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LEI	  No	  4.752,	  DE	  07	  DE	  FEVEREIRO	  DE	  2012

Dispõe	  sobre	  a	  criação	  do	  Programa	  de	  Aquisição	  da	  Produção	  da	  Agricultura	  –	  
PAPA/DF	  e	  dá	  outras	  providências.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE 
LEI :
Art. 1o Fica criado o Programa de Aquisição da Produção da Agricultura – 
PAPA/DF, com a finalidade de garantir a aquisição direta de produtos 
agropecuários e extrativistas, in natura ou manufaturados, e de artesanato 
produzidos por agricultores ou suas organizações sociais rurais e urbanas, por 
povos e comunidades tradicionais e pelos beneficiários da reforma agrária.
§ 1o Podem participar do PAPA/DF os agricultores familiares, os demais 
beneficiários e organizações que se enquadrem nas disposições na Lei federal 
no 11.326, de 24 de julho de 2006, bem como povos e comunidades 
tradicionais e os beneficiários da reforma agrária.
§ 2o A aquisição dos produtos de que trata este artigo fica dispensada de 
licitação, na forma do art. 17 da Lei federal no 12.512, de 14 de outubro de 
2011, desde que os preços não sejam superiores aos de mercado.
Art. 2o São objetivos do PAPA/DF:
I – incentivar e fortalecer a agricultura, promovendo inclusão econômica e 
social dos agricultores familiares, com fomento à produção sustentável, ao 
processamento e à industrialização de alimentos e à geração de renda;
II – promover o abastecimento da rede socioassistencial, dos equipamentos 
públicos de alimentação e nutrição e do mercado governamental;
III – fortalecer as redes de comercialização;
IV – contribuir para a promoção e o fortalecimento dos sistemas públicos de 
segurança e abastecimento alimentar, priorizando pessoas e famílias em 
situação de vulnerabilidade social.
Art. 3o O Poder Executivo deve constituir grupo gestor do PAPA/DF, de caráter 
consultivo, para assessorar a Secretaria de Estado de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, composto por representantes dos órgãos e das 
entidades seguintes:
I – Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural, cujo 
representante o coordenará;
II – Secretaria de Estado de Fazenda;
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III – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de 
Renda; IV – Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento;
V – Secretaria de Estado de Educação;
VI – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal; VII – 
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A.
§ 1 o Os representantes titulares e respectivos suplentes, após a indicação, 
são designados por portaria do Secretário de Estado de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural.
§ 2o A organização e o funcionamento do grupo gestor são estabelecidos no 
seu regimento interno.
§ 3o A participação no grupo gestor, considerada como serviço público 
relevante, é
sem remuneração.
Art. 4o Fica atribuída à Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural a competência para realizar os procedimentos necessários à aquisição 
direta dos produtos de que trata esta Lei.
§ 1o Os produtos adquiridos pelo PAPA/DF são destinados:
I – a pessoas e famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional do 
cadastro do Programa Bolsa-Família;
II – ao abastecimento da rede socioassistencial;
III – aos programas e projetos públicos de segurança alimentar e nutricional; 
IV – ao mercado governamental.
§ 2o  
Art. 5o O Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do Distrito Federal é 
a instância de controle e participação social do programa.
Art. 6o O Poder Executivo, no regulamento, deve estabelecer:
I – os procedimentos necessários à aquisição dos produtos de que trata esta 
Lei;
II – o valor máximo anual para aquisição da produção de cada agricultor ou de 
suas organizações;
III – os critérios para aquisição de produtos orgânicos ou agroecológicos.
Parágrafo único. O regulamento mencionado neste artigo deverá ser publicado 
no prazo máximo de sessenta dias, a contar da data de publicação desta Lei.
Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 8o Revogam-se 
as disposições em contrário.
Brasília, 07 de fevereiro de 2012 124o da República e 52o de Brasília 

