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INSTRUÇÃO NORMATIVA SDE - Nº 01/2014 

 

Versão: 02 

Aprovada em: 08 de novembro de 2017 

Ato de aprovação: Decreto nº 509/2017 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 

Econômico 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º - Esta Instrução Normativa dispõe sobre as rotinas e procedimentos para o 

auxílio às Associações de Produtores Rurais que participam do Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA, no Município de Santa Teresa - ES. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º - A presente Instrução Normativa abrange todos os Produtores Rurais do 

Município de Santa Teresa que se enquadram na agricultura familiar, que possuam 

Declaração de Aptidão- DAP ao Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar, e que contém o Bloco de Nota Fiscal de Produtor Rural. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3º - Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I. Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, financia 

Projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares 

e assentados da reforma agrária. O programa possui as mais baixas taxas de 
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juros dos financiamentos rurais, além das menores taxas de inadimplência 

entre os sistemas de crédito. 

II. Programa de Aquisição de Alimentos – PAA - Criado em 2003, o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA), é uma ação do Governo Federal para 

colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo 

tempo, fortalecer a agricultura familiar. Para isso, o programa utiliza de 

mecanismos de comercialização que favorecem a aquisição direta de 

produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, estimulando os 

processos de agregação de valor à produção. 

III. Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP - Para fornecer alimentação 

escolar, o agricultor familiar deve possuir a Declaração de Aptidão ao Pronaf 

– DAP. - Se pertencer a grupo informal, deve possuir DAP Física. 

Se pertencer à associação ou cooperativa, deve possuir DAP Jurídica, que é 

o instrumento que identifica as formas associativas dos agricultores familiares 

organizadas em pessoas jurídicas devidamente formalizadas. Também é 

denominada DAP especial e deve, obrigatoriamente, conter a relação 

completa de cada associado vinculado a ela com seus respectivos números 

de DAP Física. 

A DAP é uma espécie de identidade do agricultor familiar para acessar a 

políticas públicas como, por exemplo, Pronaf (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar), PAA (Programa de Aquisição de 

Alimentos), PNAE (Programa Nacional da Alimentação Escolar). 

Para obtê-la, o agricultor familiar deve dirigir-se a um órgão ou entidade 

credenciada pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

Desenvolvimento Agrário (SEAD), munido de CPF e de dados sobre seu 

estabelecimento de produção (área, número de pessoas residentes, 

composição da força de trabalho e da renda, endereço completo). 

IV. Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário 

(SEAD) - A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento 

Agrário (SEAD) dispõe de uma série de políticas, programas e projetos 

voltados para os agricultores familiares. O primeiro passo para participar 

destas políticas públicas, é obter a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). 
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Esse é o principal instrumento de identificação do agricultor familiar. Por meio 

dele, é possível ter acesso às ações que beneficiam e aprimoram as 

atividades diárias. O documento é gratuito e emitido por diversos agentes, 

como empresas estaduais de assistência técnica e extensão rural e 

sindicatos.  

V. Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB - A Companhia Nacional 

de Abastecimento está presente em todas as regiões brasileiras, 

acompanhando a trajetória da produção agrícola, desde o planejamento do 

plantio até chegar à mesa do consumidor. A atuação da Companhia contribui 

com a decisão do agricultor na hora de plantar, colher e armazenar, e segue 

até a distribuição do produto no mercado, fase em que a garantia dos preços 

mínimos oferecidos pelo governo é traduzida em abundância no 

abastecimento e estímulo à produção. As operações realizadas pela 

Companhia Nacional de Abastecimento são coordenadas pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL 

 

Art. 4º - A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de 

responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, no sentido de acompanhar as 

atividades das Associações de Produtores Rurais envolvidas no Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA, sobre o qual dispõem: 

I. Lei 12.512 de 14/10/2011;  

II. Lei 10.696 de 02/07/2003 regulamentadas pelo decreto n° 7.775 de 

04/07/2012. 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5º - Compete às unidades envolvidas na presente Instrução Normativa: 
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I. Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os funcionários das 

Unidades; 

II. Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos 

os seus termos. 

III. Todas as atividades seguirão as orientações e determinações da 

legislação pertinentes à execução das ações, sendo estas, encaminhadas 

a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, pela 

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. 

IV. Compete ao responsável pelo atendimento ao produtor rural, via 

associação, que faça o atendimento com clareza e objetividade, seguindo 

a normativa da SEAD e CONAB.  

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 6º - A Prefeitura Municipal de Santa Teresa se coloca como parceira das 

Associações de Produtores. A parceria se dá por meio de: 

I. Reuniões in loco a fim de informações sobre o PAA e organização da 

associação; 

II. Auxílio às Associações para formatação da proposta; 

III. Auxílio no envio das documentações e proposta à CONAB; 

IV. Auxílio às associações para logística de entregas de mercadorias; 

V. Auxílio às Associações para prestação de contas. 

 

Art. 7º - Durante todo o processo em que a proposta estiver ativa cabe à Secretaria 

de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, ficar a par de alterações em leis e 

decretos sobre o programa e repassar para as associações.  

 

CAPÍTULO VII 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Art. 8º – Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser 

obtidos junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, e 

na Unidade Central de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos 

de controle e por meio de métodos de amostragem, aferirá a fiel observância de 

seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

 

Art. 9º – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizações, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua 

adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº 01/2013 (Norma das 

Normas), bem como manter o processo de melhoria continua. 

 

Art. 10 – O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será 

objeto de instauração de sindicância e do processo administrativo disciplinar para 

apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas; 

 

Art. 11 - A realização de procedimentos de todas as unidades envolvidas, sem a 

observância as tramitações, registro e controles estabelecidos nesta Instrução 

Normativa estarão sujeita à responsabilização administrativa, sem prejuízo das 

demais sanções legais. 

 

Art. 12 – Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis 

pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município 

de Santa Teresa, bem como nas demais unidades sujeitas à observância desta 

Instrução Normativa, deverão obrigatoriamente ser comunicadas à autoridade 

competente, bem como à Unidade Central de Controle Interno – UCCI. 

 

Art. 13 – Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Santa Teresa – ES. 08 de novembro de 2017. 
 


