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1. APRESENTAÇÃO 

O Sistema Confederativo CONTAG, ao longo da sua história, sempre esteve à 
frente na luta pelos direitos da agricultura familiar. Muitas políticas públicas foram 
conquistas nas últimas décadas.

A Diretoria da CONTAG reafirma o compromisso com a agricultura familiar, na 
luta pelos direitos e na preocupação de produzir alimentos saudáveis, contribuindo 
com a soberania e segurança alimentar e nutricional da população.

A produção de alimentos, além da qualidade para atender a demanda da popu-
lação, deve sempre estar alinhada à preocupação da preservação ambiental e à su-
cessão rural, garantindo para os agricultores e agricultoras familiares e as gerações 
futuras condições de vida digna no campo.

O Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário 
(PADRSS), o projeto político do Sistema CONTAG, busca a transformação da so-
ciedade, seja no meio rural ou urbano, com base em diretrizes que norteiam as 
bandeiras de lutas, tais como: fortalecimento da democracia, dignidade no campo, e 
equidade de gênero e direitos sociais.

A Década da Agricultura Familiar1 vem consolidar a importância de um seg-
mento que é responsável pela alimentação da população não só no Brasil, mas em 
todo mundo. Para as Nações Unidas é uma grande agenda de interesse não só 
dos agricultores e agricultoras familiares e campesinos, mas de toda a sociedade, 
pois ela busca impulsionar os territórios rurais para o desenvolvimento sustentável 
e solidário, com o aumento da produção de alimentos saudáveis indispensáveis 
para garantir a segurança alimentar e nutricional, contribuindo com a redução da 
fome no planeta. Por sua relevância, a Década deve ser prioridade na agenda da 
COPROFAM e suas afiliadas, como é o caso do Sistema Confederativo CONTAG. 
Propor e negociar programas e políticas públicas que atendam efetivamente as 
demandas e necessidades dos agricultores familiares, campesinos e povos tradi-
cionais nos seus territórios são de suma importância.

A Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) é fundamental para os(as) agricul-
tores(as) familiares acessarem as políticas públicas, programas e projetos, como 

1 A Década da Agricultura Familiar, declarada pelas Nações Unidas para o período de 2019 a 2028, tem como objetivo principal for-
talecer a importância da agricultura familiar na garantia da soberania e segurança alimentar e nutricional, através de um conjunto de 
ações que assegurem a produção de alimentos saudáveis, o fim da fome e da pobreza rural e o desenvolvimento rural sustentável.
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também a direitos imprescindíveis que são os benefícios previdenciários e sociais, 
tais como: aposentadoria rural e auxílio-maternidade.

Por meio da DAP as famílias têm direito ao acesso a mais de uma dezena de po-
líticas públicas. Políticas estas conquistadas por meio da mobilização como o Grito 
da Terra Brasil (GTB) e outras ações de massa.

A Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) é um direito de todo(a) agricultor(a) 
familiar e sua emissão é obrigação do Estado brasileiro. Trata-se de uma conquista 
do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.

O credenciamento dos Sindicatos como emissores de DAP, por meio da rede 
CONTAG, por um lado oportuniza, dá visibilidade e dá a devida importância ao papel do 
Sindicato na representação e defesa dos interesses da categoria e, por outro lado, am-
plia o acesso de agricultores(as) familiares à DAP, garantindo  os direitos conquistados.

Destaca-se que a DAP é gratuita para todos(as) agricultores(as) familiares. O 
Sindicato, por meio da CONTAG e Federações, recebeu uma concessão para reali-
zar o papel do governo federal, portanto, não poderá solicitar nenhuma reciprocida-
de do(a) beneficiário(a), sob pena do agente emissor ser descredenciado.

É opção do Sindicato se credenciar como agente emissor de DAP, por enten-
der ser importantíssimo prestar este serviço aos(as) agricultores(as) familiares. 

Na Rede CONTAG, atualmente, há mais de 2.000 Sindicatos que estão emitindo 
a DAP para os(as) agricultores(as) familiares. A produção da presente cartilha 
tem o objetivo de ampliar e aperfeiçoar essa rede, aproximando cada vez mais as 
famílias de sua entidade de representação. Tem o propósito de promover maior 
integração dos trabalhos e ações entre as diversas Secretarias nas quais estão 
organizadas as atividade do Sistema Confederativo da CONTAG. Por outro lado, tem 
o propósito de dar a importância de contribuir para o fortalecimento da representa-
ção e representatividade do Sistema Confederativo e, consequentemente, com sua 
sustentabilidade politico-financeira.

Brasília/DF, Março de 2021.

Diretoria da CONTAG
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2. O QUE É DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PRONAF (DAP)? E POR QUE 

É IMPORTANTE O(A) AGRICULTOR(A) FAMILIAR ACESSÁ-LA?

A Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) é o instrumento de identificação 
dos(as) agricultores(as) familiares por meio da qual passam a ter direito a acessar 
mais de uma dezena de políticas públicas.

ATENÇÃO: O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) está em processo 
de formulação e passará a ser o documento destinado à identificação e à qualifi-

cação da agricultura familiar. Até que seja concluída a implementação do CAF, 
a DAP continuará sendo o instrumento de identificação (Decreto 9.064/2017).

3. O QUE É PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E QUAIS AS POLÍTICAS PÚBLI-
CAS QUE O(A) AGRICULTOR(A) FAMILIAR TEM DIREITO? 

O Pronaf é uma conquista histórica do Sistema Confederativo CONTAG, criado 
desde 1995, conforme a Lei 11.326, de 24 de Julho de 2006. A Política Nacional 
da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais deverá promover o 
planejamento e a execução das ações para atender os(as) agricultores(as) fami-
liares nas seguintes questões:  crédito e fundo de aval; infraestrutura e serviços; 
assistência técnica e extensão rural; pesquisa; comercialização; seguro; habitação; 
legislação sanitária, previdenciária, comercial e tributária; cooperativismo e asso-
ciativismo; educação, capacitação e profissionalização; negócios e serviços rurais 
não agrícolas; e agroindustrialização.

Atualmente, por meio da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), os(as) agriculto-
res(as) familiares podem acessar as seguintes políticas públicas:

• Crédito Rural ao amparo do Pronaf ;

• Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater);

• Programa de Garantia da Atividade Agropecuária para Agricultura Familiar 
(Proagro Mais);

• Garantia Safra (GS); 

ATENÇÃO: O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) está em processo 
de formulação e passará a ser o documento destinado à identificação e à qualifi-

cação da agricultura familiar. Até que seja concluída a implementação do CAF, 
a DAP continuará sendo o instrumento de identificação (Decreto 9.064/2017).
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• Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da 

Sociobiodiversidade (PGPM-Bio);

• Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF);

• Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); 

• Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae); 

• Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB); 

• Selo Nacional da Agricultura Familiar (Senaf);

• Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR);

• Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), agora Terra Brasil;

• Previdência Social – Segurado Especial;

• Outras. 

OBSERVAÇÃO: Mais detalhes sobre as políticas públicas, acima elencadas, 
estão descritos nos anexos.

Algumas das políticas públicas acessadas a partir da emissão da DAP:

Fonte: mosaico elaborado pela COCAF/SAF/MAPA.

OBSERVAÇÃO: Mais detalhes sobre as políticas públicas, acima elencadas, 
estão descritos nos anexos.
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4. QUEM TEM DIREITO À DAP?

A Lei 11.326/2006 estabelece os conceitos, princípios e instrumentos desti-
nados à formulação das políticas públicas direcionadas à agricultura familiar e 
empreendimentos familiares rurais.

A mesma lei também define qual é o público beneficiário dessas políticas pú-
blicas, ou seja, aqueles que praticam atividades no meio rural, atendendo, simulta-
neamente, aos requisitos: área de terra até 4 (quatro) módulos fiscais; utilizar  pre-
dominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu 
estabelecimento ou empreendimento; ter renda de forma predominante originada 
de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendi-
mento; ter percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 
do seu estabelecimento ou empreendimento e dirija seu estabelecimento ou em-
preendimento com sua família.

Conforme o Artigo 3º da Lei 11.326/2006, são beneficiários(as) da DAP:

• Agricultores(as) Familiares;

• Assentados(as) da Reforma Agrária;

• Beneficiários(as) do Crédito Fundiário;

• Pescadores(as) Artesanais;

• Aquicultores(as);

• Silvicultores;

• Quilombolas;

• Indígenas;

• Ribeirinhos;

• Extrativistas; e

• Outros povos e comunidades tradicionais.
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5. COMO CARACTERIZO A MINHA CONDIÇÃO DE AGRICULTOR(A) FAMI-
LIAR EM RELAÇÃO À TERRA?

O Decreto 3.991/2001 aponta qual a condição deve ser comprovada na relação 
do(a) agricultor(a) familiar quanto à posse e exploração da terra: 

• Proprietário(a);

• Parceiro(a);

• Meeiro(a);

• Arrendatário(a);

• Comodatário(a);

• Posseiros(as);

• Parceleiros concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA); 

• Permissionário de áreas públicas.
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6. COMO COMPROVAR A CONDIÇÃO EM RELAÇÃO À TERRA?  

A comprovação a condição em relação à terra poderá ser feita por meio:

• Da matrícula do imóvel rural; 

• Contratos de arrendamento, parceria, meação e comodato;

• De Usufruto;

• Cessão de Direito Hereditário;

• Posse;

• Outros.

OBSERVAÇÃO: Detalhes sobre as formas de relação com a terra estão des-
critos no anexo XIII.

O

OBSERVAÇÃO: No caso da posse da terra, as formas de comprovação poderão ser 
feitas por meio de histórico da família no local, testemunho de vizinhos e Prefeitura.

ANA LIRA/ARQUIVO FETAPE
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ATENÇÃO! Os contratos de arrendamento, parceria, meação e comodato de-
vem ter reconhecimento de firma no cartório.

7. QUAIS SÃO AS EXIGÊNCIAS PARA O(A) AGRICULTOR(A) FAMILIAR 
TER DIREITO À DAP?

A Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA), para ter direito à DAP, deve 
comprovar que preencher simultaneamente os seguintes requisitos (Decreto 
9.064/2017):

• Possuir, no máximo, 4 módulos fiscais; 

• Utilizar, no mínimo, metade da força de trabalho familiar no processo produtivo; 

• No mínimo, metade da renda familiar deve ser procedente de atividades 
econômicas do seu estabelecimento;

• A gestão do estabelecimento deve ser estritamente familiar.

ARQUIVO FETAESC
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8. EM RELAÇÃO AOS QUATRO REQUISITOS QUE DEVEM SER CUMPRI-
DOS PARA TER DIREITO À DAP, QUAIS SÃO AS QUESTÕES CENTRAIS 
A SEREM OBSERVADAS?

a. Tamanho do estabelecimento: 

Em relação ao tamanho do estabelecimento da unidade familiar, o Artigo 6º da 
Portaria 01/2017 e o artigo 4º da Portaria 523/2018 destacam que quando a família 
possuir mais de uma área de terra deve ser feita a soma de todas as áreas, sejam 
elas contíguas ou não. O total dessas áreas deve ser até 4 (quatro) módulos fiscais. 
Quando as áreas forem em municípios distintos, o módulo fiscal deve ser calculado 
com base no tamanho do módulo de cada município (Artigo 6º da Portaria 01/2017 
da Casa Civil).

Com base no Artigo 3º da Lei 11.326/2006, os(as) extrativistas, pescadores(as), 
povos indígenas, quilombolas e povos de comunidades tradicionais ficam dispensa-
dos(as) da comprovação do tamanho da área do imóvel rural. Já nos casos dos(as) 
agricultores(as) que praticarem a aquicultura, deverá ser observada a área máxima 
de 2 hectares em lâmina d’água ou a produção em tanque-rede, que deve ser de 
até 500 m³ de água.

