PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

OF. GABYREF/DALE N" 01,2)/19

Belo Horizonte, 04 /11

/2019

Assunto: Resposta ao Requerimento de Comissão n° 742/2019 - Vereadores Mateus Simões e
Pedro Patrus - encaminhado pelo ofício Of. DIRLEG N° 2.505/19, de 01/07/19.

Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão n° 742/2019, de autoria dos Vereadots
Mateus Simões e Pedro Patrus, que solicita informações sobre os resultados relativos às políticas de
segurança alimentar e nutricional no município em 2018.
Consultadas, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar :e
Cidadania e a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão emitiram respostas por
meio do Ofício SMASAC/SMAICS - 461/2019. e do Ofício GAB-SMPOG - N° 251/2019,
respectivamente, conforme cópias anexas.
Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente,

(\\
Guilherme d e Souza Barcelos

Diretoria de Acompanhamento Legislativo em exercício
Gabinete do Prefeito

AVULSOS DISTRIBUiDOS
/ 0203
Em / /4
Restn

Excelentíssima Senhora
Presidente da Câmara Municipal
Vereadora Nely Aquino
CAPITAL
08/08
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SMASACISMAICS -- 461/2019

Belo Horizonte, 18 de Outubro de 2019

Senhora Secretária,
Cumprimentando-a cordialmente, e em atenção ao Requerimento de Comissão n° 742/19 Of. Dirleg n° 2507/19, que apresenta pedido de informação sobre os resultados dos
Programas de Segurança Alimentar e Nutricional na Perspectiva do Direito e da Assistência
Alimentar e BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável no
ano de 2018, encaminhamos os esclarecimentos solicitados.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e
antecipamos os nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

Maíra dilUtunVa/ Pinto Colares
Secretária Municipal de AssMência Social, Segurança Alimentar e Cidadania

À Senhora
Adriana Branco Cerqueira

Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social - SMAICS

Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC'
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Em resposta ao Requerimento de Comissão n° 742/19, no qual solicita informações sobre os Programas de
Segurança Alimentar e Nutricional na Perspectiva do Direito e da Assistência Alimentar (Programa 132 do PPAG
2018-2021) e BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável (Programa 308 do PPAG
2018-2021) constantes no Requerimento de Comissão n 2 742, esclarecemos:

Ação 2761 — Gestão da Alimentação Escolar
Subação "Alimentação para o Atendimento aos alunos do Ensino Fundamental" [2761-1}

A PBH realocou o recurso de R$ 1.554.107,00 para outra subação no exercício de 2018? Caso não tenha

•

alocado no exercício de 2018, o recurso será realocado para qual subação no exercício de 2019?
O valor total empenhado no exercício é de R$ 9.557.480,62. Destes, R$ 7.159.760,63 foram liquidados no
exercício, o que gerou uma inscrição de restos a pagar não processados de R$ 2.397.719,99. Os valores
inscritos que vierem a ser liquidados no exercício seguinte são utilizados ria mesma classificação
orçamentária constante nas notas de empenho emitidas no exercício de 2018.
Subação "Alimentação para o Atendimento aos alunos das Unidades Municipais de Educação Infantil — UMEIS"
(2761-2)

•

A PBH realocou o recurso de R$ 1.870.118,00 para outra subação no exercício de 2018? Caso não tenha
()locado no exercício de 2018, o recurso será realocado para qual subação no exercício de 2019?
O valor total empenhado no exercício é de R$ 8.309.278,41. Destes, R$ 6.889.741,82 foram liquidados no
exercício, o que gerou unia inscrição de restos a pagar não processados de R$ 1.419.536,59. Os valores
inscritos que vierem a ser liquidados no exercício seguinte são utilizados na mesma classificação
orçamentária constante nas notas de empenho emitidas no exercício de 2018.

Subação "Alimentação para atendimento aos alunos das Escolas Integradas"12761-3)

•

A PBH realocou o recurso de R$ 3.786.267,00 para outra subação no exercício de 2018? Caso não tenha
alocado no exercício de 2018, o recurso será realocado para qual subação no exercício de 2019?
O valor total empenhado no exercício é de R$ 11.006.338,74. Destes, R$ 7.810.429,76 foram liquidados no
exercício, o que gerou uma inscrição de restos a pagar não processados de R$ 3.195.908,98. Os valores
inscritos que vierem a ser liquidados no exercício seguinte são utilizados na mesma classificação
orçamentária constante nas notas de empenho emitidas no exercício de 2018.
Subação "Alimentação para atendimento aos alunos do Ensino de Jovens e Adultos — EJA" (2761-41
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•

Relacionar as unidades do EDI externas às escolas públicas que recebem a alimentação.