AGNELO QUEIROZ
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DECRETO	  Nº	  33.642,	  DE	  2	  DE	  MAIO	  DE	  2012

Regulamenta	  a	  Lei	  nº	  4.752,	  de	  7	  de	  fevereiro	  2012,	  que	  cria	  o	  Programa	  de	  
Aquisição	  da	  Produção	  da	  Agricultura	  –	  PAPA/DF	  e	  dá	  providências	  correlatas.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 4.752, de 7 de fevereiro de 2012, que cria o 
Programa de Aquisição da Produção da Agricultura PAPA/DF.
§ 1º A aquisição direta dos produtos aludidos no art. 1º da Lei nº 4.752, de 7 de fevereiro 
de 2012, fica dispensada de licitação na forma do art. 17 da Lei Federal nº 12.512, de 14 
de outubro de 2011, desde que os preços não sejam superiores aos de mercado.
§ 2º Podem participar do PAPA/DF os agricultores familiares rurais e urbanos, os demais 
beneficiários e organizações que se enquadrem nas disposições da Lei Federal nº 11.326, 
de 24 de julho de 2006, bem como povos e comunidades tradicionais e os beneficiários da 
reforma agrária.
§ 3º Entende-se por agricultores urbanos, para fins deste Decreto, os produtores de 
alimentos e artesanato que encontram-se em territórios urbanos e periurbanos do Distrito 
Federal.
Art. 2º Fica constituído o Grupo Gestor do PAPA/DF cujos membros titulares e suplentes a 
que alude o art. 3º da Lei nº 4.752, de 7 de fevereiro de 2012, serão indicados pelos 
titulares dos respectivos órgãos ao Secretário de Estado de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, que promoverá a designação para o exercício de mandato de 2 (dois) anos, 
admitida a recondução.
Parágrafo único. A participação nos trabalhos do Grupo Gestor a que se refere o caput 
deste artigo, sempre sem prejuízo das atribuições normais dos cargos ou funções 
ocupados pelos membros designados, não será remunerada, considerada, porém, como 
serviço público relevante.
Art. 3º Ao Grupo Gestor cabe a atribuição de subsidiar a Secretaria de Estado de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF na adoção dos procedimentos 
necessários à execução do PAPA/DF.
Art. 4º O Grupo Gestor de que trata o art. 2º deste Decreto se reunirá na Secretaria de 
Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural e elaborará seu regimento interno no prazo 
de até 90 (noventa) dias após a sua constituição.
Art. 5º O Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal expedirá 
resoluções contendo instruções sobre:
I – a instituição das modalidades de aquisição, por categoria, dos produtos agropecuários 
e extrativistas, in natura e/ou manufaturados e artesanais;
II – os critérios para apuração do valor dos produtos para efeito de aquisição, baseados 
nos preços praticados regionalmente e fornecidos por órgãos oficiais;
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III – os instrumentos de divulgação das ações do Programa;
IV – definição de procedimentos e critérios para credenciamento de agricultores urbanos e 
periurbanos no Distrito Federal e o público da reforma agrária;
V – outras medidas necessárias para a operacionalização do Programa de Aquisição da 
Produção da Agricultura.
Art. 6º As Unidades que compõem a estrutura da Administração Pública do Poder 
Executivo do Distrito Federal, formalizarão suas demandas para aquisição dos produtos de 
que trata este Decreto, por meio de Proposta Técnica de Demanda de Produtos da 
Agricultura – PTD, a ser regulamentada por resolução da Secretaria de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural do Distrito Federal.
Art. 7º Nas licitações públicas das Unidades que compõem a estrutura da Administração 
Pública do Poder Executivo do Distrito Federal poderá ser adotado critério de preferência 
às empresas que demonstrarem aquisição de maior volume de produtos da agricultura 
familiar ou de suas organizações que trata essa Lei, mediante comprovação emitida pela 
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural.
Art. 8º Aos titulares das unidades orçamentárias fica assegurada a competência para 
adjudicar os procedimentos de aquisição realizados junto à Secretaria de Estado de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF.
Art. 9º O pagamento aos agricultores ou as suas organizações, decorrente da aquisição 
descrita no art. 1°, poderá ser realizado diretamente pela Secretaria de Estado de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural ou pela instituição que demandou os produtos.
Art. 10. Para a comprovação da entrega e da qualidade dos produtos, será estabelecido o 
Termo de Recebimento e Aceitabilidade – TRA, firmado por representante da instituição 
destinatária, conforme regulamento a ser elaborado pela Secretaria de Estado de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF.
Art. 11. A aquisição de produtos a que se refere o art. 1° será executada por meio de 
Proposta Técnica de Venda da Produção da Agricultura – PTV, a ser regulamentada pela 
SEAGRI/DF.
Art. 12. A Coordenação de Compras Institucionais da SEAGRI/DF, unidade responsável 
pela Central de Compras Institucionais do PAPA/DF, dará encaminhamento aos PTD, TRA e 
PTV.
Art. 13. Nas aquisições realizadas das cooperativas dos agricultores e dos demais 
beneficiários, a transferência dos produtos do associado para a cooperativa  constitui ato 
cooperativo, previsto na Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
Art. 14. Fica estabelecido o valor máximo de até R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), a 
cada ano civil, por produtor, para aquisição de produtos de que trata este Decreto.
Parágrafo único. O valor máximo estabelecido por ano, por produtor, para aquisição dos 
produtos da agricultura de que trata este artigo, poderá ser reajustado anualmente por 
resolução da SEAGRI/DF, com base em estudos e indicação do Grupo Gestor.
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Art. 15. Produtos agroecológicos ou orgânicos poderão ter um acréscimo de até 30% 
(trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, 
observadas as condições definidas pela SEAGRI/DF.
Art. 16. As despesas com a execução das ações do programa instituído por este Decreto 
correrão à conta de dotação orçamentária consignada anualmente aos órgãos e entidades 
envolvidos em sua implementação, observados os limites de movimentação, empenho e 
pagamento da programação orçamentária e financeira anual; e serão publicitadas no sítio 
oficial da Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF.
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de maio de 2012
124º da República e 53º de Brasília
AGNELO QUEIROZ 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 3/5/2012.
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PORTARIA	  N°	  66,	  DE	  10	  DE	  SETEMBRO	  DE	  2013.