Em relação ao condomínio rural ou outras formas coletivas ou comunitárias de 
propriedade, deverá ser considerada a fração ideal, correspondente a cada família 
(Artigo 6º da Portaria 01/2017 da Casa Civil). 

b. Força de trabalho: 

Em relação ao número de pessoas da família ocupadas nas atividades produ-
tivas do estabelecimento, deve ser igual ou superior à mão de obra contratada 
(empregados permanentes). Não são consideradas contratações de mão de obra 
eventuais ou temporárias (Artigo 7º da Portaria 01/2017 da Casa Civil).
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c. Residência da família em relação ao estabelecimento aonde exerce a 
atividade produtiva rural:

Conforme o Artigo 8º da Portaria de nº 01/2017 da Casa Civil, a família deve 
residir no próprio estabelecimento rural ou em local próximo que permita o deslo-
camento para o trabalho. Quando não residir no estabelecimento ou município que 
realiza a atividade produtiva, o agente emissor deve considerar as características 
geográficas e regionais a fim de avaliar a viabilidade das pessoas se deslocarem de 
sua residência até o estabelecimento para poder exercer a(s) atividade(s) produti-
va(s). Levar em consideração a distância e o tipo de atividade que exerce.

No caso da família residir em um município e exercer as suas atividades produ-
tivas em outro, a DAP deve ser emitida naquele em que está localizada a unidade 
produtiva. Caso o(a) agricultor(a) familiar possuir mais de um estabelecimento pro-
dutivo, deve ser considerado o município do lote produtivo principal para a emissão 
da DAP (Artigo 11 da Portaria 523/2018 da Casa Civil).

ARQUIVO FETAEG
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d. Renda Bruta Familiar Anual:

Os Artigos 9º e 10º da Portaria nº 01/2017 da Casa Civil dizem que para a 
comprovação da renda da unidade familiar devem ser considerados os últimos 12 
meses de produção normal2, que antecedem à solicitação de emissão da DAP. 
Devem ser contabilizados todos os rendimentos auferidos diretamente da unidade 
produtiva da família e rendas fora do estabelecimento.

Nas rendas do estabelecimento, considerar o valor bruto de produção das ati-
vidades e serviços agropecuários e não agropecuários. No caso de uma família que 
tiver atividade produtiva vinculada a empresa integradora, deverá ser considerada a 
receita líquida recebida dessas empresas integradoras3. 

Nas rendas fora do estabelecimento, devem ser somadas as demais rendas, 
tais como: emprego rural ou urbano; servidor público; prestação de serviços exter-

2  Produção normal – trata-se da estimativa da produção, dos 12 meses que antecedem à emissão da DAP, que não tenha sido 
influenciada por problemas climáticos. Nesses casos, não são consideradas as perdas decorrentes de desequilíbrios ecológicos 
ou fenômenos naturais, expressas em valores monetários.

3  Empresas Integradoras – aquelas que têm contrato de exclusividade com os(as) agricultores(as)  familiares e com preço líquido 
pré-estabelecido. Sendo o preço líquido os valores efetivamente pagos as famílias, descontados os insumos fornecidos pela inte-
gradora além de outros custos de serviços por ela prestados.

ARQUIVO FETAG-RS
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nos de membros da família; aluguel de benfeitorias e instalações; aluguel de má-
quinas e equipamentos; aposentadoria do INSS ou serviço público; arrendamento 
ou meação de terra para terceiros; benefícios sociais e previdência rural; dentre 
outras fontes.

ATENÇÃO! Os benefícios sociais e os proventos previdenciários rurais também 
deverão ser registrados nas rendas externas, mas não serão computados para 

composição da renda bruta anual e fins de acesso à DAP. Portanto, os va-
lores são descontados e não considerados como renda, ou seja, não são 
fatores de desenquadramento da família.

       OBSERVAÇÃO: Para fins de enquadramento e ter direito à DAP, aplica-se um 
redutor de R$ 10.000,00 sobre a renda externa. Este desconto é feito automa-

ticamente pelo Sistema da DAP. Para isso, a família precisa comprovar renda 
bruta anual do estabelecimento igual ou superior a R$ 1.000,00. Para aque-
les que possuírem renda do estabelecimento abaixo R$ 1.000,00, poderão 
acessar a DAP, mas não têm direito ao rebate na renda externa.

OBSERVAÇÃO: Além das quatro exigências acima descritas, o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) poderá estabelecer critérios e condições adicionais 

de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas aos 
agricultores(as) familiares e empreendimentos familiares rurais (incluído 
pela Lei n° 12.058/2009.

9.  COMO PODE SER COMPOSTA A UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO 
AGRÁRIA (UFPA)?

De acordo com o Artigo 2º da Portaria nº 01/2017 da Casa Civil, a UFPA pode 
ser formada por uma pessoa individualmente ou um grupo familiar com eventuais 
agregados; todos morando na mesma residência, que explorem uma combinação de 
fatores de produção com o objetivo de atender à subsistência da família e/ou à de-
manda da sociedade por alimentos e outros bens e serviços. O limite de Renda Bruta 
Familiar Anual não pode ultrapassar os R$ 415.000,00 (Resolução 4.665/2018 BCB).

ATENÇÃO! Os benefícios sociais e os proventos previdenciários rurais também 
deverão ser registrados nas rendas externas, mas não serão computados para 

composição da renda bruta anual e fins de acesso à DAP. Portanto, os va-
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10. QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DA DAP FÍSICA?

Conforme a Portaria nº 523/2018 da Casa Civil e Portaria nº 01/2019 do MAPA, 
as caraterísticas da DAP são:

• Unicidade – uma única DAP Física principal ativa por unidade familiar, ou 
seja, um grupo familiar não pode ter duas DAPs principais ativas. Além da 
DAP principal, poderá ter as acessórias, para jovens e mulheres agregadas;

• Dupla titularidade – ou seja, não importa a ordem de inscrição e identi-
ficação das pessoas na DAP, ambas são titulares igualmente para poder 
acessar as políticas públicas;

• A DAP deve ser emitida no município onde se localiza o estabelecimento 
produtivo da família;

• A atividade agrária do estabelecimento pode ser feita no meio rural ou em 
perímetro urbano, desde que comprove as condições de enquadramento;

• A DAP Física tem validade de dois anos a partir da data de emissão;

• A DAP é solicitada por interesse do(a) agricultor(a) e os dados necessários 
para sua emissão são fornecidos unilateralmente pelo(a) interessado(a), 
em ato declaratório;

• Cabe ao(a) agricultor(a) familiar apresentar documentação necessária para 
comprovar sua condição e que permita a emissão da DAP. A não apresen-
tação das informações solicitadas impedirá o acesso à DAP.

ATENÇÃO! A DAP é gratuita, não podendo os emissores credenciados cobra-
rem quaisquer custas pela sua emissão.

11. QUAIS OS TIPOS DE DAP?

Existem dois tipos de DAP que podem ser acessadas pelos agricultores e agri-
cultoras familiares e seus empreendimentos:

• DAP Física - emitida para a Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA), 
ou seja, uma pessoa individual ou um grupo familiar;

ATENÇÃO! A DAP é gratuita, não podendo os emissores credenciados cobra-
rem quaisquer custas pela sua emissão.
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• DAP Jurídica - emitida para os Empreendimentos Familiares Rurais (EFR), 

constituídos na forma de CNJP.

12. QUAIS OS MODELOS DE DAP FÍSICA? QUEM TEM DIREITO? QUAL O 
LIMITE DE RENDA?

A DAP Física, emitida para os(as) agricultores(as) familiares, possui vários mode-
los, sendo eles4:

• Modelo 1.9.1 – DAP Principal, grupo “A” e “A/C” – emitida para assenta-
dos(as) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) ou beneficiá-
rios(as) do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF);

• Modelo 1.9.2 – DAP Principal, grupo “B” – emitida para agricultores(as) 
familiares com renda bruta familiar anual até R$ 23.000,005;

4  Para mais detalhes, os modelos de DAP estão descritos nos Artigo 4º da Portaria nº 01/2017 e Artigo 6º Portaria nº 523/2018 
da Casa Civil. 

5  O limite do teto de renda para acesso à DAP é estabelecido pela Resolução 4.675/2018 do Banco Central do Brasil.

ARQUIVO FETAG-RS
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• Modelo 1.9.3 – DAP Principal, grupo “V” (Variável) – emitida para agricul-

tores(as) familiares com renda familiar bruta anual até R$ 415.000,006. 

• Modelo 2.0 – DAP Acessória – para jovens filhos(as) ou não que este-
jam sob responsabilidade do grupo familiar e deve estar vinculada à DAP 
Principal do estabelecimento familiar;

• Modelo 2.1 – DAP Acessória - para mulher agregada e deve estar vincula-
da à DAP Principal do estabelecimento familiar.

OBSERVAÇÃO: O acesso à DAP Variável é permitido, inclusive, aos(as) agri-
cultores(as) familiares com renda até R$ 23.000,00. É uma opção do grupo 

familiar. No entanto, neste caso, não terá direito aos benefícios específicos 
das políticas públicas concedidos para quem tem DAP “B”. 

13. QUAL EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL (EFR) PODE TER DAP? 
QUAIS OS MODELOS DE DAP JURÍDICA? 

Possuem direito à DAP os Empreendimentos Familiares Rurais (EFR), consti-
tuídos na forma de Empresa Familiar Rural, Associação, Cooperativa Singular da 
Agricultura Familiar ou Central de Cooperativas da Agricultura Familiar.

A DAP Jurídica deverá conter a relação integral dos(as) associados(as) identi-
ficados(as) pelo nome, CPF ou CNPJ. É vedada a emissão da DAP para filiais e/ou 
entrepostos de Cooperativa Singular da Agricultura Familiar.

Para a emissão da DAP Jurídica para as formas Associativas de que trata a 
Lei nº 11.326/2006, o empreendimento deverá comprovar atividade vinculada à 
produção, beneficiamento, processamento e/ou comercialização de produtos das 
categorias listadas no Artigo 10º, incisos I a XI da Portaria nº 01/2017 Casa Civil. 
A comprovação se dará por meio do Código do Cadastro Nacional de Atividade 
Econômica (CNAE) no extrato do Cartão do CNPJ ou consulta ao objeto do esta-
tuto social.

Os empreendimentos familiares rurais terão direito ao acesso aos seguintes 
modelos de DAP Jurídica, conforme o caso:

6  O limite do teto de renda para acesso à DAP é estabelecido pela Resolução 4.665/2018 do Banco Central do Brasil.
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• Modelo 3.2 - Empresas Familiares Rurais, Associações da Agricultura 

Familiar e Cooperativas Singulares da Agricultura Familiar; e 

• Modelo 3.3 - Cooperativas Centrais compostas, exclusivamente, por 
Cooperativas Singulares da Agricultura Familiar. 

a. Empresa Familiar Rural

Pessoa jurídica, com a finalidade de beneficiamento, processamento e comer-
cialização de produtos agropecuários, ou ainda para prestação de serviços de turis-
mo rural, formado por um ou mais agricultores(as), todos(as) com DAP Física ativa.

Atualmente, a Empresa Familiar Rural não tem limite de renda, apenas a 
exigência de que 100% dos(as) agricultores(as) familiares sócios(as) tenham DAP 
Física ativa. Também não tem limitação em relação ao número de empregados.  
Para o Pronaf tem a exigência de que no mínimo 70% da produção (matéria-prima) 
sejam provenientes dos estabelecimentos dos agricultores sócios. (CMN, MCR 10.6, 
art. 3 da Resolução nº 4.385 /14 e Lei nº 12.058/09).

JANES P. SOUZA
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b. Associação da Agricultura Familiar 

Para a associação ter direito à DAP Jurídica deve possuir, no mínimo, 50% + 1 

dos associados agricultores e agricultoras familiares com DAP Física Ativa. Caso 

tenha associadas pessoas jurídicas, todas deverão ter DAP ativa.

c. Cooperativa Singular da Agricultura Familiar

Para a cooperativa ter direito à DAP Jurídica deve possuir, no mínimo, 50% + 

1 dos associados na condição de agricultores e agricultoras familiares com DAP 

Física ativa. 

ARQUIVO STTR CAICÓ/RN
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d. Cooperativa Central da Agricultura Familiar 

Para a cooperativa central ter direito à DAP Jurídica deve comprovar que, na 
soma dos sócios das cooperativas singulares, a ela filiadas, no mínimo 50% + 1 do 
número total de sócios(as) sejam agricultores(as) familiares com DAP Física ativa.

OBSERVAÇÃO: As Portarias 62 e 128/2019 do MAPA reduziram de 60% para 
50% + 1 o número de associados(as) agricultores(as) familiares com DAP 

Física Ativa, para que associações, cooperativas singulares e centrais de 
cooperativas possam ter direito à DAP Jurídica.