A SUSAN atende todas as escolas municipais que possuem EJA na própria unidade ou que possuam EJA
Itinerante. Entretanto, os gêneros alimentícios são entregues apenas nas unidades municipais, sendo a
confecção dos cardápios realizada nessas mesmas unidades, sendo que, no caso da EIA Itinerante, os lanches
são encaminhados diariamente as estes destinos. No ano de 2018, as escolas municipais que possuíam ao
menos uma turma de EIA itinerante foram: E.M Ana Alves Teixeira, EM Cônego Sequeira, E.M Dinorah
Magalhães Fabri, E.M Professora Isaura Santos, E.M Vila Pinho, E.M Caio Líbano Soares, EM Paulo Mendes
Campos, E.M Senador Levindo Coelho, E.M Vila Fazendinha, E.M Israel Pinheiro, E.M Padre Francisco Carvalho
Moreira, EM São Rafael, E.M Francisco Bressane de Azevedo, E.M Professor Paulo Freire, E.M Professora
Acidália Lott, E.M Dom Jaime de Barros Câmara, E.M João Pinheiro, E.M Monsenhor Arthur de Oliveira, E.M
Josefina Souza Lima, E.M Professor Daniel Alvarenga, E.M Deputado Milton Salles, E.M Padre Henrique
Brandão, E.M Professora Efigênia Vidigal, E.M Aurélio Pires, E.M Dom Orione, E.M Maria de Magalhães Pinto,
LM Carlos Drumond de Andrade, EM Moysés Kalil, E.M Professora Ondina Nobre, E.M Polo de Educação

Integrada — POEINT.

•

A PBH realocou o recurso de R$ 140.215,00 para outra subação no exercício de 2018? Coso não tenha
alotado no exercício de 2018, o recurso será realocado para qual subação no exercício de 2019?
O valor total empenhado no exercício é de R$ 1.074.040,31. Destes, R$ 885.169,39 foram liquidados no
exercício, o que gerou uma inscrição de restos a pagar não processados de R$ 188.870,92. Os valores
inscritos que vierem a ser liquidados no exercício seguinte são utilizados na mesma classificação
orçamentária constante nas notas de empenho emitidas no exercício de 2018.

Subação "Atendimento das Demandas de Dietas Especiais" (2761-5j

•

Considerando a descontinuidade do subação para o exercício de 2019, como a PBH pretende atender e
monitorar a demanda das dietas especiais nas escolas?

Não houve descontinuidade do atendimento às dietas especiais, tão somente adequação da estrutura de
subações no âmbito do PPAG, uma vez que esta subação não implica em resultados finalísticos (trata-se de
uma obrigação inafastável e, portanto, não de uma meta), nem custos adicionais ao PNAE (ver resposta
abaixo).

•

Em qual Subação estão atacados os custos com esta Subação? E qual foi o custo especifico desta Subação?

A subação não possui custos adicionais ao PNAE. O atendimento aos alunos com necessidades nutricionais
-

específicas ocorre por meio da adaptação dos cardápios, em face da socialização dos estudantes. Quando for o

Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC
Avenida Afonso Pena, 342, 6 0 andar - Bairro Centro --- CEP 30.130-001

(31) 3277- 9996/9997 smasacNipbh.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
GABINETE SMASAC

caso da necessidade de aquisição de gêneros alimentícios específicos, esse procedimento é realizado pela
própria unidade educacional com orientação da SUSAN. Nos anos anteriores, havia a abertura de uma janela
orçamentária, fato que foi corrigido pela retirada da subação.
Subação "Alimentação para atendimento aos alunos das Creches Conveniadas" (2761-61

•

A PBH realocou o recurso de R$ 2.810.528,00 para outra subação no exercício de 2018? Caso não tenha
alotado no exercício de 2018, o recurso será realocado para qual subação no exercício de 2019?
O valor total empenhado no exercício é de R$ 8.916.194,40. Destes, R$ 7.358.396,79 foram liquidados no
exercício, o que gerou uma inscrição de restos a pagar não processados de R$ 1.557.797,61. Os valores
inscritos que vierem a ser liquidados no exercício seguinte são utilizados na mesma classificação
orçamentária constante nas notas de empenho emitidas no exercício de 2018.

