
RESOLUÇÃO Nº 05, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014. 

 

Estabelece parâmetros e procedimentos para o 

cumprimento do artigo 15 do Decreto nº 7.644, de 16 

de dezembro de 2011, que regulamenta o Programa de 

Fomento às Atividades Produtivas Rurais e dá outras 

providências. 

 

 

O COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS 

RURAIS, no uso das atribuições que lhe conferem o caput e o inciso I do artigo 15 da Lei nº 

12.512, de 14 de outubro de 2011, e os incisos I, II e VII do artigo 10 do Decreto nº 7.644, de 16 

de dezembro de 2011, 

CONSIDERANDO que o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais é uma ação de 

inclusão produtiva rural direcionada a agricultores familiares, assentados da reforma agrária e povos 

e comunidades tradicionais, com o objetivo de gerar renda e garantir a segurança alimentar e 

nutricional; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º e no § 1º do art. 16-A do Decreto nº 7.644/2011, que define 

que participam do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais as famílias em situação de 

extrema pobreza ou em condição de pobreza e inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal (CadÚnico); 

CONSIDERANDO que os critérios para o cadastramento das famílias no CadÚnico, conforme o 

Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, definem que cada pessoa deve ser cadastrada em 

somente uma família, sendo essa a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, 

eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham 

suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, e sendo todos moradores em um mesmo 

domicílio, e que o cadastramento de cada família será vinculado a esse seu domicílio e a um 

responsável familiar (RF), maior de dezesseis anos, preferencialmente mulher; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 20 do Decreto nº 7.644/2011, que estabelece que os serviços 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) dos beneficiários do Programa de Fomento às 

Atividades Produtivas Rurais devem ser disponibilizados no âmbito da Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária (Pnater) e 

que seus beneficiários devem ser detentores da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), 

registrada na base de dados da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), ou constar na Relação de Beneficiários (RB) do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); 

CONSIDERANDO que a DAP e a RB, conforme a Portaria MDA nº 21, de 27 de março de 

2014, a Norma de Execução nº 45 Incra, de 25 de agosto de 2005, e a Portaria MDA n° 6, de 31 

de janeiro de 2013, ou outros normativos que as vierem substituir ou complementar, identificam 

exclusivamente os principais membros da unidade produtiva familiar, ou seja, o casal 

responsável pelo sustento da unidade familiar de produção rural (marido ou companheiro e 

esposa ou companheira), a partir de união estável, ou uma única pessoa responsável, nos casos 

em que o beneficiário é solteiro ou viúvo ou não tenha vínculo conjugal estável; 

CONSIDERANDO que as entidades de Ater contratadas pelo MDA no âmbito do Pnater são 

responsáveis pela mobilização, seleção e acompanhamento dos beneficiários do Programa de 

Fomento às Atividades Produtivas Rurais e devem, obrigatoriamente, postar informações atualizadas 



sobre esses beneficiários e as atividades de Ater desenvolvidas no Sistema Informatizado de Ater 

(Siater), mantido pelo MDA; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 15 do Decreto nº 7.644/2011, que define que os recursos 

financeiros que constituem o benefício do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais 

serão transferidos diretamente aos responsáveis pelas famílias beneficiárias desse Programa, 

mediante a utilização da estrutura de pagamento do Programa Bolsa Família; 

CONSIDERANDO a importância de se categorizar a condição de responsável pela família 

beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais para padronizar o fluxo de 

definição do Número de Identificação Social (NIS) recebedor do benefício desse Programa no 

decorrer da geração e do processamento de sua folha de pagamento, a partir do titulares da DAP 

ou da RB e de forma compatível com a estrutura de pagamento do Programa Bolsa Família e, 

consequentemente, com o CadÚnico; 

RESOLVE: 

Art. 1º O responsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais será definido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) com base no(s) titular(es) da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), registrada na base 

de dados da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), ou da Relação de Beneficiários (RB), do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra). 

§ 1º Para a definição do responsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às 

Atividades Produtivas Rurais, o MDS receberá do MDA e do Incra, mensalmente e em meio 

eletrônico, conforme protocolo de transferência de arquivos definido entre as partes, a relação 

do(s) titular(es) de cada DAP e RB, considerando a informação postada pelas entidades de Ater 

no Sistema Informatizado de Ater (Siater), mantido pelo MDA. 

§ 2º De posse das informações descritas no § 1º deste artigo, o MDS identificará no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) o Número de Identificação 

Social (NIS) do(s) titular(es) da DAP e da RB e outras informações que julgar pertinentes. 

Art. 2º A partir da relação de titular(es) da DAP e da RB identificada no §2º do art. 1º, o MDS 

definirá o responsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais, considerando para esse procedimento o responsável familiar (RF) constante 

do CadÚnico, conforme o disposto no inciso III do art. 6º do Decreto n° 6.135, de 26 de junho de 

2007, devendo adotar os seguintes parâmetros: 

I - Quando o RF constante do CadÚnico for titular da DAP ou da RB, ele será o responsável pela 

família beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais. 