Dispõe	  sobre	  metodologia	  para	  apuração	  do	  preço	  dos	  produtos	  para	  efeito	  de	  
aquisição	  no	  âmbito	  do	  Programa	  de	  Aquisição	  da	  Produção	  da	  Agricultura	  –	  
PAPA/DF.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 
RURAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
4o da Lei Distrital no 4.752, de 07 de fevereiro de 2012, o art. 5o, inciso II do 
Decreto Distrital no 33.642, de 02 de maio de 2012 e ouvido o Grupo Gestor do 
Programa de Aquisição da Produção da Agricultura – PAPA/DF, RESOLVE:
Art. 1o Os preços de referência dos produtos oriundos dos agricultores familiares 
ou suas organizações, praticados nas aquisições de produtos por meio do 
Programa de Aquisição da Produção da Agricultura, PAPA-DF, terão como base os 
preços obtidos pela média nos últimos 12 (doze meses) para os produtos que 
possuam acompanhamento sistemático de preço pelas Centrais de Abastecimento 
do Distrito Federal S.A. – CEASA/DF;
§1o será admitida a obtenção de preço para produto a partir da média de 3 (três) 
pesquisas de preços praticados no mercado atacadista local ou regional nos 
seguintes casos:
I - quando o preço do produto não puder ser obtido pelo previsto no caput do 
artigo;
II - quando requisitado pela equipe técnica da SEAGRI/DF ou da EMATER/DF, 
diante da ocor- rência de grande variação dos preços praticados no mercado local 
ou regional.
§2o para a aquisição de produtos na modalidade kit lanche, conforme definido em 
regulamento próprio, será admitida a adoção do valor médio obtido em três 
pesquisas de preços praticados por: I - empresas especializadas em fornecimento 
de kit lanche, desde que cotados com pessoa jurídica que ateste ter sido 
contratada por órgão do poder público distrital ou federal para fornecimento de kit 
lanche;
II – organizações da agricultura familiar, que possuam Declaração de Aptidão ao 
PRONAF – DAP, modalidade jurídica, e que demonstrem condições de fornecer 
produtos na modalidade kit lanche; §3o todos os preços praticados pelo PAPA/DF 
serão publicados pela SEAGRI/DF em seu sítio oficial, informando a vigência da 
validade da referência;
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§4o os preços cotados conforme disposto no caput terão validade de referência por 
até 12 meses, a contar da data de publicação dos dados no sitio oficial da 
SEAGRI/DF, podendo ser revistos semestralmente;
§5o os preços cotados conforme disposto nos parágrafos 1o e 2o terão validade de 
referência por até seis meses, a contar da data de publicação dos dados no sítio 
oficial da SEAGRI/DF.
Art. 2o A apuração e publicidade dos preços a que se refere o art. 1o são de 
responsabilidade da Coordenação de Compras Institucionais da Secretaria de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural do DF – CCI/SEAGRI/DF.
§1o para os casos previstos nos parágrafos 1o e 2o do art. 1o, a CCI/SEAGRI/DF 
poderá solicitar à EMATER/DF apoio para realização das pesquisas de preço 
necessárias.
Art. 3o Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria SEAGRI/
DF no 23/2012, de 20 de junho de 2012.