Subação "Gestão e Monitoramento da Alimentação Escolar" (2761-71

•

A despesa de R$ 2.024.161,49 com Locação de Mão de Obra contratou quais serviços?
A despesa liquidada no valor de R$ 2.024.161,49 refere-se a:
Instituição contratada

Descrição do serviço contratado

MGS MINAS GERAIS

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRACAO E SERVICOS

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Valor

R$ 128.076,27

S/A
MGS MINAS GERAIS

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADM I N ISTRACAO E SERVICOS

VIGILÂNCIA

R$ 96.600,29

S/A
MGS MINAS GERAIS

OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-

ADMINISTRACAO E SERVICOS

OBRA - SERVIÇOS RELACIONADOS À

S/A

LOGÍSTICA DE FORNECIMENTO DE

R$ 1.799.484,93

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

•

A despesa de R$ 958.561,79 com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica contratou quais serviços?
A despesa empenhado no valor de R$ 958.561,79 refere-se a:

Item de despesa

SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Valor empenhado

R$

12.835,56

R$ 43.087,00
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SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
JUROS E ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
VALE-TRANSPORTE

•

R$
13.350,00
R$
38,35
R$
3.900,00
R$ 851.829,60
R$
33.521,28

A PBH realocou o recurso de R$ 512.067,00 para outra subação no exercício de 2018? Coso não tenha
alocado no exercício de 2018, o recurso será realocado para qual subação no exercício de 2019?
O valor total empenhado no exercício é de R$ 3.411.672,32. Destes, R$ 2.875.214,07 foram liquidados no
exercício, o que gerou uma inscrição de restos a pagar não processados de R$ 536.458,25. Os valores
inscritos que vierem a ser liquidados no exercício seguinte são utilizados na mesma classificação
orçamentária constante nas notas de empenho emitidas no exercício de 2018.

Subação "Alimentação para alunos das Unidades Conveniadas de Atendimento Educacional integrado" (276181

•

Relacionar, conforme tabela abaixo, as unidades conveniadas de atendimento educacional integrado que
recebem a alimentação.
Número de refeições servidas

Unidade conveniada
Pequeno Centro de Solidariedade Bettina; Organização

1.973.740 refeições/2018

Educacional João XXIII (Associação Mineira de Proteção à
Criança); Obras Sociais Padre Agnaldo; Obras Sociais da
Comunidade Santa Efigênia (OSCOSE); Obra Social da
Paróquia São Gabriel (Centro Pastoral Santo Arnaldo
Janssen); NUTRIS - Núcleo de Trabalho e Integração
Social; Movimento Familiar Cristão de Belo Horizonte
(Casa José Carlos); Movimento Familiar Cristão Belo
Horizonte (Casa Miguel Magone); Instituto Educacional
São João Batista; Instituto Beneficente Martim Lutero
(Associação Cultural Educativa da Serra); Creche PatatiPatatá; Centro Infantil Cabana II; GEDAM; Educandário e
Creche Menino Jesus; Creche Comunitária Lar Infantil
Dorcas; Creche Centro Infantil Vovó Geralda Lucas;
Comissão Fé Esperança da Vila Pinho; CIAME Pindorama
Programa Social Infanto Juvenil; CIAME Flamengo;
Centro Juvenil Dom Bosco; Centro lnfanto Juvenil Crescer
Sorrindo; Centro Estudantil João Calvino (Ação Social
Filadélfia); Centro de Qualificação Profissional (OPP) BH
DIGITAL; Centro de Promoção e Assistência Social Ana
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Bernardina; Associação Querubins; Associação Projeto
Providência Páscoa - Unidade Taquaril; Associação
Projeto Providência - Unidade Vila Maria; Associação
Projeto Providência - Unidade Fazendinha; Associação de
Amigos do Centro Social Frei José Renato; Associação
Cultural, Esportiva e Social Verena; Associação
(Sociedade) Cruz de Malta; Creche Abrigo Jesus; Grupo
Amigos da Criança

•

A PBH realocou o recurso de R$ 155.675,00 para outra subação no exercício de 2018? Caso não tenha
alotado no exercício de 2018, o recurso será realocado para qual subação no exercício de 2019?
O valor total empenhado no exercício é de R$ 1.003.316,57. Destes, R$ 844.325,53 foram liquidados no
exercício, o que gerou uma inscrição de restos a pagar não processados de R$ 158.991,04. Os valores
inscritos que vierem a ser liquidados no exercício seguinte são utilizados na mesma classificação
orçamentária constante nas notas de empenho emitidas no exercício de 2018.

