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Programa de Fomento 
às Atividades Produtivas Rurais 

 
 

Informe Nº 09 – Sobre o cronograma de desembolso das parcelas 
do Programa de Fomento 
 
 
 
 

O que é o Programa de Fomento? 
 
 

O Programa de Fomento surgiu a partir do eixo de inclusão produtiva do Plano 
Brasil Sem Miséria, lançado em 2011, colaborando com uma estratégia 
continuada de inclusão produtiva de agricultoras/es familiares, assentados/as 
da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais em situação de 
extrema pobreza. 
 
 
 
 
 
O programa é responsabilidade conjunta do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário (MDSA) e do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), que articulam de forma inovadora duas ações: 1) a assistência técnica 
e extensão rural (Ater) especializada na pobreza rural e; 2) a transferência de 
recursos não reembolsáveis diretamente para as famílias beneficiárias. Esses 
recursos apoiam o desenvolvimento do projeto produtivo de cada família e 
permitem ampliar ou diversificar a produção de alimentos e as atividades 
geradoras de renda. 
 
Desde o começo de sua execução, foram promovidas importantes alterações 
legais no Programa de Fomento. Essas modificações buscaram o 
aperfeiçoamento de seu desenho operacional, aproximando mais o programa 
das necessidades das famílias beneficiárias e regulamentando os processos 
operacionais.  
 
Este informe direcionado às entidades e às/aos agentes de Ater traz 
explicação pormenorizada das alterações promovidas no programa a partir da 
publicação, em 7 de junho de 2016, da Resolução nº 06 do Comitê Gestor do 
Programa de Fomento, a qual estabelece parâmetros e procedimentos para 
alinhar o cronograma de desembolso das parcelas do benefício do Programa. 

 
 

O Programa de Fomento foi criado por meio da Lei 12.512/ 2011 e 
é regulamentado pelo Decreto 7.644/2011 
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Garantindo atendimento tempestivo e qualificado às 

famílias do Programa de Fomento 
 
 

O atendimento das famílias no Programa de Fomento ocorre em etapas e de 
forma continuada e individualizada, seguindo um cronograma de atividades 
definido previamente nos contratos de Ater.   
 
Em conformidade com a PNATER, as entidades de Ater devem postar 
informações atualizadas sobre as atividades de Ater desenvolvidas no Sistema 
Informatizado de Ater – Siater, do MDA. As informações postadas no Siater 
garantem, mensalmente, a geração de uma listagem de beneficiários aptos 
para o recebimento da primeira parcela do beneficio, considerando os dois 
titulares da DAP ou da RB e que o MDSA deve, mensalmente, definir quem 
será o responsável pela família beneficiária do Programa. 
 
As transferências das parcelas estão condicionadas ao cumprimento de 
atividades específicas que devem ser formalizadas conforme Decreto nº 
7.644, de 16 de dezembro de 2011. No caso da 1ª parcela, são condicionantes 
a assinatura do Termo de Adesão pelas famílias e a apresentação do projeto 
de estruturação produtiva, elaborado em conjunto com os agentes de Ater - 
os quais devem ser postados no Siater. Em relação à liberação da(s) parcela(s) 
seguinte(s), ela está vinculada à apresentação de laudos de acompanhamento 
das unidades produtivas familiares, atestando o progresso no 
desenvolvimento do projeto e observando o prazo mínimo entre as parcelas. 
 
Os resultados positivos do Programa de Fomento junto às famílias 
beneficiárias dependem, portanto, de que haja uma conexão temporal entre 
o cronograma dos serviços de Ater e o da liberação das parcelas do recurso, 
com MDSA, MDA e as entidades de Ater cumprindo as suas responsabilidades 
em uma linha do tempo previamente determinada.  
 
 

 

Alinhando o cronograma de desembolso das parcelas do 
Programa de Fomento 

 
 

A Resolução nº 06 do Comitê Gestor do Programa de Fomento visa 
estabelecer parâmetros e procedimentos para aperfeiçoar o alinhamento do 
cronograma de desembolso das parcelas do benefício do Programa de modo a 
garantir o atendimento tempestivo e qualificado às famílias e assegurar a 
execução das atividades pertinentes a cada etapa do desenvolvimento dos 
projetos produtivos das famílias beneficiárias. 
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Nesse sentido, o cronograma de desembolso das parcelas de recursos 
financeiros, em atenção à consonância que deve ter com a vigência dos 
contratos de prestação de serviços de Ater, passará a vigorar da seguinte 
maneira: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ATENÇÃO: A parcela de recursos financeiros que não for sacada pela família 
beneficiária, considerando a validade de 90 (noventa) dias dessa parcela 
(prevista no inciso VI do art. 3º da Portaria MDSA nº 204, de 08 de julho de 
2011), poderá ser reinserida no máximo três vezes em folha de pagamento 
nos meses subsequentes à identificação dessa situação pelo MDSA. 
 
 

Orientações Gerais 
 

As/os agentes de Ater devem orientar as/os beneficiárias/os do Programa de 
Fomento a levarem, além do cartão do Programa Bolsa Família ou o Cartão do 
Cidadão, os documentos pessoais quando forem realizar o saque em agências 
ou correspondentes bancários da Caixa Econômica Federal. É fundamental 
que a/o agente de Ater informe a família com exatidão os dados constantes 
na listagem de pagamentos enviada pelo MDSA mensalmente a cada entidade 
de Ater parceira do Programa de Fomento – é nessa listagem que consta o 
membro da família que receberá a parcela dos recursos. 
 
Caso ocorra uma situação não descrita anteriormente e a/o beneficiária/o não 
consiga sacar, deve ser feito contato com o MDSA por meio do e-mail 
fomento.bsm@mds.gov.br. Desse modo, será possível verificar a ocorrência e 
agilizar o atendimento. Para tanto, é imprescindível o envio dos dados dos 
titulares da DAP, relacionados a seguir: 
 

a) Nome dos titulares da DAP 
b) Número da DAP 

c) NIS desses titulares 
d) Cadastro de Pessoa Física (CPF) desses titulares  

 

Para o benefício transferido em 02 (duas) parcelas: 

a) a primeira parcela será transferida até no máximo três meses antes do 
encerramento da vigência do contrato de prestação de serviços de Ater; e 

 
b) a última parcela será transferida até no máximo dois meses após o 

encerramento da vigência do contrato de prestação de serviços de Ater. 
 

Para o benefício transferido em 03 (três) parcelas: 

a) a primeira parcela será transferida até no máximo seis meses antes do 
encerramento da vigência do contrato de prestação de serviços de Ater; e 

 
b) a última parcela será transferida até no máximo dois meses após o 

encerramento da vigência do contrato de prestação de serviços de Ater. 
 

Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário 

 