ATENÇÃO! No caso da Empresa Familiar Rural, Associação da Agricultura 
Familiar e Cooperativa Singular da Agricultura Familiar, toda vez que houver 

filiação ou desfiliação acima de 10% do total de seu quadro social, deve ser 
feita atualização da relação de sócios(as) e emitir nova DAP, caso mantenha 
seu enquadramento (Art. 9º da Portaria nº 523/2018 da Casa Civil).

ARQUIVO FETAESC
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ATENÇÃO! É vedada a emissão da DAP para filiais e/ou entrepostos de pes-
soas jurídicas (Art. 11 da Portaria nº 01/2017 da Casa Civil).

14. QUEM EMITE A DAP?

Conforme a Portaria nº 523/2018 da Casa Civil, o Sindicato credenciado por 
meio da rede CONTAG de emissores pode fazer a emissão de DAP para os(as) 
agricultores(as) familiares. Está autorizado a emitir a DAP “B” para famílias com 
renda até R$ 23.000,00 e a DAP “V” para aqueles com renda até R$ 415.000,00 
por ano, as DAPs Acessórias para jovens em mulheres agregadas, bem como as 
DAPs Jurídicas para os empreendimentos familiares rurais.

Nos quadros a seguir, podemos visualizar os modelos e tipos de DAP, o público 
beneficiário e agentes emissores:

DAP Física

Modelo DAP Público Beneficiário Quem Emite

1.9.1 A PNRA e PNCF Incra, UTE

1.9.1 A/C PNRA e PNCF Incra, UTE

1.9.2 B Família com renda bruta anual até 
R$ 23 mil Sindicato, Emater

1.9.3 V Família com renda bruta anual até 
R$ 415 mil Sindicato, Emater

2.0 Jovem Jovem pertencente ao grupo familiar Sindicato, Emater

2.1 Mulher Mulher agregada ao grupo familiar Sindicato, Emater

DAP Jurídica

Modelo DAP Público Beneficiário Quem Emite

3.2 EFR Empresas Familiares Rurais, 
Associações e Cooperativas

Sindicato, Emater

3.3 EFR Centrais de Cooperativas Sindicato, Emater

ATENÇÃO! É vedada a emissão da DAP para filiais e/ou entrepostos de pes-
soas jurídicas (Art. 11 da Portaria nº 01/2017 da Casa Civil).
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OBSERVAÇÃO: No caso da DAP (grupos “A” e “A/C”) para Assentados(as) da 
Reforma Agrária e beneficiários(as) do Crédito Fundiário, os responsáveis são 

o Incra e Subsecretaria de Reordenamento Agrário (SRA). Os Sindicatos po-
derão emitir essa DAP apenas nos casos em que for estabelecido um con-
vênio autorizando os serviços.

OBSERVAÇÃO: As DAPs para indígenas, quilombolas e pescadores(as) artesa-
nais são emitidas, respectivamente, pela Funai, Fundação Palmares e Colônia 

de Pescadores. Caso o Sindicato queira fazer a emissão da DAP para estes 
públicos, deve estabelecer convênio com as referidas instituições.

ATENÇÃO! Os Sindicatos só podem emitir DAP para agricultores(as) familia-
res do(s) município(s) de atuação conforme seu Estatuto Social (Art. 13 da 

Portaria nº 523/2018 da Casa Civil).

15. COMO É CONSTITUÍDA A REDE CONTAG DE EMISSORAS DE DAP? 
A CONTAG é a Unidade Agregadora, a Federação é a Unidade Sub-agregadora 

e o Sindicato é a Unidade Operacional, autorizada pelo Mapa a emitir DAP Física e 
Jurídica para os(as) agricultores(as) familiares e seus empreendimentos familiares.

A Unidade Agregadora tem a responsabilidade de gerir, coordenar e descen-
tralizar a operacionalização do processo de emissão da DAP. Também são de sua 
responsabilidade o controle e a fiscalização da sua rede de Sindicatos credenciados 
(Portaria nº 523/2018 da Casa Civil).

16. QUAIS OS PRÉ-REQUISITOS PARA CREDENCIAR O SINDICATO COMO 
EMISSOR DE DAP?

Para o Sindicato fazer parte da Rede CONTAG de Emissoras, deve solici-
tar seu cadastramento no sistema RECAD da Cocaf/SAF/Mapa por meio do site 
(http://smap14.mda.gov.br/):
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Para fazer o credenciamento são necessários os seguintes documentos 
(Portaria nº 523/2018 da Casa Civil):

• Formulário – solicitação de credenciamento para emissão da – DAP (Anexo XIV);

• Formulário – especificação da estrutura física da entidade (Anexo XV);

• CNPJ do Sindicato;

• Estatuto Social/Regimento Interno/Contrato Social;

• Histórico do Sindicato;

• Identidade do responsável legal e técnico emissor de DAP;

• Registro/Carta Sindical ou comprovante de requerimento do registro sindi-
cal junto ao órgão competente;

• Certidões negativas de débitos fiscais e trabalhistas com a União (FGTS, 
Previdência Social, Trabalhista).

OBSERVAÇÃO: O Sindicato deve fazer cópia digitalizada dos documentos aci-
ma relacionados e encaminhar para a Federação que, por sua vez, fará a 

alimentação no sistema e providenciar login e senha para os responsáveis, 
legal e técnico, emissores de DAP.

17. QUAIS OBRIGAÇÕES DO AGENTE EMISSOR DE DAP?
O Sindicato, como Unidade Operacional da Rede CONTAG de emissores de 

DAP, ao emitir o documento para os(as) agricultores(as) familiares do(s) muni-
cípio(s) de atuação, deve solicitar dos pretensos beneficiários e beneficiárias a 
comprovação que possa demonstrar o seu enquadramento, conforme descrito no 
item 19 dessa cartilha.

Caso o Sindicato tenha dúvida em relação ao enquadramento do pretenso 
beneficiário ou beneficiária, poderá se negar a emitir a DAP e solicitar compro-
vação complementar.
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ATENÇÃO! Cópia da documentação deve ser arquivada pelo Sindicato, jun-

tamente com uma via da DAP emitida e assinada pelo representante do 
Sindicato e dos(as) beneficiários(as).

18. QUAIS AS POSSÍVEIS PENALIDADES AOS AGENTES EMISSORES DE 
DAP POR IRREGULARIDADES COMETIDAS?

A emissão da DAP para agricultores(as) familiares que não estejam filiados ao 
Sindicato passou a ser opcional. No entanto, a emissão é gratuita, não podendo ser 
vinculada a qualquer cobrança ou contrapartida.

A cobrança de contrapartida ou emissão da DAP de forma indevida, caso com-
provado o dolo ou má fé, poderá resultar em descredenciamento do Sindicato, além 
de outras penalidades legais cabíveis.

ATENÇÃO! 

Portaria nº 523/2018 da Casa Civil:

Art. 3º ...

§ 4° Fica garantido ao pretenso beneficiário ou beneficiária, independente-
mente de filiação ou associação a qualquer dos emissores credenciados de caráter priva-
do, obter gratuitamente o documento de DAP em qualquer ente público emissor.

19. QUAL A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O(A) AGRICULTOR(A) 
FAMILIAR FAZER SUA DAP FÍSICA?

Os documentos necessários para a emissão da DAP Física aos agricultores e 
agricultoras familiares são:

• CPF dos titulares; 

• Cédula de identidade dos titulares;

• Comprovante de exercício da atividade rural em regime de economia fa-
miliar, tais como a nota de produtor rural, autodeclaração, documentos 
pessoais dos demais membros da família, comprovante de residência, etc; 

• Comprovante da origem e formação da renda bruta anual da unidade fami-
liar, tais como a nota de comercialização (quando houver venda de produ-
tos em feiras, em mercados institucionais – PAA e Pnae, e outros), preen-
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chimento do formulário de composição de renda devidamente assinado e 
com firma reconhecida em cartório, etc; 

• Do tamanho da área do estabelecimento: escritura, contrato de arrenda-
mento, título de posse, etc;

• Comprovante do local de residência - endereço;

• Relatório do rendimento bruto dos últimos 12 meses relativo à atividade 
produtiva rural ou preenchimento do formulário de composição de renda 
devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório;

• Recomenda-se que seja solicitada declaração complementar dos(as) bene-
ficiários(as); 

• Formulário de composição de renda familiar (Anexo XX).

OBSERVAÇÃO: A CONTAG disponibiliza modelo de declaração complementar na 
qual são registradas todas as informações referentes ao grupo familiar para fins 
de emissão de DAP. Ainda, os titulares devem declarar que as informações são 

verdadeiras, sob pena de incorrer no que dispõe o Código Penal da República 
Federativa do Brasil – Decreto-Lei Nº 2.848/1940, Capítulo III – da falsidade 
documental, Art. 299. Essa declaração deve ser assinada pelos(as) beneficiá-

rios(as), conforme assinatura da Carteira de Identidade, e reconhecida firma em cartório.

20. QUAL A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA EMISSÃO DE DAP 
JURÍDICA PARA OS EMPREENDIMENTOS FAMILIARES RURAIS?

Os documentos obrigatórios para a emissão de DAP Jurídica aos empreendi-
mentos são: 

• Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

• Documentação comprobatória da legitimidade dos responsáveis legais, ata 
de eleição e posse, nomeação, com nome, CPF e identidade; 

• Cópia do contrato ou estatuto social e regimentos internos ou instrumentos 
equivalentes.

As cooperativas e associações devem apresentar, adicionalmente, cópia do livro 
de matrícula (ou documento legal equivalente) contendo a relação dos(as) associa-
dos(as), detalhando nome completo, CPF (ou CNPJ), data de filiação e assinatura. 
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No caso de associação, existe formulário específico para relação de associa-
dos(as), conforme Anexo XVI.

21. QUAIS OS MOTIVOS PARA O CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DA 
DAP DO GRUPO FAMILIAR?

Cancelamento

Com base no Artigo 25º da Portaria nº 01/2017 da Casa Civil, a DAP poderá 
ser cancelada por meio de ofício a qualquer tempo e ser realizado sem bloqueio ou 
com bloqueio do CPF. Neste segundo caso não permite a emissão de nova DAP, é 
preciso primeiro solicitar o desbloqueio do CPF do(a) agricultor(a) familiar. 

Os motivos para o cancelamento da DAP, que estão descritos no formulário, são:

Sem bloqueio do CPF: 

• Quando o emissor admite erro operacional; 

• Emissão com enquadramento no modelo indevido de DAP;

• Emissão indevida;

• Na alteração das condições em relação à terra, renda, trabalho da família ou 
mudança de estado civil; 

• Quando a família mudou a localização do estabelecimento produtivo;

• Na venda ou desocupação a terra.

Com bloqueio do CPF: 

• No caso de abandono da atividade; 

• Deixou de ser agricultor(a) familiar por evolução; 

• No caso de falecimento de um dos titulares da DAP; 

• Deixou de ser agricultor(a) familiar. 
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OBSERVAÇÃO: O cancelamento da DAP pode ser solicitado pela entidade emis-
sora (formulário Anexo XVII) ou pelo(a) próprio(a) agricultor(a) (formulário 

Anexo XVIII). Os pedidos de cancelamento feitos por meio dos Sindicatos de-
verão ser encaminhados para a CONTAG, via Federação estadual, por meio 
de ofício acompanhado do extrato da DAP do(a) agricultor(a). Pedidos de 

cancelamento feitos pelos próprios agricultores(as) poderão ser enviados diretamente 
para a Cocaf/SAF para o e-mail: atendimento.cocaf@agricultura.gov.br

Suspensão:

A suspensão da DAP poderá ocorrer devido a indícios de irregularidades, incon-
formidades ou, ainda, devido à necessidade de atualização cadastral.

Como parte do processo de controle social, qualquer cidadão ou cidadã poderá 
fazer denúncia sobre irregularidade na DAP, encaminhando para a Cocaf/SAF/
Mapa. Deve ser preenchido o formulário conforme Anexo XIX, e ser encaminhado 
para o e-mail: atendimento.cocaf@agricultura.gov.br 

ROSA MAFRA - STTR DE SITIO NOVO/RN



Emissão de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)

- 32 -

Nossas lutas e conquistas
22. O QUE É CONTROLE SOCIAL?

Controlar significa verificar se a realização de uma determinada atividade não se 
desvia dos objetivos, normas, valores e princípios conforme planejado.