Subação "Controle de Qualidade e Monitoramento dos Gêneros Alimentícios" (2761-9)

e

Em qual Subação estão atacados os custos com esta Subação? E qual foi o custo específico desta Subação?

Houve uma adequação da estrutura de subações no âmbito do PPAG, excluindo-se essa subação, uma vez que
não implica em resultados finalísticos (trata-se de uma obrigação inafastável e, portanto, não de uma meta),
nem custos adicionais à execução dos programas. O que havia nos anos anteriores era a abertura de uma
janela orçamentária, fato que foi corrigido pela retirada da subação.

•

Considerando o descontinuidode da subação para o exercício de 2019, como a PBH pretende efetivar e
monitorar o controle de qualidade dos gêneros alimentícios?

O controle de qualidade dos gêneros alimentícios realizado pelo Núcleo de Controle de Qualidade Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN) - Secretaria Municipal de Assistência Social,
Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC), ocorre em várias etapas do processo de aquisição, recebimento e
armazenamento. Está presente desde a análise das amostras da licitação, quanto à rotulagem e suas
características intrínsecas; na recepção e inspeção dos produtos armazenados, por amostragem, podendo,
inclusive solicitar análise de amostras, a qualquer tempo, para mensurar a qualidade dos gêneros alimentícios
adquiridos. Em 2018, foram emitidos 316 laudos, número superior ao do ano de 2017, a saber, 276.
Subação "Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar — PNAE" (2761-10)
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•

O Município tem conseguido cumprir o disposto no art. 14 da Lei 11.947/09 (destinar pelo menos 30% dos
recursos repassados pelo FNDE para aquisição de produtos da agricultura familiar)?

Em 2018, houve a compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar, porém não foi executado o
percentual mínimo obrigatório de 30% do recurso repassado. O valor gasto com agricultura familiar foi R$
3.649.901,36 e a porcentagem da compra foi de 13,4%. A SMASAC compreende, apoia e valoriza as compras
de gêneros alimentícios da agricultura familiar, mas ainda tem sido um enorme desafio conseguir atingir o
percentual de 30% dos recursos financeiros repassados à conta do PNAE, principalmente pelas questões
relacionadas a seguir: 1) Belo Horizonte não possui zona rural;
ii) necessidade de melhor organização das associações e cooperativas da agricultura familiar; iii) muitos
produtores/cooperativas ainda não estão preparados para atenderem o expressivo volume de compras do
município e também sofrem com o padrão irregular de sua produção, a falta de equipamentos adequados e de
embalagens adequadas;
iv) complexidade da logística de entregas de alimentos perecíveis, ponto a ponto.
Por outro lado, há avanços importantes no processo de articulação e diálogo com os produtores rurais, no
âmbito das associações e cooperativas, e também da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais (EMATER), para melhor organização dessa demanda. Em 2018, a SUSAN criou o Comitê
Gestor das Compras da Agricultura Familiar e Agricultura Urbana, através da Portaria N 2 80, publicada no
Diário Oficial do Município de 10 de julho de 2018. O Comitê Gestor tem o papel de organizar e dinamizar os
processos de compras da agricultura familiar, otimizando a aplicação dos recursos dos programas de aquisição
de alimentos para uma alimentação mais saudável.

•

Relacionar todos os editais e chamamentos destinados a compra de alimentação escolar da agricultura
familiar.