LÚCIO TAVEIRA VALADÃO
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI	  No	  11.326,	  DE	  24	  DE	  JULHO	  DE	  2006.

Estabelece	  as	  diretrizes	  para	  a	  formulação	  da	  Polí_ca	  Nacional	  da	  Agricultura	  
Familiar	  e	  Empreendimentos	  Familiares	  Rurais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1o Esta Lei estabelece os conceitos, princípios e 
instrumentos destinados à formulação das políticas
públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.
Art. 2o A formulação, gestão e execução da Política Nacional da Agricultura 
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais serão articuladas, em todas as 
fases de sua formulação e implementação, com a política agrícola, na forma da lei, 
e com as políticas voltadas para a reforma agrária.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor 
familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 
simultaneamente, aos seguintes requisitos:
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 
vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;
III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 
do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 
Executivo; (Redação dada pela Lei no 12.512, de 2011)
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.
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§ 1o O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de 
condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração 
ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais.
§2o Sãotambém beneficiários desta Lei:
I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o 
caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o 
manejo sustentável daqueles ambientes;
II - aqüicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o 
caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2ha 
(dois hectares) ou ocupem até 500m3 (quinhentos metros cúbicos) de água, 
quando a exploração se efetivar em tanques-rede;
III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos 
II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio 
rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores;
IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos 
I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente.
V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos 
incisos II, III e IV do caput do art. 3o; (Incluído pela Lei no 12.512, de 2011)