A democracia no Brasil foi instituída em 1988, por meio da promulgação da 
Constituição Cidadã. Nessa constituição, foi reestabelecida a democracia com am-
pla previsão de direitos, e o Estado brasileiro foi reorganizado de modo a tornar-se 
mais permeável às questões da sociedade. 

A partir de então, a participação cidadã tornou-se não apenas possível, mas 
necessária para o bom funcionamento do aparato público. Alguns dos espaços pre-
vistos pelo legislador, fundamentados na Constituição Federal, para participação 
dos cidadãos e cidadãs, por iniciativa dos entes públicos, são os conselhos gestores 
de políticas públicas. 

Esses conselhos são instituídos por lei, e a participação da sociedade é sem-
pre garantida. Como exemplos, o Conselho de Saúde, o Conselho de Educação, 
o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável e o Conselho de Assistência 
Social. Os participantes desses conselhos, chamados de conselheiros(as), são no-
meados(as) pelo Executivo no município, pelo(a) prefeito(a), porém, sempre indica-
dos(as) pela entidade na qual representam.

Os instrumentos disponíveis para o exercício do controle pela sociedade são os 
Portais de Transparência, a Lei de Acesso à Informação e o acompanhamento nos 
locais onde são executadas as políticas públicas.

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, o que é? É uma página na internet na qual são 
apresentados, no mínimo, dados sobre as receitas e despesas. É instrumento para o 
cumprimento do que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
101/200, Artigos 48 e 49) www.transparencia.gov.br/  

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, o que é? É o nome dado para a Lei nº 12.527/2011, 
que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Ela criou 
mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade 
de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. 
www.acessoainformacao.gov.br/  
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23. O QUE A DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PRONAF (DAP) TEM A VER 

COM O CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

O Controle Social das políticas públicas pode ser exercido diretamente pelos 
cidadãos e cidadãs ou por meio de Conselhos, cuja existência é prevista na legisla-
ção brasileira. Seu papel é complementar os controles realizados pelos órgãos que 
fiscalizam os recursos públicos – Controle Interno e Externo.

Para que os municípios possam receber recursos do governo federal destinados 
ao desenvolvimento de determinadas políticas públicas, é obrigatório que instituam 
os conselhos e proporcionem as condições necessárias ao seu funcionamento.

Cada cidadão ou cidadã pode e deve, individualmente ou coletivamente, 
orientar a administração pública a adotar medidas que realmente atenda m ao 
interesse público, além de exigir que os gestores prestem contas de sua atuação. 
Isso está assegurado pela Constituição de 1988. O Controle Social7 não obriga o 
cidadão a fiscalizar e a controlar, mas assegura este direito8.

7  O marco legal do controle social está garantido na Constituição Federal em diversos dispositivos específicos no Artigo 37 § 3º; Artigo 
74 § 5º; Artigo 194, VII; Artigo 198, III; Artigo 204, II; Artigo 206, VI, na Lei 9.452/1997 e Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).

8  Para fazer denúncias sobre irregularidades em relação à DAP, o canal de ouvidoria do Mapa é h� ps://www.gov.br/agricultura/
pt-br/canais_atendimento/ouvidoria/registre-sua-denuncia

ARQUIVO FETAG-PI
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A participação da sociedade nesse espaço é de suma importância, como 

também de grande responsabilidade. Os representantes dos Sindicatos pre-
cisam entender qual o seu papel, os seus direitos, os deveres e qual o papel 
do conselho.

O papel dos conselhos é monitorar e fiscalizar os programas, projetos e políticas 
públicas para verificar se os recursos públicos estão sendo devidamente aplicados 
e atendendo a demanda das comunidades.

Cabe aos conselheiros(as) monitorar e fiscalizar se os(as) agricultores(as) 
têm acesso à DAP e, consequentemente, aos programas, projetos e políticas pú-
blicas; e se estes possuem perfil para participarem dos referidos programas e 
políticas públicas. 

Ocupar esse espaço é importante, mas se faz necessário que a participação seja 
qualificada e com amplo conhecimento dos seus direitos e deveres, como também 
a legislação em vigor, iniciando pela Lei Orgânica de cada município, que nada mais 
é do que a constituição municipal.

24. COMO A SOCIEDADE PARTICIPA DO CONTROLE SOCIAL?

Por meio dos conselhos, que são espaços públicos de composição plural e pa-
ritária entre Estado e sociedade civil, de natureza deliberativa e consultiva, criados 
a partir da Lei Nº 10.741/1999. São instrumentos de valorização da participação 
popular nas discussões de políticas públicas para a sociedade.

A função é formular e controlar a execução das políticas públicas. São os prin-
cipais canais de participação popular nas três instâncias de governo.

Alguns exemplos de Conselhos Municipais:

• Conselho Municipal de Saúde (CMS);

• Conselho de Alimentação Escolar (CAE);

• Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS);

• Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS).
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25. QUAL CONSELHO TEM O PAPEL DE FAZER O CONTROLE SOCIAL SO-

BRE A EMISSÃO DA DAP?

De acordo com a Portaria nº 01/2017 da Casa Civil, o Controle Social sobre a 
DAP também é feito com a participação da sociedade para auxiliar na eliminação de 
possíveis inconsistências, desvios e irregularidades.

O Controle Social sobre a emissão da DAP para os(as) agricultores(as) famili-
ares é competência do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(CMDRS) ou entidade congênere. Na falta do CMDRS ou congênere, deve ser 
constituído fórum com emissoras da DAP, instituições financeiras, organizações da 
agricultura Familiar e representante do município.

O CMDRS deve realizar a análise das DAPs no mínimo uma vez ao ano, en-
tre março e maio, para verificar possíveis inconsistências ou emissões indevidas. 
Devem ser observados os seguintes pontos:

• Emissão de listagem com DAPs ativas no sistema DAPWeb no site: http://
smap14.mda.gov.br/;

• Coleta de informações que possam indicar possíveis inconsistências, ina-
dequações e irregularidades;

• Elaboração de ata com motivação da indicação de suspensão ou cancela-
mento da DAP;

• Encaminhar os resultados à Secretaria da Agricultura Familiar e 
Cooperativismo - SAF/Mapa.

OBSERVAÇÃO: O Controle Social sobre a emissão da DAP para os(as) agriculto-
res(as) familiares é competência do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CMDRS) ou de entidade congênere.



Emissão de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)

- 36 -

Nossas lutas e conquistas

26. EM QUE CONDIÇÕES O(A) AGRICULTOR(A) FAMILIAR, QUE TEM DIREI-
TO À DAP, TAMBÉM SE ENQUADRA COMO SEGURADO ESPECIAL DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL?

De acordo com o Art. 12 da Lei nº 8.213/1991, segurados especiais são aqueles 
que moram no estabelecimento rural ou em local próximo e que, individualmente ou 
em grupo familiar, se enquadrem nas seguintes condições:

•  Sejam produtores(as) rurais que pratiquem, na condição de proprietário-
s(as), usufrutuários(as), posseiro(a), assentado(a), parceiro(a) ou meeiros 
outorgados, comodatários ou arrendatários rurais,  atividades agropecuári-
as em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 

• Seringueiros ou extrativistas de uso sustentável da exploração do ambiente 
e façam dessas atividades o principal meio de vida; 

• Pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão 
habitual ou principal meio de vida; e 

• Companheiro(a), bem como filho(a) com 16 (dezesseis) anos de idade ou 
a este equiparado que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar.

ARQUIVO FETAG-PI
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Lei nº 8.212/1991 Art. 12

§ 1o  Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 
trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 
desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condi-
ções de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 
permanentes.

Com base no mesmo artigo da Lei em questão, não descaracteriza a condição 
de segurado especial as seguintes situações:

•  O(a) agricultor(a) familiar que ceder, por meio de contrato de parceria, me-
ação ou comodato, até 50% de suas terras, desde que continue a exercer 
a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; 

• A família que contrata mão de obra de terceiros, em caráter temporário, até 
120 pessoas/dia durante o ano civil;

• A família que mantiver atividade turística da propriedade rural, inclusive 
com hospedagem, até 120 dias por ano; 

• Quem tiver plano de previdência complementar de entidade classista a que 
seja associado(a), em razão da condição de produtor rural em regime de 
economia familiar; 

• Ter membro da família beneficiário(a) de programa assistencial oficial de 
governo;  

• Beneficiamento ou industrialização artesanal ou rudimentar;  

• Ser sócio(a) de cooperativa agropecuária ou de crédito rura  l;

• Industrializar a produção rural, com incidência do Imposto Sobre Produtos 
Industrializados (IPI), na condição de pessoa jurídica (microempreendedor 
ou microempresa)9.

Lei nº 8.212/1991, art. 12, § 14.  A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empre-
sário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou 
agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal 
categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso VII do caput e do § 1o, a pessoa 
jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e sedie-se no mesmo Município ou em Município limítrofe àquele em 
que eles desenvolvam suas atividades.
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O segurado especial que não for dono do imóvel, no qual produz, quando da 

inscrição na Previdência Social, deve informar quem é o(a) dono(a) da terra e qual 
a relação com este(a): arrendatário(a), parceiro(a), meeiro(a), comodatário(a) ou 
assemelhado (§ 5o, Art. 17 da Lei nº 8.213/1991). É fundamental formalizar o con-
trato agrário e reconhecer firma no cartório.

ATENÇÃO! Agricultores(as) familiares que arrendarem para terceiros toda ou 
parte de sua terra, bem como aqueles que cederem mais de 50% das terras na 

forma de parceria, meação ou comodato, perdem a condição de segurados 
especiais perante a Previdência Social (Lei 8.212/1991).

27. QUAL A RELAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PRONAF 
(DAP) COM AS NOVAS REGRAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL – 
SEGURADO ESPECIAL?

A Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) passou a ser um dos principais docu-
mentos de prova do exercício de atividade rural do segurado(a) especial.

O Art. 106 da Lei n.º 8.213/91 estabelece que:

Artigo 106: A comprovação do exercício de atividade rural será feita, comple-
mentarmente, ... por meio de:

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do Art. 2º da Lei nº 12.188, 
de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua;

Com a implantação do INSS Digital, por meio da Portaria Conjunta nº 1 /DIRBEN/
DIRAT/INSS, de 07 de agosto de 2017, as informações dos(as) agricultores(as) 
familiares cadastradas na base de dados da DAP têm enorme importância para o 
reconhecimento de direitos previdenciários dos segurados especiais. O INSS con-
sulta tais informações visando a homologação da autodeclaração do exercício da 
atividade rural do segurado especial.

As informações dos(as) agricultores(as) familiares contidas na base de dados 
da DAP vão também auxiliar para atualizar o Cadastro do Segurado Especial no 
âmbito do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).
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OBSERVAÇÃO: O(a) agricultor(a) familiar manterá sua condição de segurado 
especial se residir no município onde tenha a atividade produtiva rural ou 
local próximo.

De acordo com a Lei nº 8.213/1991, o cadastro do segurado especial no CNIS será 
atualizado anualmente e conterá as informações necessárias à caracterização da 
condição de segurado especial.

Lei nº 8.213 de 1991, Artigo 38-A.

§ 4º A atualização anual de que trata o § 1º deste artigo será feita até 30 de 
junho do ano subsequente.

§ 5º É vedada a atualização de que trata o § 1º deste artigo após o prazo 
de 5 (cinco) anos, contado da data estabelecida no § 4º deste artigo.          

- 39 -

ATENÇÃO 
COMPANHEIRAS E COMPANHEIROS! 
MANTENHAM SUAS INFORMAÇÕES 

ATUALIZADAS. 
E TOMEM CUIDADO: SE ATRASAREM 
MAIS DE 5 (CINCO) ANOS, PODERÃO

 PERDER SEUS DIREITOS.

ARTE: RONALDO RAMOS
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A Lei nº 8.213/1991 também determina que, a partir de 1º de janeiro de 2023, a 
comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial 
ocorrerá, exclusivamente, pelas informações constantes do cadastro do segurado 
especial, que será alimentado com as informações que constam na base de dados 
da DAP.

Lei 8.213/1991, Artigo 38-B

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do 
exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá, exclusivamente, 
pelas informações constantes do cadastro a que se refere o Art. 38-A desta Lei. 

§ 2º Para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial 
comprovará o tempo de exercício da atividade rural por meio de autodecla-
ração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos do Art. 13 da 
Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos, na forma 
prevista no regulamento. 