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2018

Processo n 9 04.001266.18.04
OBJETO: Credenciamento de organizações formais de agricultores familiares para aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar destinados à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, que atende os alunos matriculados nas unidades educacionais da rede pública municipal e rede
parceira, de Belo Horizonte.
PRAZO PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES: do dia 17/12/2018 ao dia 21/12/2018, de 09:00 às 17:00 horas.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO / PEDIDO DE CREDENCIAMENTO: dia 27/12/2018 às 14:00 horas.
O Edital completo e seus anexos estão à disposição dos interessados no site www.pbh.gov.br , ou poderá ser
adquirida cópia impressa junto à Secretaria Municipal Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania do
Município de Belo Horizonte na Gerência de Licitações e Contratos, situada na Avenida Afonso Pena, n 2 342/5 2
andr,CetoBlHizn/MG,ohráde9:0às17oa.
(http://porta16.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=120352 4 )
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CHAMAMENTO PÚBLICO Ng 05/2018
Processo n 2 04.001699.18.33
Objeto: Credenciamento de organizações formais de Agricultores Familiares para a Aquisição de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar destinados à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar —
PNAE, que atende os alunos matriculados nas unidades educacionais da rede pública municipal e rede parceira
de Belo Horizonte.
PRAZO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: do dia 21/01/2019 ao dia 25/01/2019, de 09:00 às 17:00 horas.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO/PEDIDO DE CREDE NCIAMENTO: dia 29/01/2019 às 14:00 horas.
O Edital completo e seus anexos estão à disposição dos interessados no site www.pbh.gov.br , ou poderá ser
adquirida cópia impressa junto à Secretaria Municipal Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania do
Município de Belo Horizonte na Gerência de Licitações e Contratos, situada na Avenida Afonso Pena, n 2 342/5 2
andr,CetoBlHizn/MG,ohráde9:0às17oa.
(http://porta16.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk , 1205172)

•

Em qual Subação estão alotados os custos com esta Subação?

Não há custos diretos nesta subação, visto que a referência de execução do percentual de 30% é o repasse do
FNDE, sendo que a aquisição dos gêneros alimentícios ocorre em outras subações, conforme o atendimento
dos alunos da rede municipal e da rede parceira.

Ação 2120 — Gestão da Assistência Alimentar à Rede Socioassistencial

Subação "Gestão e Monitoramento da Assistência Alimentar à Rede Social Conveniada" 12120-1)
•

A despesa de R$ 239.999,90 com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica contratou quais serviços?
No caso de locação de veículos, descrever os veículos.
Valor liquidado

Total

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

R$

3.639,90

R$

234.740,00

VALE-TRANSPORTE

R$

1.620,00

Modelo do veículo

•

Quantidade de veículos

Veículo de serviço

4

Van de passageiro

2

A despesa de R$ 18.163,46 com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física atendeu a quais demandas?

Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania SMASAC
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Foram realizados pagamentos de bolsa de estágio.
Subação "Assistência Alimentar às Unidades de Acolhimento Institucional" (2120-2)
•

A PBH realocou o recurso de R$ 1.286.561,00 para outra subação no exercício de 2018? Caso não tenha
alocado no exercício de 2018, o recurso será realocado para qual subação no exercício de 2019?
O valor total empenhado no exercício é de R$ 5.018.836,13. Destes, R$ 4.333.239,39 foram liquidados no
exercício, o que gerou uma inscrição de restos a pagar não processados de R$ 685.596,74. Os valores
inscritos que vierem a ser liquidados no exercício seguinte são utilizados na mesma classificação
orçamentária constante rias notas de empenho emitidas no exercício de 2018.
Subação "Assistência Alimentar aos CRAS" (2120-31

•

A PBH realocou o recurso de R$ 16.562,00 para outra subação no exercício de 2018? Caso não tenha
alocado no exercício de 2018, o recurso será realocado para qual subação no exercício de 2019?
O valor total empenhado no exercício é de R$ 19.250,00. Destes, R$ 13.438,02 foram liquidados no
exercício, o que gerou uma inscrição de restos a pagar não processados de R$ 5.811,98. Os valores inscritos
que vierem a ser liquidados no exercício seguinte são utilizados na mesma classificação orçamentária
constante nas notas de empenho emitidas no exercício de 2018.
Subação "Assistência Alimentar às Famílias em Situações Emergenciais" (2120-4)
•

As diretrizes de execução desta subação em 2018 são as mesmas propostas pelo P1 754/2019 (em
tramitação na Câmara Municipal)?