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais 
povos e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III 
e IV do caput do art. 3o. (Incluído pela Lei no 12.512, de 2011)
§ 3o O Conselho Monetário Nacional - CMN pode estabelecer critérios e condições 
adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas 
aos agricultores familiares, de forma a contemplar as especificidades dos seus 
diferentes segmentos. (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009)
§ 4o Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e 
associações que atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares em seu 
quadro de cooperados ou associados e de matéria-prima beneficiada, processada 
ou comercializada oriunda desses agricultores, conforme disposto pelo CMN. 
(Incluído pela Lei no 12.058, de 2009)
Art. 4o A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 
Rurais observará, dentre outros, os seguintes princípios:
I - descentralização;
II - sustentabilidade ambiental, social e econômica;
III - eqüidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de gênero, 
geração e etnia;
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IV - participação dos agricultores familiares na formulação e implementação da 
política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais.
Art. 5o Para atingir seus objetivos, a Política Nacional da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais promoverá o planejamento e a execução das 
ações, de forma a compatibilizar as seguintes áreas:
I - crédito e fundo de aval;
II - infra-estrutura e serviços;
III - assistência técnica e extensão rural;
IV - pesquisa;
V - comercialização;
VI - seguro;
VII - habitação;
VIII - legislação sanitária, previdenciária, comercial e tributária; IX - cooperativismo 
e associativismo;
X - educação, capacitação e profissionalização;
XI - negócios e serviços rurais não agrícolas;
XII - agroindustrialização.
Art.6o OPoderExecutivoregulamentaráestaLei,noquefornecessárioàsuaaplicação. 
Art.7o EstaLeientraemvigornadatadesuapublicação.

Brasília, 24 de julho de 2006; 185o da Independência e 118o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guilherme Cassel

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.7.2006
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm
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 PORTARIA	  N°	  65,	  DE	  20	  DE	  AGOSTO	  DE	  2013.

Altera	  a	  Portaria	  no	  20,	  de	  20	  de	  maio	  de	  2013,	  que	  trata	  da	  composição	  do	  Grupo	  
Gestor	  do	  Programa	  de	  Aquisição	  da	  Produção	  da	  Agricultura	  –	  PAPA/DF.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o Paragrafo Único, Inciso 
III, do Art. 105, da Lei Orgânica do Distrito Federal e tendo em vista o que dispõe o Art. 3o 
da Lei Distrital No 4.752 de 7 de fevereiro de 2012 e o Art. 2o do Decreto Distrital No 
33.642, de 2 de maio de 2012, RESOLVE:
Art. 1o O artigo 1o da Portaria no 20 do Secretário de Estado de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, de 20 de maio de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o Designar para compor o Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Produtos da 
Agricultura-PAPA/DF de que trata o Decreto no 33.642, de 2 de maio de 2012, com a 
finalidade descrita no Art 3o da Lei no 4.752, de 2012, os representantes Titular e Suplente, 
respectivamente, dos seguintes Órgãos e Entidades: Secretaria de Estado de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI-DF – LÚCIO TAVEIRA VA- 
LADÃO e LÚCIO FLÁVIO DA SILVA, matrícula 165.7417-6; Secretaria de Estado de 
Fazenda-SEF – ADÃO NUNES DA SILVA, matrícula 42.417-X e MARIA TEREZINHA 
CORREA DE MOURA, matrícula 24.077-X; Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social e Transferência de Renda - SEDEST – ZORILDA GOMES DE ARAÚJO, matrícula 
219.682-4 e MORENO SOUTO SANTIAGO, matrícula 199.796-3; Secretaria de Estado de 
Planejamento e Orçamento - SEPLAN – JOSÉ LEANDRO DA COSTA, matrícula 261.006- 
X e LETÍCIA ALVES CARDOSO BEZERRA DE MELO, matrícula 175.329-0; Secretaria 
de Estado de Educação – SHIRLEY SILVA DIOGO, matrícula 221.113-0 e GLAUCIETE 
SARMENTO MACIEL, matrícula 28.841-0; Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Distrito Federal - EMATER/ DF – CARLOS ANTONIO BANCI, matrícula 864-8 
e ROBERTO GUIMARÃES CARNEIRO, matrícula 361-1; Centrais de Abastecimento do 
Distrito Federal S.A - CEASA/DF – WILDER DA SILVA SANTOS, matrícula 5022-9 e 
MARIA LUIZA DA SILVA, matrícula 1075-8.”

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

LÚCIO TAVEIRA VALADÃO
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