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PROJETO DE LEI Nº ____/2019 

 

 

 

Institui a Política Estadual de Compras 
Governamentais da Agricultura 
Familiar, Camponesa e Economia 
Solidária no âmbito do Estado do 
Espírito Santo.  

 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 
 

D E C R E T A: 
 
 
Art. 1º Fica criada a Política Estadual de Compras Governamentais da 

Agricultura Familiar, Camponesa e Economia Solidária no Estado do Espírito Santo, 

com a finalidade de garantir a aquisição direta e indireta de produtos agropecuários, 

extrativistas e resultantes da atividade pesqueira, In natura e beneficiados, 

produzidos por agricultores e agricultoras ou suas organizações socioeconômicas 

rurais, por povos e comunidades tradicionais e pelos beneficiários da agricultura 

familiar como forma de assegurar o desenvolvimento rural sustentável, à promoção 

da segurança e soberania alimentar e nutricional e o incremento à geração de 

trabalho e renda.  

§1º Consideram-se aptos à participação da Política Estadual de Compras 

Governamentais da Agricultura Familiar, Camponesa e Economia Solidária do 

Espírito Santo, os agricultores e agricultoras familiares, camponeses e demais 

beneficiários e organizações a que se enquadrem na disposição da Lei Federal 

n°11.326, de 24 de julho de 2006 
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§2º Dentre as organizações aptas a participar da Política Estadual de 

Compras Governamentais, Camponesa da Agricultura Familiar e Economia Solidária 

serão priorizados constituídas predominantemente por mulheres, jovens, 

comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. 

§3º Fica assegurada em 50% (cinquenta por cento) a participação e o 

acesso a Política Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar, 

Camponesa e Economia Solidária no Estado do Espírito Santo para as mulheres. 

Art. 2º São objetivos da Política Estadual de Compras Governamentais da 

Agricultura Familiar, Camponesa e Economia Solidária: 

I- Incentivar e fortalecer a Agricultura Familiar, promovendo inclusão 

econômica e social, com fomento à produção sustentável, ao beneficiamento de 

alimentos e à geração de renda; 

II-Estimular a sustentabilidade da produção da Agricultura Familiar e da 

Economia Solidária, contribuindo para a prática de preços justos e adequados, 

ampliando o mercado de consumo dos seus produtos; 

III-Incentivar a aquisição dos produtos provenientes da agricultura familiar 

e da pesca artesanal, nas compras realizadas pelos órgãos públicos estaduais, e em 

conformidade com a LEI n 11.326, de 24 de julho de 2006; 

IV-Incentivar o consumo de alimentos saudáveis, sustentáveis e que 

valorizem a cultura alimentar local e regional; 

V- Promover o abastecimento da rede sócio assistencial, dos 

equipamentos públicos de alimentação e nutrição, com vistas a segurança e 

abastecimento alimentar; 

VI-Fortalecer os espaços e as redes de comercialização dos produtos 

provenientes da agricultura familiar e da Economia Solidaria; 

VII-Gerar trabalho e renda; 

VIII- Apoiar a prática do associativismo e cooperativismo; 

IX- Valorizar os produtos de origem agroecológica, agregando valor 

diferenciado sobre os produtos “convencionais”. 
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  Art.3º Os recursos financeiros para a operacionalização da modalidade 

Compra Direta serão oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às 

Desigualdades Sociais. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 14 de maio de 2019. 

 

 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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JUSTIFICATIVA 

O presente projeto visa estabelecer as diretrizes e vetores aptos que 
culminarão na Política Estadual de Compras Governamentais da Agricultura 
Familiar, Camponesa e Economia Solidária no Estado do Espírito Santo.  

A proposição tem por perspectiva que a referida Política e o Estado do 
Espírito Santo utilize as compras governamentais como elemento propulsor do 
desenvolvimento sustentável e da efetivação do direito humano à alimentação 
adequada. 

Neste diapasão, a Política é construída visando objetivos dentre os quais 
se destacam o incentivo e fortalecimento da Agricultura Familiar, que é uma das  
bases da economia estadual, promovendo inclusão econômica e social, com 
fomento à produção sustentável, ao beneficiamento de alimentos e à geração de 
renda. 

Ademais, contribui com a sociedade espiritossantense ao incentivar o 
consumo de alimentos saudáveis, sustentáveis e que valorizem a cultura alimentar 
local e regional. Fortalece, ainda, espaços e redes de comercialização dos produtos 
provenientes da Agricultura Familiar e da Economia Solidária, apoiando a prática do 
associativismo e cooperativismo, como dispõe o art. 207, § 2º da Constituição 
Estadual: 

 Art. 207º (...) 
§ 2° O Estado apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de 
associativismo propiciando-lhes orientação técnica e concedendo-lhes 
incentivos financeiros. 

 
Além do fomentar a geração de trabalho e renda. Cabe salientar que a 

Política Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia 
Solidária será integrado e articulado  tendo como referência os marcos regulatórios 
como a Lei Orgânica de Segurança Alimentar-LOSAN (Lei Federal nº11.346/2006); o 
Programa de Aquisição de Alimentos-PAA (Lei Federal nº 10.696/2003) e Programa 
Nacional de Alimentação Escolar-PNAE (Lei Federal nº 11.947/2009). 

 
Diante disso, por estar convicta da necessidade e relevância dessas 

medidas, peço aos nobres pares o apoio, e os votos necessários pela aprovação da 
presente proposição nesta egrégia Casa de Leis. 
 

Palácio Domingos Martins, 14 de maio de 2019. 

 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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