Esse atendimento refere-se, historicamente, ao fornecimento de cestas de alimentos, para famílias vítimas das
chuvas e outras calamidades em situação de risco atendidas pelo Programa Estrutural de Áreas de Risco
(PEAR), coordenado pela Defesa Civil Municipal, e também, desde dezembro 2018, para famílias em contexto
de extrema pobreza e insegurança alimentar, encaminhadas pela Subsecretaria de Assistência Social.
•

A PBH realocou o recurso de R$ 956.531,00 para outra subação no exercício de 2018? Caso não tenha
alceado no exercício de 2018, o recurso será realocado para qual subação no exercício de 2019?
O valor total empenhado no exercício é de R$ 45.163,65. Destes, R$ 43.468,65 foram liquidados no
exercício, o que gerou uma inscrição de restos a pagar não processados de R$ 1.695,00. Os valores inscritos
que vierem a ser liquidados no exercício seguinte são utilizados na mesma classificação orçamentária
constante nas notas de empenho emitidas no exercício de 2018.
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Ação 2307 — Gestão dos Restaurantes e Refeitórios Populares
Subação "Fornecimento de refeições subsidiadas" (2307-1)
•

Tendo em vista o crédito disponível e o valor empenhado, a PBH deixou de empenhar R$ 3.073.032,82
nesta subação.
a) Por que o valor referido não foi empenhado?
b) O recurso foi remanejado para outra subação?
c) Caso o recurso estivesse disponível para execução, qual foi a razão para não executa lo?
d) Houve prejuízos para esta subação devido a não execução dos recursos?

Não houve necessidade de empenhar e executar o referido recurso devido à política de otimização executada
pela PBH, onde procuramos otimizar os processos a fim de economizar com melhoria da qualidade do serviço.
Informamos ainda que em 2018 ampliamos os serviços dos Restaurantes Populares com a oferta de café da
manhã e jantar no Restaurante popular 2, além de aumentarmos a pauta de gêneros com a aquisição de
adoçante, visando atendimento melhor a população diabética do município, além de grão de bico para melhor
atendermos a população com maior opção de receitas visando também aquelas pessoas que possuem
restrição de carne.
Subação "Pesquisa Mensal de Gêneros Alimentícios e Material de Higiene e Limpeza" (2307-5)
•

Considerando a ausência desta subação após a revisão do PPAG, quais parâmetros a Secretaria utilizará
para proceder com a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza?

Tendo em vista que se trata de uma ação de gestão que incorpora toda a SUSAN e não somente os
Restaurantes Populares esta subação foi retirada do mesmo. A pesquisa continua a ser realizada
mensalmente.
Ação 2305 — Fortalecimento da Comercialização Direta da Agricultura Urbana e Familiar e Apoio ao
Abastecimento
Subação "Monitoramento aos mercadas e acompanhamento de preços no vareio" (2305-111
e

Considerando a resposta da PBH no Of. GABPREF/DALE n 2 010/19 ("Essa ação não é realizada e foi excluída
do PPAG, no monitoramento para o exercício 2019"), a que se destina o valor de R$ 587.358,91
empenhados com "locação de mão de obra" e "outros serviços de terceiros — pessoa jurídica"? Descrever
conforme tabela abaixo:

Natureza

Item

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE

Valores
empenhados
R$ 188.907,43
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CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

R$

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA

R$ 344.244,12

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

R$ 48.120,00

6.087,36

Ação 2121 — Implantação de territórios sustentáveis
•

Tendo em vista o valor de R$ 1.117.582 liquidado nesta ação, descreva os itens adquiridos/contratados
pelo gasto das seguintes naturezas de despesa:
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS-PESSOA
JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS-PESSOA
JURÍDICA
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

•

Item
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
IMÓVEIS PÚBLICOS
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E
EMBALAGEM
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

R$

Total
1.700,00

R$ 113.028,92
R$ 2.497,40
R$
7.000,00
R$ 21.917,70
R$ 4.125,00

SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

R$

9.143 24

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

R$

852,00

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE
DOCUMENTOS

R$

9.593,85

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

R$ 99.105,56

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA

3.452,67
R$
R$ 472.265,73

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS
EQUIPAMENTOS E UTENS LIOS HIDRÁULICOS
E ELÉTRICOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
CAPITAL