§ 3º Até 1º de janeiro de 2025, o cadastro de que trata o Art. 38-A poderá ser 
realizado, atualizado e corrigido, sem prejuízo do prazo de que trata o § 1º deste 
artigo e da regra permanente prevista nos §§ 4º e 5º do Art. 38-A desta Lei.             

§ 4º Na hipótese de divergência de informações entre o cadastro e outras 
bases de dados, para fins de reconhecimento do direito ao benefício, o INSS 
poderá exigir a apresentação dos documentos referidos no Art. 106 desta Lei.

§ 5º O cadastro e os prazos de que tratam este artigo e o Art. 38-A desta Lei 
deverão ser amplamente divulgados por todos os meios de comunicação cabí-
veis para que todos os cidadãos e cidadãs tenham acesso à informação sobre a 
existência do referido cadastro e a obrigatoriedade de registro. 

Além da DAP, outros documentos fundamentais para a comprovação do exercí-
cio da atividade rural, complementares à autodeclaração e ao cadastro são: notas 
fiscais de produtor, notas fiscais de entrada de mercadorias, documentos fiscais de 
entrega da produção, comprovante de recolhimento previdenciário, declaração de 
imposto de renda, dentre outros.
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Lei 8.213/1991 

Artigo 106: A comprovação do exercício de atividade rural será feita, .... por 
meio de:

........................................................................................................

IV – Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do Art. 2º da Lei nº 12.188, 
de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua;

V – bloco de notas do produtor rural;

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias emitidas pela empresa adquirente 
da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor;

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 
agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como 
vendedor ou consignante;

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social de-
correntes da comercialização da produção;

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda prove-
niente da comercialização de produção rural.

OBSERVAÇÃO: A DAP passa a ser um dos documentos de comprovação para 
a aposentadoria do segurado especial (Lei 8.213/1991, Artigo 106, inciso IV).

ATENÇÃO! O Memorando-Circular Conjunto nº 30/2017 da DIRBEN/DIRAT/INSS 
e Ofício-Circular nº 46/2019 da DlRBEN/INSS, orientam os servidores do INSS 

a analisar a comprovação da atividade rural e a condição de segurado especial 
tendo por base as informações cadastradas no sistema InfoDAP.
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28. AONDE POSSO BUSCAR MAIS INFORMAÇÕES?

Mais informações a respeito do tema poderão ser buscadas nos seguintes sites: 

www.contag.org.br 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/agricultura-familiar/dap

http://smap14.mda.gov.br/ 

atendimento.cocaf@agricultura.gov.br

JANES P. SOUZA
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e procedimentos específicos para a emissão, validação, suspensão, cancelamento 
e exercício do controle social da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília. 03 jul 2019.

_____. Portaria n° 128, de 04 de julho de 2019 - Ministério da Agricultura, Pecuária 
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e Abastecimento/ Gabinete da Ministra - Altera a Portaria nº 523, de 24 de agos-
to de 2018, que disciplina a emissão de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília. 05 jul 2019.

____. Portaria n° 24, de 24 de março de 2020 - Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento/ Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo - Prorroga 
o prazo de validade da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), na calamidade 
pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, do 
Congresso Nacional, decorrente da pandemia causada pelo vírus Covid-19. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília. 25 mar 2020.

Memorando-Circular Conjunto n° 30, de 13 de setembro de 2017 - Instituto 
Nacional do Seguro Social/ Diretoria de Benefícios. 

Ofício-Circular nº 46, de 13 de setembro de 2019 - Instituto Nacional do Seguro 
Social/ Diretoria de Benefícios - orientações para análise da comprovação da ativi-
dade de segurado especial e computo dos períodos em benefícios.  

Portaria Conjunta nº 1, de 07 de agosto de 2017 - Instituto Nacional do Seguro 
Social/Diretoria de Benefícios e Diretoria de Atendimento - trata dos fluxos e pro-
cedimentos relativos ao segurado especial.

Resolução n° 4.665, de 06 de junho de 2018 - Banco Central do Brasil - Ajusta 
normas a serem aplicadas, a partir de 1º de julho de 2018, às operações contra-
tadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), de que trata o Capítulo 10, e as normas do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária Mais, de que trata a Seção 1-A do Capítulo 12 (Programas Especiais) do 
Manual de Crédito Rural (MCR). https://www.bcb.gov.br/ 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/agricultura-familiar/dap, acessado em 13 
de julho de 2020.

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/canais_atendimento/ouvidoria/registre-sua-
-denuncia, acessado em 13 de julho de 2020.

http://smap14.mda.gov.br/, acessado em 13 de julho de 2020.

https://www.escolavirtual.gov.br/, curso virtual sobre controle social da Escola 
Nacional de administração Publica (ENAP).
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ANEXO I – PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR (PRONAF)

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), ins-
tituído pelo Decreto 1.946/1996, tem o objetivo de promover o desenvolvimento 
sustentável da agricultura familiar. A finalidade é aumentar a capacidade produtiva, 
a geração de trabalho e a melhoria de renda das famílias. 

O programa começou a se consolidar a partir de 1997. As operações, que an-
tes eram apenas de custeio, passaram a ser feitas também para investimento. 
Atualmente, são as seguintes as linhas de crédito do Pronaf disponíveis para a 
agricultura familiar:

• Créditos de Custeio;

• Créditos de Investimento (Pronaf Mais Alimentos);

• Crédito de Investimento para Agregação de Renda (Pronaf Agroindústria);

• Crédito de Investimento para Sistemas Agroflorestais (Pronaf Floresta);

• Crédito de Investimento para Convivência com o Semiárido (Pronaf 
Semiárido);

• Crédito de Investimento para Mulheres (Pronaf Mulher);

• Crédito de Investimento para Jovens (Pronaf Jovem);

• Crédito de Industrialização para Agroindústria Familiar (Pronaf 
Industrialização de Agroindústria Familiar);

• Crédito para Integralização de Cotas-Partes por Beneficiários do Pronaf 
Cooperativados (Pronaf Cotas-Partes);

• Microcrédito Produtivo Rural (Grupo “B”);

• Crédito de Investimento para Agroecologia (Pronaf Agroecologia);

•  Crédito de Investimento em Sistemas de Exploração Extrativistas, de 
Produtos da Sociobiodiversidade, Energia Renovável e Sustentabilidade 
Ambiental (Pronaf Bioeconomia);

• Créditos custeio e investimento para os Beneficiários do PNCF, do PNRA e 
do PCRF - Grupos “A” e “A/C”;
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• Crédito Produtivo Orientado de Investimento (Pronaf Produtivo Orientado).

Mais informações sobre as linhas de crédito do Pronaf com: as finalidades, con-
dições e valores, prazos e carências, taxas de juros, dentre outras, podem ser con-
sultadas no capítulo 10, Manual de Crédito Rural (MCR) do Banco Central do Brasil, 
disponível no site: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/creditorural. 

Para mais informações, acessar o site: https://bit.ly/2ZU4M8n

ANEXO II – ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER)

A prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) é impor-
tante para a organização da produção e para o acesso da agricultura familiar ao mer-
cado, sejam os canais convencionais ou os mercados institucionais (PAA e Pnae).

Outro fator fundamental é a adequação da Unidade Familiar de Produção 
Agrária (UFPA) às questões ambientais, sanitárias e técnicas para que as famílias 
beneficiárias dos serviços possam se estabelecer em suas propriedades, reali-
zando processos de exploração sustentável dos recursos naturais, produzindo 
matéria-prima para serem beneficiadas – quando for o caso – e gerando renda, 
necessária a sua manutenção com qualidade de vida. Também contribui para 
que os projetos produtivos sejam viáveis e evitem que as famílias que acessam 
créditos para a produção deixem de cumprir com as suas obrigações financeiras, 
ficando inadimplentes.

Atualmente, as ações de Ater são regulamentadas pela Lei Geral de Ater, n° 
12.188/2010. Além disso, foi criada a Agência Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Anater), criada pelo Decreto n° 8.252/2014, para assegurar a ofer-
ta de serviços públicos e gratuitos diferenciados para os diversos públicos da agri-
cultura familiar.

A prioridade de destinação de recursos financeiros é dada para contratação de 
empresas públicas, cujos valores são repassados por instrumento específico de 
Ater, enquanto as empresas privadas são contratadas formalmente, após concor-
rerem em chamadas públicas nas quais são descritas as metas, atividades, tipo e 
quantidade de públicos, além da área de abrangência.
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ANEXO III – PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA 
(PROAGRO MAIS)

O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a 
exoneração de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de 
custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, 
seca, estiagens prolongadas, granizos, geadas, enchentes, pragas e doenças que 
atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN).

O Proagro foi criado pela Lei nº 5.969/1973 e regido pela Lei nº 8.171/1991, am-
bas regulamentadas pelo Decreto nº 175/1991 e pela Lei Federal nº 12.058/2009. 
Suas normas são aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e codifi-
cadas no Manual de Crédito Rural (MCR-16), que é divulgado pelo Banco Central 
do Brasil (BCB).

Em 2004 foi criado o “Proagro Mais”, seguro público destinado a atender os 
agricultores e agricultoras vinculados(as) ao Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf) nas operações de custeio agrícola, que passou a 
cobrir também as parcelas de custeio rural e investimento, financiadas ou de re-
cursos próprios, na forma estabelecida pelo CMN, conforme estabelecido pela  Lei 
nº 12.058/2009.

O Proagro é administrado pelo Banco Central do Brasil e operado por seus 
agentes, representados pelas instituições financeiras autorizadas a operar em 
crédito rural, as quais contratam as operações de custeio e se encarregam de 
formalizar a adesão do mutuário ao Programa, da cobrança do adicional, das 
análises dos processos e da decisão dos pedidos de cobertura, do encaminha-
mento dos recursos à Comissão Especial de Recursos (CER), dos pagamentos e 
registros das despesas.

A manutenção e qualificação dessa forma de seguro tem um forte apelo 
por parte da agricultura familiar que, somada ao empenho do Sistema Confe-
derativo CONTAG, propõe-se reformulação e apoio total por parte do governo 
federal. A atividade agropecuária é de grande risco, não pode ficar a mercê 
das seguradoras privadas, principalmente para uma agricultura que alimenta a 
população deste país.  Para mais informações, poderão ser consultadas no site: 
https://bit.ly/2X0HQCv  
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ANEXO IV – GARANTIA SAFRA (GS)

O governo federal institucionalizou o Garantia Safra, que é uma das ações in-
tegradas do Pronaf. O GS consiste num benefício voltado a atender agricultores 
e agricultoras familiares de baixa renda da região da Sudene, que tenham perdas 
iguais ou superiores a 50% nas produções de algodão, arroz, feijão, mandioca, mi-
lho ou outras atividades agrícolas de convivência com o semiárido, proveniente de 
seca ou excesso de chuvas. 

A ação atualmente é executada pela Secretaria de Política Agrícola (SPA), no âm-
bito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Regulamentado 
através da Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, instituindo também o Fundo 
Garantia Safra, que promove o gerenciamento dos recursos financeiros emprega-
dos a partir da contribuição ao Fundo Garantia Safra, dos agricultores, municípios, 
estados e União. Para mais informações, acessar o site: http://antigo.agricultura.
gov.br/assuntos/politica-agricola/garantia-safra 

ANEXO V –  POLÍTICA DE GARANTIA DE PREÇOS MÍNIMOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA OS PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE (PGPM-BIO)

A política de garantia de preços aos produtos agrícolas, pecuários ou extrati-
vistas foi criada pelo Decreto-Lei n° 79, de 19 de dezembro de 1966. A Política de 
Garantia de Preços Mínimos (PGPM) tem o objetivo de ser um mecanismos de 
apoio, sustentação e garantia de preços dos produtos agropecuários e contribuir 
para minimizar as oscilações preço e na renda dos(as) agricultores(as), lhes asse-
gurando uma remuneração mínima. 

Quando os preços de mercado estão abaixo do mínimo, são utilizados, den-
tre outros, os seguintes mecanismos: Aquisição do Governo Federal (AGF); 
Financiamento para Estocagem de Produtos Agropecuários integrantes da Política 
de Garantia de Preços Mínimos (FEPM); Prêmio para Escoamento de Produtos 
(PEP); Prêmio de Equalização Pago ao Produtor (Pepro); Subvenção Direta a 
Produtos Extrativistas (SDPE).