II – Quando o RF no CadÚnico não estiver entre os titulares da DAP ou da RB, a titular mulher da 

DAP ou da RB, quando houver, será a responsável pela família beneficiária do Programa de 

Fomento às Atividades Produtivas Rurais; 

III – Quando os titulares da DAP ou da RB forem do mesmo sexo e nenhum deles for o RF no 

CadÚnico, o nome que constar como “Titular 1” da DAP ou da RB será o responsável pela família 

beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; 

IV – Quando a DAP ou a RB tiver um único titular, independentemente de ele ser ou não o RF no 

CadÚnico, ele será o responsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais; 

V – Quando a DAP ou a RB tiver dupla titularidade e não forem encontrados todos os titulares no 

CadÚnico, o titular que for encontrado será o responsável pela família beneficiária do Programa de 

Fomento às Atividades Produtivas Rurais. 



Parágrafo único. Se observadas diferenças entre as distintas sistemáticas de registro de família, no 

pareamento dos dados da DAP ou da RB com os do CadÚnico, que impossibilite a aplicação do 

disposto no inciso I, o MDS solicitará esclarecimento ao MDA ou ao Incra, por meio de 

correspondência eletrônica, sobre qual titular da DAP ou da RB desenvolve o projeto de estruturação 

produtiva, para definir o responsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às 

Atividades Produtivas Rurais. 

Art. 3º O MDS, se formalmente comunicado pelas entidades de Ater ou pelo MDA e pelo Incra, 

poderá substituir o responsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais mediante a identificação de qualquer das seguintes situações: 

I – a separação de fato dos titulares da DAP ou da RB, mediante declaração firmada pelo substituto 

do responsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, 

sem prejuízo de averiguação posterior por parte dos emissores ou cadastradores definidos nos 

normativos próprios do CadÚnico, da DAP ou da RB; 

II – a dissolução da união estável dos titulares da DAP ou da RB, mediante a apresentação de cópia 

da sentença declaratória de dissolução ou extinção de união estável ou da escritura pública de distrato 

envolvendo união estável; 

III – o falecimento do responsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais, mediante a entrega de cópia da Certidão de Óbito; 

IV – a mudança do atual responsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às 

Atividades Produtivas Rurais para outra localidade, de forma temporária ou definitiva, mediante 

declaração firmada pelo substituto desse responsável, sem prejuízo de averiguação posterior por 

parte dos emissores ou cadastradores definidos nos normativos próprios do CadÚnico, da DAP 

ou da RB. 

§ 1º Nos casos de substituição conforme disposto nos incisos I a IV deste artigo, o outro titular da 

DAP ou da RB, caso exista, residente na unidade produtiva na qual o projeto de estruturação 

produtiva está sendo implantado, passa a ser o responsável pela família beneficiária do Programa de 

Fomento às Atividades Produtivas Rurais. 

§ 2º O outro titular da DAP ou da RB deve ser consultado pela entidade de Ater sobre substituir 

o responsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais 

e deve manifestar de forma subscrita em formulário próprio, a ser definido pelo MDS, seu interesse 

em dar andamento ao projeto produtivo. 

§ 3º A entidade de Ater deverá solicitar ao MDS a substituição do responsável pela família 

beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais pelo outro titular da DAP 

ou da RB, caso exista, por meio de ofício contendo o motivo dessa substituição e a assinatura do 

responsável pela entidade, da documentação pertinente que comprove a situação que levou à 

substituição do responsável e de formulário próprio subscrito pelo substituto desse responsável, 

podendo os documentos serem encaminhados digitalizados, por meio de endereço eletrônico. 

§ 4º O novo responsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais receberá apenas as parcelas restantes do benefício do Programa. 

§ 5º O MDS acolherá o novo responsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às 

Atividades Produtivas Rurais, desde que em concordância com o art. 5º ou §1º do art. 16-A do 

Decreto nº 7.644/2011. 

§ 6º O MDS poderá cessar a transferência das parcelas restantes do benefício do Programa de 

Fomento às Atividades Produtivas Rurais caso o outro titular da DAP ou da RB não demonstrar 

interesse em dar andamento ao projeto de estruturação produtiva, o que deve ser esclarecido por 



meio de ofício assinado pelo responsável pela entidade de Ater, ou quando, na ocorrência dos 

incisos II e III, a DAP ou a RB identificarem um único titular, não sendo possível a substituição. 

Art. 4º  A atualização dos registros das famílias beneficiárias do Programa de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais no CadÚnico, na DAP ou na RB, na ocorrência das hipóteses descritas nos incisos 

I a IV do art. 3º, segue as regras e aos prazos definidos em normativos próprios quanto a sua 

atualização, validade e revalidação. 

Parágrafo único. Será solicitado pelo MDS à entidade de Ater, por meio eletrônico, que oriente o 

novo responsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas 

Rurais na atualização dos registros no CadÚnico, na DAP ou na RB. 

Art. 5º As situações excepcionais que requeiram substituição do responsável pela família beneficiária 

do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, não previstas nesta resolução, poderão ser 

definidas por este Comitê Gestor. 

Art. 6º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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