R$ 360.784,60
R$

1.850,00

R$

6.718,00

R$

3.547,00

Qual foi o impacto dos serviços prestados pela consultoria junto à EMATER para esta ação e sua
continuidade em 2019?
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A EMATER responde por produtos previstos no plano de trabalho elaborado na contratação. Dentre
esses produtos têm-se: as ações de formação e qualificação no processo de implantação de sistemas
agroecológicos institucionais, escolares e comunitários; ações de inserção da/os agricultora/es urbanos e
familiares nos mercados do município proporcionando à população acesso a alimentos produzidos por
essa/es; apoio na articulação do Sistema Participativo de Garantia; Apoio na elaboração de mapa da produção
do Estado de Minas Gerais para planejamento das compras da Agricultura Familiar e Assistência Técnica aos
permissionários dos programas da SUSAN e a/os agricultora/es urbanos.
• Tendo em vista que as subações "Atendimento Quintal Produtivo Agroecológico", "Implantação corredor
Agroecológico", "Implantação do Núcleo Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana",
"Implantação e Manutenção das Hortas Escolares e Institucionais", "Implantação Viveiro de Mudas
Agroecológico", "Oficinas de Formação e Qualificação" tiveram as metas totalmente atendidas, algumas
delas superadas em muitas vezes e não apresentaram nenhuma execução orçamentária, onde estão
alocados os custos com a execução destas subações?
As ações mencionadas fazem parte do escopo de atuação da SUSAN na promoção da Agricultura Urbana.
Nesse sentido cabe separar as justificativas para melhor explicação: - Implantação de Corredor Agroecológico:
Ver justificativa do PPAG (restrições da SMPU); - Atendimento a Quintal Produtivo Agroecológico: Incialmente
está sendo realizado o mapeamento desses quintais a fim de qualificar o atendimento, para isso os recursos
orçamentários são provenientes das contratações via MGS

e

COOPERTUR alocados na ação 004,

posteriormente serão atendidos com insumos e assistência técnica com objetivo de potencializar a produção
desses quintais seja para autoconsumo ou para geração de renda; Implantação do Núcleo Municipal de Apoio
à Agricultura Urbana: Este é um projeto estratégico que está sendo desenvolvido em parceria com a SLU.
Nesse sentido, incialmente foi necessário elaborar um projeto executivo que contemplasse as ações a serem
realizadas no espaço, além disso, se faz necessário a mobilização da comunidade para implantação desse
núcleo. Ambas ações estão sendo realizadas e o projeto está em processo de implantação tendo corno
previsão de finalização no ano de 2020;"Implantação e Manutenção das Hortas Escolares e Institucionais: Essa
subação tem objetivo semelhante ao da implantação dos sistemas agroecológicos, porém como o a
implantação nas escolas fazem parte de um projeto pedagógico em parceria com a Secretaria de Educação
optou-se por separar no planejamento orçamentário, mas na utilização dos recursos foram alotadas as
compras de insumo e demais necessidades na subação 004; Implantação de Viveiro de Mudas Agroecológico:
justificativa semelhante a anterior; Oficinas de Formação e Qualificação: Essa ação tem sido desenvolvida
principalmente via contrato com a EMATER e Apoio dos técnicos da MGS, existe uma necessidade de
complementação dessa parceria que está prevista na revisão do próximo PPAG. De forma geral, Como a
metodologia de atendimento e os insumos são os mesmos , decidiu se por realizar as compras de maneira
global para atendimento. Portanto os insumos, ferramentas, sementes e outros materiais foram adquiridos
dentro do orçamento geral do Programa e distribuídos nas sub ações específicas. Vale ressaltar ainda que na
proposta de revisão do PPAG de 2020, a estrutura foi readequada para melhor atender as especificidades da
gestão orçamentária dos diversos projetos.
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Subação "Central da Agricultura Familiar e Banco de Alimentos" (2121-13)
•

Quais equipamentos e materiais permanentes estavam previstos para aquisição referentes a esta subação?
Considerando o orçamento inicial em R$740.00,00 a partir do ROT e recursos vinculados, a não aquisição
dos equipamentos prejudicou o desenvolvimento das atividades?
Inicialmente, havia sido planejado o recurso para aquisição de um veículo (caminhão) e demais equipamentos
ligados ao Banco de Alimentos e Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana. A posse do
veículo foi disponibilizada mediante Termo de Cessão de Uso assinado junto ao Governo Estadual. Os demais
equipamentos não foram adquiridos, sem prejuízo das atividades.
Ação 2923 — Valorização da Gastronomia articulada à Produção Agroecológica e Orgânica