A SDPE trata-se do Programa de Garantia de Preços Mínimos Biodiversidade 
(PGPM-Bio), para os produtos da sociobiodiversidade (extrativistas) e exige que a 
família tenha DAP. A subvenção é feita de forma direta com recursos financeiros 
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aos(as) agricultores(as) familiares que vendem a produção no mercado, e o go-
verno garante a diferença quando o preço estiver abaixo no mínimo estabelecido. 
Também operado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Para mais 
informações, consultar no site: https://www.conab.gov.br/precos-minimos 

ANEXO VI – PROGRAMA DE GARANTIA DE PREÇOS PARA A AGRICULTURA 
FAMILIAR (PGPAF)

O Programa de Garantia Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) foi criado 
pelo Decreto n° 5.996/2006 como uma ação complementar ao Pronaf, para garantir a 
sustentação de preços dos produtos da agricultura familiar, estimular a diversificação 
da produção agropecuária e articular políticas de crédito e de comercialização agrícola.

O programa possibilita um desconto no pagamento das parcelas de financia-
mentos do Pronaf quando o preço do mercado está abaixo do preço mínimo do 
produto, que é estabelecido no início de cada ano agrícola. O objetivo é garantir aos 
agricultores e agricultoras familiares, que têm financiamento do Pronaf, um preço 
igual ou próximo do custo de produção e nunca inferior ao estabelecido na Política 
de Garantia de Preço Mínimo (PGPM).  

O cálculo é realizado mensalmente pela Conab a partir do levantamento nas 
principais praças que integram o PGPAF e divulgado pelo Mapa, por meio de um 
bônus percentual equivalente à diferença de preços. O desconto é aplicado pelo 
agente financeiro no momento dos(as) agricultores(as) quitarem seus financiamen-
tos. Para mais informações, consultar no site: https://bit.ly/3g6xpox

ANEXO VII – PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado pela Lei nº 10.696/2003, 
tem como objetivo incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão eco-
nômica e social e promover o acesso à alimentação das pessoas em situação de 
insegurança alimentar e nutricional.

As finalidades do programa estão resumidas nas seguintes questões: garantir 
renda e sustentação de preços aos agricultores e agricultoras familiares; pro-
mover a segurança alimentar e nutricional das populações vulneráveis; formar 
estoques estratégicos; reforçar a estruturação de circuitos locais e regionais de 
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abastecimento; incentivar a produção agroecológica e orgânica dos sistemas pro-
dutivos e ao resgate e preservação da biodiversidade; e fortalecer o associativis-
mo e o cooperativismo.

São seis as modalidades do programa: compra direta; compra com doação si-
multânea; apoio à formação de estoque; incentivo à produção e consumo de leite; 
compra institucional; e sementes. Para mais informações, consultar no site: ht-
tps://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/inclusao-produtiva-rural e 
https://www.conab.gov.br/agricultura-familiar.

ANEXO VIII - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) tem como objetivo con-
tribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 
rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos(as) educan-
dos(as), por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refei-
ções que atendam às necessidades nutricionais das crianças durante o período letivo.

Os princípios do programa se baseiam na: alimentação saudável e adequada; 
universalidade do atendimento e direito à alimentação escolar; participação da so-
ciedade no controle social; inclusão da educação alimentar e nutricional no proces-
so de ensino e aprendizagem; desenvolvimento sustentável, que significa adquirir 
gêneros alimentícios diversificados e produzidos localmente, para promover cir-
cuitos locais e regionais de abastecimento; incentivo à produção agroecológica e 
orgânica; e fortalecimento do associativismo e do cooperativismo.

Com base no Art. 14 da Lei nº 11.947/2009, as escolas devem utilizar, no mí-
nimo, 30% dos recursos para compra de alimentos da agricultura familiar. Mais 
informações poderão ser consultadas no site: http://www.fnde.gov.br/programas/
alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-apresentacao 

ANEXO IX - PROGRAMA NACIONAL DE PRODUÇÃO E USO DO BIODIESEL (PNPB) 

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), criado em 2004, 
tem como objetivo promover e fortalecer o desenvolvimento sustentável, com pro-
dução de energia renovável, bem como promover a inclusão social e produtiva da 
agricultura familiar com geração de trabalho e renda.
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O Decreto n° 5.297/2004 criou o Selo Combustível Social (SCS), que é conce-

dido à empresa produtora de biodiesel a qual compra da agricultora familiar ma-
téria-prima para a produção de biodiesel.  São diretrizes do programa: implantar 
e fortalecer um programa que visa à produção de energias renováveis e sustentá-
veis; promover a inclusão social e produtiva da agricultura familiar; garantir preços 
mínimos aos produtos e ampliar a base de matérias-primas para a produção de 
combustíveis, fortalecendo as potencialidades regionais.

Para as empresas produtoras de Biodiesel receberem o SCS e os respectivos 
benefícios, elas têm obrigações a cumprir, tais como: fornecer capacitação e assis-
tência técnica gratuita aos(às) agricultores(as) familiares; comprar um percentual 
mínimo da matéria-prima para biodiesel da agricultura familiar, dentre outros. Mais 
informações poderão ser consultadas no site: https://www.gov.br/agricultura/pt-
-br/assuntos/agricultura-familiar/biodiesel

ANEXO X - SELO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR (SENAF)

O selo originalmente tinha o nome Selo de Identificação da Participação da 
Agricultura Familiar (Sipaf), instituído pela Portaria nº 45/2009 do MDA, tratava 
dos critérios de utilização do selo para identificar os produtos da agricultura fami-
liar, para fins de valorizar e potencializar sua comercialização.

Atualmente, o Selo Nacional da Agricultura Familiar (Senaf) identifica a 
procedência dos produtos, informando que são da agricultura familiar. Além 
disso, fornece as características dos produtos, tendo por finalidade fortalecer 
as identidades social e produtiva deste público perante os consumidores e o 
público em geral. O selo pode ser utilizado pelos(as) agricultores(as) fami-
liares ou seus empreendimentos familiares, desde que possuam a DAP. Os 
produtos podem ser expostos na “Vitrine da Agricultura Familiar”, plataforma 
WEB do Mapa.

Existem sete tipos de selos, sendo: Senaf Geral; Senaf Mulher; Senaf Juventude; 
Senaf Quilombola; Senaf Indígena; Senaf Sociobiodiversidade; e Senaf Empresas. 
Para mais informações, acessar o site: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/as-
suntos/agricultura-familiar/selo-nacional-da-agricultura-familiar
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ANEXO XI - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR);

O Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) foi criado em 2009, pelo 
governo federal, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, através da Lei 
11.977/2009, com a finalidade de possibilitar ao(à) agricultor(a) familiar e comuni-
dades tradicionais o acesso à moradia digna no campo, seja construindo uma nova 
casa, reformando, ampliando, concluindo uma casa existente.

O PNHR tem como finalidade subsidiar para os(as) agricultores(as) familiares 
a construção ou reforma de casas localizados no meio rural. Além dos(as) agri-
cultores(as) familiares, também são beneficiários(as) as comunidades tradicionais: 
quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos e indígenas.

O programa prevê a participação de entidades organizadoras do governo e da 
sociedade civil que são as responsáveis pela organização dos(as) beneficiários(as), 
bem como da apresentação das propostas de projetos habitacionais ao Banco do 
Brasil e Caixa Econômica Federal. As famílias são divididas em três grupos de 
renda, sendo que o de baixa renda, até R$ 17.000,00 ao ano, não prevê financia-
mento, apenas uma pequena contrapartida. Para mais informações, acessar o site: 
https://www.mdr.gov.br/desenvolvimento-regional-e-urbano/acoes-e-programas-
-sndru/67-snh-secretaria-nacional/programas-e-acoes/1299-programa-nacional-
-de-habitacao-rural-pnhr e http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-u-
niao/habitacao/programa-nacional-habitacao-rural/Paginas/default.aspx

ANEXO XII - PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO (PNCF), AGO-
RA TERRA BRASIL

O Crédito Fundiário - Terra Brasil é um programa do governo federal, Lei 
Complementar nº 93, de setembro 1998, que possibilita o acesso à terra a tra-
balhadores(as) rurais sem terra ou com pouca terra, por meio de crédito para 
aquisição de imóveis rurais e investimento em infraestrutura. É uma ação com-
plementar à reforma agrária, uma vez que financia a aquisição de imóveis que não 
podem ser desapropriados. 

O objetivo do programa é atender famílias em situação de pobreza inscritas no 
CadÚnico, possibilitar a sucessão na agricultura familiar com a compra entre her-
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deiros e o acesso da juventude ao programa; e promover a consolidação do público 
de agricultores(as) familiares mais dinâmicos, sem terra ou com pouca terra. 

São três as linhas de crédito, sendo: 

• PNCF Social – atende as famílias da Região Norte e área da Sudene, que 
tenham renda anual de até R$ 21.644,43;

• PNCF Mais – atende as famílias das demais regiões, exceto a Sudene, que 
tenha renda anual de até R$ 43.288,65;

• PNCF Empreendedor – atende as famílias de todo o país, com renda anual 
de até R$ 233.758,71.

Mais informações poderão ser consultadas no site: https://www.gov.br/agricul-
tura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/credito

ANEXO XIII - FORMAS DE RELAÇÃO COM A TERRA

A comprovação da condição em relação à terra poderá ser feita por meio:

Da matrícula do imóvel rural - trata-se do documento mais importante do 
imóvel rural e comprova, de forma jurídica, que ele realmente existe. A matrícula 
deve conter o histórico completo da propriedade, informando quais eram os donos 
anteriores, se existem pendências ou ônus, e ainda se existem ações incidentes 
sobre ela. Outras informações importantes são a localização, tamanho com todas 
as medidas, principais características e os dados do comprador e do vendedor. 
A matrícula é o instrumento para comprovação de propriedade do imóvel, sendo 
necessário o registro em cartório. Nesse caso, para imóveis com valor abaixo de 
30 salários mínimos, registra-se o contrato de compra e venda e, para valores su-
periores, a escritura pública. Somente com o registro em cartório é possível fazer 
a transferência da propriedade.

Contrato de arrendamento - é a cessão de um bem de produção, através do 
qual o proprietário disponibiliza para outra pessoa explorar, com o pagamento pelo 
uso. De outro modo, pode-se falar que nessa relação o dono do fator de produção 
cede todo ou parte dele a outro por um período que pode ser determinado ou 
não, podendo incluir outros itens como bens, estruturas e demais benfeitorias, para 
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desenvolver atividades pecuárias, agrícolas, de agroindústria e outras. Esse tipo 
de contrato envolve o(a) proprietário(a) do bem arrendado – arrendador e aquele 
que irá usufruir do bem – arrendatário. O prazo de arrendamento pode variar de 
acordo com o tipo de uso, podendo ser de, no mínimo, 3 (três) anos para lavouras 
permanentes e/ou pecuária de pequeno porte, ou de 5 (cinco) anos para lavouras 
permanentes e/ou pecuária de grande porte, ou ainda de 7 anos para a ativida-
des relacionadas a florestas. O prazo máximo não tem determinação. Geralmente, 
deve-se cobrar até 15% do valor do bem a ser explorado, a depender dos fatores 
previstos em contrato.

Parceria - é um tipo de relação onde, através de contrato, o parceiro outorgante 
fica obrigado a ceder ao parceiro outorgado os bens como imóvel rural, equipa-
mentos, máquinas, animais e/ou benfeitorias, para desenvolverem atividades rurais 
agrícolas, pecuárias, de agroindústria, extrativista ou mista juntos. O contrato tam-
bém pode prever a porcentagem dos lucros obtidos ou cota-parte que caberá para 
o parceiro outorgado e para o parceiro outorgante.

Meação - como o próprio nome diz, a meação é o tipo de contrato duas partes, 
o meador – aquele que cede – e meeiro – aquele que participa da realização da 
atividade com bem do outro – dividem igualmente os resultados da exploração da 
atividade desenvolvida. Nesse caso, não se admite que, na partilha, uma das par-
tes fique com percentual inferior a 50% dos lucros, pois caracteriza subordinação 
econômica.

Comodato - é uma relação prevista no Código Civil (Artigo 579), onde ocorre a 
cessão ou empréstimo gratuito de bem não fungível, ou seja, que não se gasta com 
a sua utilização. Dessa forma, não há previsão de pagamento para a parte cedente 
do bem. Nesse contrato, quem recebe fica obrigado a devolver o objeto do emprés-
timo de acordo com o prazo combinado previamente, em condições iguais àquelas 
que recebeu. As partes são denominadas de comodante – aquele que empresta – e 
comodatário – aquele que recebe o bem em empréstimo gratuito ou comodato.

De Usufruto - ocorre quando uma pessoa, denominada usufrutuária, tem o 
direito real de gozo ou desfruto de um bem que é de outra pessoa. De outro modo, 
se pode afirmar que possui o bem, mas o bem não é seu, ou seja, tem a posse, 
mas não é proprietário. Portanto, o usufruto é um direito dado a alguém, por algum 
tempo, para usufruir do bem cuja propriedade é de outra pessoa.
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Cessão de Direito Hereditário - trata-se de um contrato, por escritura pública, 

para formalizar a relação na qual os herdeiros cedem seus direitos em relação ao 
patrimônio por decorrência de sucessão hereditária ou falecimento, até que seja 
realizada a partilha dos direitos sobre o patrimônio em questão.

Posse - de acordo com o Código Civil, possuidor é quem exerce, de fato ou não, 
algum ou qualquer um dos poderes sobre a propriedade, podendo, portanto, usar, 
gozar, dispor ou reaver o bem ou propriedade.
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ANEXO XIV - FORMULÁRIO – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO PARA 
EMISSÃO DA DAP

 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo 
Esplanada dos Ministérios, Bloco C – 5º Andar 

CEP: 70046-900 - Brasília/DF  

 

Formulário de Solicitação de Credenciamento para Emissão da DAP (versão JUL/2019)  1 

FORMULÁRIO DAP nº1 
Solicitação de Credenciamento para Emissão da DAP 

Em atendimento à Portaria nº 1, de 13 de abril de 2017 (capítulo VII, artigo 46) 

 
PARTE 1 - DADOS DA ENTIDADE 

 
Dados de Identificação e Contato da Entidade (Pessoa Jurídica) 
 
CNPJ:       

Razão Social:       

Nome Fantasia:       

Data de Constituição:       

Inscrição Estadual:       

Site da Entidade:       

E-mail:       

Telefone:       
 
Endereço da Entidade (Pessoa Jurídica) 
 
Endereço:       

Complemento:       

Nº       Bairro       

CEP       UF       Município       
 
Área de atuação da Entidade (Pessoa Jurídica) 

☐ Assistência Técnica ☐ Extensão Rural 

☐ Representação Social ☐ Regularização / Reordenamento Agrário 

☐ Outras (especificar):       
 
Estados de atuação da Entidade e a respectiva quantidade de municípios atendidos 

☐ AC Digite ☐ AL Digite ☐ AM Digite ☐ AP Digite ☐ BA Digite ☐ CE Digite 

☐ DF Digite ☐ ES Digite ☐ GO Digite ☐ MA Digite ☐ MG Digite ☐ MS Digite 

☐ MT Digite ☐ PA Digite ☐ PB Digite ☐ PE Digite ☐ PI Digite ☐ PR Digite 

☐ RJ Digite ☐ RN Digite ☐ RO Digite ☐ RR Digite ☐ RS Digite ☐ SC Digite 

☐ SE Digite ☐ SP Digite ☐ TO Digite          
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo 
Esplanada dos Ministérios, Bloco C – 5º Andar 

CEP: 70046-900 - Brasília/DF  

 

Formulário de Solicitação de Credenciamento para Emissão da DAP (versão JUL/2019)  2 

Resumo das atividades desenvolvidas pela Entidade (Pessoa Jurídica) 
 
Faça uma breve descrição do Espaço Físico e da Infraestrutura disponível para Emissão da DAP: 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 

Local e Data Assinatura do Responsável Legal da Entidade 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo 
Esplanada dos Ministérios, Bloco C – 5º Andar 

CEP: 70046-900 - Brasília/DF  

 

Formulário de Solicitação de Credenciamento para Emissão da DAP (versão JUL/2019)  3 

PARTE 2 - DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA ENTIDADE 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO do RESPONSÁVEL LEGAL pela Entidade (Pessoa Física) 

CPF:       NIS/PIS/PASEP:       

Nome completo:       

Apelido:       

Data de Nascimento       Sexo: ☐ Feminino ☐ Masculino 

Nome da mãe:       

Nº da Identidade:       Órgão Emissor       UF       

Data da Emissão       

Naturalidade:       Nacionalidade:       

Formação Profissional:       

DADOS DE CONTATO do RESPONSÁVEL LEGAL pela Entidade (Pessoa Física) 
E-mail:       

Tel. Residencial:       

Celular:       

Tel. Comercial:       

ENDEREÇO do RESPONSÁVEL LEGAL pela Entidade (Pessoa Física) 

Endereço:       

Complemento:       

Nº:       Bairro:       

CEP:       UF:       Município:       

ESTADO CIVIL do RESPONSÁVEL LEGAL pela Entidade (Pessoa Física) 

☐ Solteiro (a) ☐ Casado (a) ☐ Viúvo (a) 

☐ Divorciado (a) ☐ Amasiado (a) ☐ Indefinido 

☐ Outro (especificar):       

GRAU DE ESCOLARIDADE do RESPONSÁVEL LEGAL pela Entidade (Pessoa Física) 

☐ Analfabeto ☐ Alfabetizado ☐ 1º Grau Completo ☐ 1º Grau Incompleto 

☐ 2º Grau incompleto ☐ 2º Grau Completo ☐ Técnico Incompleto ☐ Técnico Completo 

☐ Superior Incompleto ☐ Superior Completo ☐ Pós-Graduação 

☐ Outro (especificar)       

 
      

 
 

Local e Data Assinatura do Responsável Legal da Entidade 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo 
Esplanada dos Ministérios, Bloco C – 5º Andar 

CEP: 70046-900 - Brasília/DF  

 

Formulário de Solicitação de Credenciamento para Emissão da DAP (versão JUL/2019)  4 

PARTE 3 - DADOS DO RESPONSÁVEL TECNICO PELA ENTIDADE 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO do RESPONSÁVEL TÉCNICO pela Entidade (Pessoa Física) 

CPF:       NIS/PIS/PASEP:       

Nome completo:       

Apelido:       

Data de Nascimento       Sexo: ☐ Feminino ☐ Masculino 

Nome da mãe:       

Nº da Identidade:       Órgão Emissor       UF       

Data da Emissão       

Naturalidade:       Nacionalidade:       

Formação Profissional:       

DADOS DE CONTATO do RESPONSÁVEL TÉCNICO pela Entidade (Pessoa Física) 

E-mail:       

Tel. Residencial:       

Celular:       

Tel. Comercial:       

ENDEREÇO do RESPONSÁVEL TÉCNICO pela Entidade (Pessoa Física) 
Endereço:       

Complemento:       

Nº:       Bairro:       

CEP:       UF:       Município:       

ESTADO CIVIL do RESPONSÁVEL TÉCNICO pela Entidade (Pessoa Física) 

☐ Solteiro (a) ☐ Casado (a) ☐ Viúvo (a) 

☐ Divorciado (a) ☐ Amasiado (a) ☐ Indefinido 

☐ Outro (especificar):       

GRAU DE ESCOLARIDADE do RESPONSÁVEL TÉCNICO pela Entidade (Pessoa Física) 

☐ Analfabeto ☐ Alfabetizado ☐ 1º Grau Completo ☐ 1º Grau Incompleto 

☐ 2º Grau incompleto ☐ 2º Grau Completo ☐ Técnico Incompleto ☐ Técnico Completo 

☐ Superior Incompleto ☐ Superior Completo ☐ Pós-Graduação 

☐ Outro (especificar)       

 
      

 
 

Local e Data Assinatura do Responsável Técnico da Entidade 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo 
Esplanada dos Ministérios, Bloco C – 5º Andar 

CEP: 70046-900 - Brasília/DF  

 

Formulário DAP * Especificação de Infraestrutura Física da Entidade (apenas para Sindicatos que desejam se credenciar para emissão da DAP). 1 

FORMULÁRIO DAP nº2 
Especificação de Infraestrutura Física da Entidade 
Em atendimento à Portaria nº 1, de 13 de abril de 2017 (capítulo VII, artigo 46, item V) 

 

 
Dados de Identificação da Entidade 
 
CNPJ:       

Razão Social:       

Nome Fantasia:       

Data de Constituição:       

Inscrição Estadual:       

Site da Entidade:       

E-mail:       

Telefone:       
 
Espaço Físico disponível para Emissão da DAP 
 
A Entidade possui espaço físico para atender ao público da agricultura familiar quanto a prestação de Serviço de 
Emissão da DAP? 

☐ Sim ☐ Não 

Quais os dias e horários de funcionamento para atendimento ao público da agricultura familiar quanto a Emissão da 
DAP? 

Dias: ☐ SEG ☐ TER ☐ QUA ☐ QUI ☐ SEX ☐ SAB  

Horário: De       Às       

Qual o ENDEREÇO do espaço físico disponível para Emissão da DAP? 

Endereço:       

Complemento:       

Nº       Bairro       

CEP       UF       Município       

  

ANEXO XV - FORMULÁRIO – ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA 
ENTIDADE
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo 
Esplanada dos Ministérios, Bloco C – 5º Andar 

CEP: 70046-900 - Brasília/DF  

 

Formulário DAP * Especificação de Infraestrutura Física da Entidade (apenas para Sindicatos que desejam se credenciar para emissão da DAP). 2 

Infraestrutura disponível para Emissão da DAP 

A Entidade possui COMPUTADOR disponível para prestar o serviço de Emissão da DAP? 

☐ Sim ☐ Não Quantos?         

A Entidade possui IMPRESSORA disponível para prestar o serviço de Emissão da DAP? 

☐ Sim ☐ Não  Quantas?       

A Entidade possui INTERNET disponível para prestar o serviço de Emissão da DAP? 

☐ Sim ☐ Não Quantas?       

A Entidade disponibilizará PESSOAS para exercer a função de Agentes Emissores de DAP? 

☐ Sim ☐ Não Quantas?       

A Entidade possui ARMÁRIO disponível para armazenar os documentos das DAP emitidas pela Entidade durante o 
prazo estabelecido pela Portaria? 

☐ Sim ☐ Não Quantos?       

Faça uma breve descrição do Espaço Físico e da Infraestrutura disponível para Emissão da DAP: 

      

 

      
 

 

Local e Data Assinatura do Responsável Legal da Entidade 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo 
Esplanada dos Ministérios, Bloco C – 5º Andar 

CEP: 70046-900 - Brasília/DF  

 

Formulário DAP * Especificação de Infraestrutura Física da Entidade (apenas para Sindicatos que desejam se credenciar para emissão da DAP). 3 

ANEXOS  

(Clique duas vezes no centro dos retângulos para selecionar e inserir cada foto) 

 
FOTO 1 - Foto da frente (fachada) do espaço físico que a Entidade disponibilizará para Emissão da DAP  
 

 

 
 
 
 
FOTO 2 - Foto da parte interna do espaço físico que a Entidade disponibilizará para Emissão da DAP 
 
 

 
 
 



Emissão de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)

- 64 -

Nossas lutas e conquistas

 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo 
Esplanada dos Ministérios, Bloco C – 5º Andar 

CEP: 70046-900 - Brasília/DF  

 

Formulário DAP * Especificação de Infraestrutura Física da Entidade (apenas para Sindicatos que desejam se credenciar para emissão da DAP). 4 

FOTO 3 - Foto do(s) COMPUTADOR(ES) e IMPRESSORA(S) que a Entidade disponibilizará para Emissão da 
DAP 

 

 

 

FOTO 4 - Foto do(s) ARMÁRIO(S) que a Entidade disponibilizará para Emissão da DAP 
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Presidência da República 
Casa Civil 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 
Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF) 
Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação (CGMA) 

 

 
Formulário de Relação de Associados (versão OUT/2017) 

FORMULÁRIO DAP nº 3 
Relação de Associados 

Em atendimento à Portaria nº 1, de 13 de abril de 2017 (capítulo VII, artigo 47, item V) 
 

 
Dados de Identificação da Associação 
  

CNPJ:       

Razão Social:       

Responsável Legal:       

CPF:       

Telefone:       
 

Relação dos Associados (as) 
 

Nome Completo CPF/CNPJ Data de filiação Assinatura 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

 

Presidência da República 
Casa Civil 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 
Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF) 
Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação (CGMA) 

 

 
Formulário de Relação de Associados (versão OUT/2017) 

Nome Completo CPF/CNPJ Data de filiação Assinatura 

10.                    