Subação "Realização de Cursos de Qualificação na Área de Gastronomia/ Panificação" (2923-1)
e A opção por fazer um curso teórico, como explicado na justificativa do relatório demonstrativo da execução
das metas físicas, se deu para melhorar a prestação do serviço ou por dificuldades orçamentárias?
A estratégia de priorizar os conteúdos teóricos se deu em razão de duas questões: primeiro por uma questão
pedagógica, uma vez que o curso de agroecologia, bem como o de empreendedorismo, são cursos
fundamentados em conceitos teóricos, e a realização dos mesmos se desenvolve em aulas expositivas,
seguidas de debates para possibilitar melhor assimilação.
A segunda questão foram as dificuldades encontradas para a compra de insumos específicos, para o
atendimento das trilhas da gastronomia, quais sejam, comida mineira e belo-horizontina, confeitaria e
panificação, por tratarem-se de gêneros muito específicos e que não compõem a pauta da PBH. Entretanto, é
mister informar que essas aquisições já estão sendo regularizadas, em conformidade com a Lei 8666, e os
processos de compras estão em andamento, normalizando a situação.
Assim, a prestação do serviço no âmbito das trilhas da gastronomia apresentou comprometimento do
resultado final da qualidade da execução, contudo não eximiu o potencial caráter formativo aos usuários
envolvidos nas ações, tanto pela execução teórica dos conteúdos previstos, como por estratégias de aulas
práticas com insumos doados de instituições vinculadas à PBH.
Subação "Realização de Eventos Gastronômico-Culturais" (2923-3)
•

Em qual subação foi alocado o custo desta subação?

A realização dos Eventos Gastronômico-Culturais ocorreu com recursos do Centro de Referência em Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável (CRSA) - SUSAN, contando com as próprias equipes do equipamento, no
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caso a Coordenação de Qualificação Profissional do CRSA, com apoio da equipe e dos equipamentos do Centro
Cultural liberalino Alves de Oliveira, também alocado no Mercado Popular da Lagoinha.
Subação "Realização de Oficinas, Rodas de Negócios e Workshop" (292-5)
• Em qual subação foi alocado o custo desta subação?
A realização desta ação ocorreu, conforme os Eventos Culturais Gastronômicos, organizados com os recursos
do próprio equipamento, que mais urna vez contou com os recursos das equipes internas - Coordenação de
Qualificação Profissional e Coordenação de Mobilização para o Consumo Alimentar, bem corno recebeu o
apoio da equipe, do comitê de compras, da central da agricultura familiar e urbana e banco de alimentos
(CAFA), da cooperação com o Sebrae.
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ORÇAMENTO E GESTÃO

Ofício GAB-SMPOG — N" 251/2019

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2019.

Ref.: Of. DIRLEG N" 2.506/19 e 2.508/19

Senhor Diretor,

Com os nossos cumprimentos e em atenção aos ofícios em epígrafe, relativo ao Requerimento
de Comissão n° 742/19, pela qual "solicita informações sobre os resultados relativos às
políticas de segurança alimentar e nutricional no município em 2018", encaminhamos a V.Sa.
resposta nos termos da Nota Técnica N° 025/19, elaborada pela Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento.
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,

ANDRÉ REIS
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Ao Senhor
CAIO BARROS CORDEIRO
Diretor Técnico Legislativo em exercício
BELO HORIZONTE -- MG
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NOTA TÉCNICA N° 025/19

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2019

Em atendimento ao 'l'AG 157.802, que faz referência ao Requerimento de Comissão n° 742/19, que
solicita informações referentes à Prestação de Contas do ano de 2018 dos Programas "132-Segurança
Alimentar e Nutricional na Perspectiva do Direito e da Assistência Alimentar" e "308-BH Cidade
Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável", do PPAG 2018-2021, seguem as
nossas considerações.
Informamos que a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania SMASAC enviou ofício de n° 40/2019, em anexo, com resposta diretamente à Secretaria Municipal de
Assuntos Institucionais e Comunicação Social - SMAICS com os esclarecimentos prestados em
concordância e ciência da SMPOG/SUPLOR, não havendo mais nada a complementar ao referido

ofício.
São essas as nossas considerações.
Atenciosamente,

i Denise Rezende Barcellos Bastos
Diretora Central de Planejamento - DIPL
,

,

,

ppag(iip1)11.gov.br