11.                    

12.                    

13.                    

14.                    

15.                    

16.                    

17.                    

18.                    

19.                    

20.                    

21.                    

22.                    

23.                    

24.                    

25.                    

26.                    

27.                    

28.                    

29.                    

30.                    

31.                    

32.                    

ANEXO XVI - FORMULÁRIO – ASSOCIAÇÃO RELAÇÃO DE ASSOCIADOS
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Presidência da República 
Casa Civil 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 
Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF) 
Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação (CGMA) 

 

 
Formulário de Relação de Associados (versão OUT/2017) 

Nome Completo CPF/CNPJ Data de filiação Assinatura 

33.                    

34.                    

35.                    

36.                    

37.                    

38.                    

39.                    

40.                    

41.                    

42.                    

43.                    

44.                    

45.                    

46.                    

47.                    

48.                    

49.                    

50.                    
  

      
 

 

Local e Data Assinatura do Responsável Legal da Associação  
(com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO XVII - FORMULÁRIO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DAP 
PELA ENTIDADE

 
Presidência da República 

Casa Civil 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 

Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF) 
Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação (CGMA) 

 
 

Formulário de Solicitação de Cancelamento da DAP (versão OUT/2017)  1 

FORMULÁRIO DAP nº4 
Solicitação de Cancelamento da DAP 

Em atendimento à Portaria nº 1, de 13 de abril de 2017 (capítulos V e VI) 

 
Dados de Identificação e Contato da Entidade (Pessoa Jurídica) 
 

CNPJ:       

Razão Social:       

Representante Legal:       

CPF:       

Telefone:       
 
ENDEREÇO da Entidade (Pessoa Jurídica) 
 

Endereço:       

Complemento:       

Nº       Bairro       

CEP       UF       Município       
 
Dados do(s) Cancelamento(s) 

Nome       

CPF       Data de Nascimento       

Motivo  Escolher um item. Data da Emissão da DAP       

Descrição       
 
 
Nome       

CPF       Data de Nascimento       

Motivo  Escolher um item. Data da Emissão da DAP       

Descrição       

 
 

Nome       

CPF       Data de Nascimento       

Motivo  Escolher um item. Data da Emissão da DAP       

Descrição       
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Presidência da República 

Casa Civil 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 

Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF) 
Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação (CGMA) 

 
 

Formulário de Solicitação de Cancelamento da DAP (versão OUT/2017)  2 

Nome       

CPF       Data de Nascimento       

Motivo  Escolher um item. Data da Emissão da DAP       

Descrição       

 
 

Nome       

CPF       Data de Nascimento       

Motivo  Escolher um item. Data da Emissão da DAP       

Descrição       

 
 

Nome       

CPF       Data de Nascimento       

Motivo  Escolher um item. Data da Emissão da DAP       

Descrição       

 
 

Nome       

CPF       Data de Nascimento       

Motivo  Escolher um item. Data da Emissão da DAP       

Descrição       

 
 

Nome       

CPF       Data de Nascimento       

Motivo  Escolher um item. Data da Emissão da DAP       

Descrição       

 
 

      
 

 

Local e Data Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO XVIII - FORMULÁRIO – REGISTRO DENÚNCIA DE IRREGULARIDADE

 
Presidência da República 

Casa Civil 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 

Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF) 
Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação (CGMA) 

 
 

Formulário de Registro de Denúncia sobre a DAP (versão OUT/2017)  1 

FORMULÁRIO DAP nº5 
Registro de Denúncia sobre a DAP 

Em atendimento à Portaria nº 1, de 13 de abril de 2017 (capítulo VI, artigo 41) 

 
Dados do Denunciante 
 

Informe seu perfil: Escolher um item. 
Nome:       

CPF:       

UF:       Município       

Telefone (DDD + Número)       
 
Qualificação da Denuncia 
 

Tipo de Denunciado: Escolher um item. 
Tipo de irregularidade: Escolher um item. 
Nome do Denunciado       

 
Mensagem 

      

 
 

      
 

 

Local e Data Assinatura do Denunciante 
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ANEXO XIX - FORMULÁRIO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DAP 
PELO(A) AGRICULTOR(A)

 
Presidência da República 

Casa Civil 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 

Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF) 
Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação (CGMA) 

 
 

Formulário de Solicitação de Cancelamento da DAP (solicitante pessoa física) (versão OUT/2017)  1 

FORMULÁRIO DAP nº8 
Solicitação de Cancelamento da DAP  

(Versão para quando o solicitante é o próprio agricultor) 
Necessário reconhecer firma 

Em atendimento à Portaria nº 1, de 13 de abril de 2017 (capítulos V e VI) 

 
 
Dados de Identificação e Contato do(a) Agricultor(a) (pessoa física) 
 

Nome Completo:       

CPF:       

Telefone:       
 
ENDEREÇO do(a) Agricultor(a) 
 

Endereço:       

Complemento:       

Nº       Bairro       

CEP       UF       Município       
 
Dados da DAP do(a) Agricultor(a) 
 
Nome Completo:       

CPF:         

Data de Nascimento:       Data da Emissão da DAP:       
 
Motivo: Escolher um item. 
Detalhar o motivo de cancelamento: 

      
 
 
 

      
 

 

Local e Data Assinatura do(a) Agricultor(a) (com firma reconhecida) 
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I - Cadastro do(a) Agricultor(a) Familiar
a) Identificação do(a) Agricultor(a) Familiar
1º Titular da DAP Versão do form: 05/06/2020

2. CPF Nº
 MASCULINO  FEMININO    

5. DATA DE NASCIMENTO

9. RG Nº

2º Titular DAP

2. CPF Nº
 MASCULINO  FEMININO    

5. DATA DE NASCIMENTO

9. RG Nº

      ASSOCIAÇÃO   COOPERATIVA    
      INDÍGENA QUILOMBOLA     OUTRA: =>      

PROPRIETÁRIO
          PARCERIA
          OUTRO/QUAL:      

SIM         NÃO  
4. ÁREA COM MENOS DE 4 MÓDULOS FISCAIS

31. MUNICÍPIO 32. ESTADO

5. ATIVIDADES PRINCIPAIS

6. NOME DA MÃE

27. Nº DE PESSOAS DA FAMÍLIA RESIDENTES NO ESTABELECIMENTO: =>
28. ESTADO CIVIL

SINDICATO FILIADO AO SISTEMA CONTAG

                          MEAÇÃO         USUFRUTO            ARRENDAMENTO 0 COMODATO

2. CONDIÇÕES DE POSSE E USO DA TERRA

b) Características Socioeconômicas do Agricultor(a) Familiar
1. ORGANIZAÇÃO(ÕES) SOCIAL(AIS) A QUAL(AIS) PERTENCE

3. ÁREA DO ESTABELECIMENTO (em ha)

CESSIONÁRIO(A) DE DIREITO HEREDITÁRIO 

30. ENDEREÇO COMPLETO, COM CEP:

8. ESCOLARIDADE

11. DATA DA EXPEDIÇÃO DA RG

II - Dados da Família

12. NATURALIDADE/UF 13.  NACIONALIDADE

29. LOCAL DE RESIDÊNCIA:

10. ÓRGÃO EMISSOR DA RG/UF

7. APELIDO

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DA RENDA DA
UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO AGRÁRIA (UFPA)

1. NOME:

7. APELIDO 8. ESCOLARIDADE

10. ÓRGÃO EMISSOR DA RG/UF 11. DATA DA EXPEDIÇÃO DA RG

3. NIS

ESTABELECIMENTO RURAL          LOCAL PRÓXIMO AO ESTABELECIMENTO RURAL

27. REGIME DE CASAMENTO

1. NOME:

4. SEXO
                       

3. NIS 4. SEXO
                       

12. NATURALIDADE/UF 13.  NACIONALIDADE

6. NOME DA MÃE

ANEXO XX – FORMULÁRIO – COMPOSIÇÃO DE RENDA FAMILIAR (ANEXO XX)
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PECUÁRIA APICULTURA MELIPONICULTURA
SILVICULTURA ARTESANATO

CATEGORIA RENDA BRUTA 
ANUAL AUFERIDA

RENDA BRUTA 
ANUAL ESTIMADA

0.00 0.00

CATEGORIA RENDA BRUTA 
ANUAL AUFERIDA

0.00

0.00
0.00
0.00

10000

0.00
0.00
0.00

#DIV/0!

                AGRICULTURA
                EXTRATIVISMO RURAL

6.1. Composição da Renda Bruta Familiar: do Estabelecimento Rural
inclusive aposentadorias e outros Benefícios Sociais)
6 - Composição de Renda Bruta anual Familiar: (Renda de todos os Membros da Família

                OUTRA ATIVIDADE/QUAL: =>

6.2. Composição da Renda Bruta Familiar: (Outras Rendas) fora do Estabelecimento
PRODUTO

PRODUTO

Atividades Agropecuárias e Não Agropecuárias do Estabelecimento Rural

Rebate de ATÉ 10 mil (dez mil) em outras rendas fora do estabelecimento
RENDA TOTAL FORA DO ESTABELECIMENTO: 

6.3. Total da Renda Bruta Anual Estimada

Total de outras rendas excluindo a aposentadoria rural e/ou outros programas e 
beneficios sociais

Total de outras rendas brutas anuais auferida

Total de renda do estabelecimento rural:

7. Força de Trabalho Familiar

Outras Rendas fora do Estabelecimento
Total da Renda Bruta Anual para fins de enquadramento

Percentual da Renda Oriunda do Estabelecimento
#DIV/0!
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SIM

II – Informações Complementares

         SIM           NÃO  

NOME = >> CPF = >>

5. ÁREA DO IMÓVEL PRINCIPAL

7.3. HÁ PREVALÊNCIA DA FORÇA DE TRABALHO FAMILIAR.

1. JÁ OBTEVE ANTERIORMENTE CRÉDITO AO AMPARO DO PRONAF.
SE SIM, QUAL A LINHA DE CRÉDITO:      

2. NÚMERO DE IMÓVEIS EXPLORADOS

4. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

3. DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL

[1] CÓDIGO PENAL – Decreto-Lei Nº 2.848/1940. CAPÍTULO III – DA FALSIDADE DOCUMENTAL, Falsidade ideológica, Art. 299 - 
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, 
de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo 
único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento 
de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

III – Declaração do(os) beneficiário(os)
Considerando as informações aqui prestadas, declaro-me agricultor/a familiar nos  termos da Lei 
11.326/2006 e os respectivos decretos e portarias que a regulamentam, detentor da renda expressa 
neste FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DA RENDA DA UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO 
AGRÁRIA (UFPA). Conforme documentações e informações apresentadas neste formulario, solicito 
desbloqueio do meu CPF para fins de emissão de uma nova DAP. 

Para produzir efeitos, subscrevo o presente requerimento e reconheço firma.

ASSINATURA DO AGRICULTOR (RECONHECER FIRMA) – 1º Titular

xxxxxxxxxxx/XX, xx de xxxxxxx de 2020

RESPONSAVEIS PELO PREENCHIMENTO DESTE FORMULÁRIO:

ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA NO ESTABELECIMENTO =>

7.2. NÚMERO DE EMPREGADOS PERMANENTEMENTE CONTRATADOS =>

7.1. NÚMERO DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR E AGREGADOS QUE DESENVOLVEM 

POR FAVOR COLOQUE NA LINHA ''128'' O NUMERO DO CPF DE 
QUEM PREENCHEU ESSE FORMULÁRIO

6. É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL =>> SIM              NÃO  
8. Nº CPF DO PROPRIETÁRIO7. NOME DO PROPRIETÁRIO

POR FAVOR COLOQUE NA LINHA ''128'' O NOME DE QUEM 
PREENCHEU ESSE FORMULÁRIO

Declaro que as informações são verdadeiras, sob pena de incorrer no que dispõe o Código Penal  da 
República Federativa do Brasil – Decreto-Lei Nº 2.848/1940, Capítulo III – Da falsidade documental, 
Art. 299. 

ASSINATURA DO AGRICULTOR (RECONHECER FIRMA) – 2º Titular
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FOTO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA/ES
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