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Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae) 
e agricultura familiar

Uma educação de qualidade é garan-
tida por diferentes elementos que se rela-
cionam de maneira interdependente: es-
colas com estrutura física adequada, va-
lorização dos profissionais da educação, 
recursos pedagógicos de qualidade e ga-
rantia de transporte escolar gratuito são al-
guns dos exemplos que compõem o qua-
dro de ações a serem desenvolvidas com 
objetivo de assegurar resultados cada vez 
mais positivos para a educação brasileira.

Complementando esse quadro, a 
oferta da alimentação escolar de qualida-
de se faz presente como um elemento de 
grande importância. 

O Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae) foi criado para assegurar 

aos alunos da educação básica pública o 
acesso à merenda escolar durante todo o 
ano letivo.

Com a Lei no 11.947/2009, foram es-
tabelecidas as mais recentes diretrizes para 
que Estados, Distrito Federal e Municípios 
façam a gestão e a execução dos recur-
sos do Pnae. Entre elas, destacam-se a 
promoção de uma alimentação saudável e 
adequada aos estudantes, o apoio ao de-
senvolvimento sustentável e a obrigatorie-
dade de destinar, no mínimo, 30% do valor 
repassado pelo programa a cada ente fe-
derado para a compra de gêneros alimen-
tícios oriundos da agricultura familiar.

A Confederação Nacional de Muni-
cípios (CNM), na intenção de auxiliar os 
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Municípios sobre os procedimentos neces-
sários para o cumprimento do que dispõe a 
legislação sobre o assunto e tendo em vis-
ta os aspectos positivos que a compra de 
produtos da merenda escolar da agricultu-
ra familiar pode representar para o desen-
volvimento municipal, apresenta algumas 
informações sobre esse processo, suge-
rindo o debate acerca das ações a serem 
implementadas.

1 O que é O Pnae?

O Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), também conhecido como 
Merenda Escolar, existe desde 1955 e tem 
como objetivo contribuir para o desenvol-
vimento dos alunos, por meio de ações de 
educação alimentar e nutricional e da ofer-
ta de refeições que cubram suas necessi-
dades nutricionais durante o período letivo.

O programa consiste na transferên-
cia de recursos, em caráter suplementar, a 
Estados, DF e Municípios, e é financiado 
pelo Tesouro Nacional. Os repasses nem 
sempre correspondem às despesas re-
alizadas, e a maioria dos Municípios com-
plementa os recursos recebidos para ga-
rantir a oferta da merenda a seus alunos.   

O responsável pela coordenação do 
Pnae é o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE), autarquia do 
Ministério da Educação (MEC), que segue 
as definições e as diretrizes da Lei no 11.947, 
de 16 de junho de 2009, e das Resoluções 
FNDE no 38/2009 e 42/2009.

2  a quem se destinam Os 
recursOs da merenda escOlar?

Os recursos do Pnae se destinam a 
todos os alunos da educação básica (edu-
cação infantil, ensino fundamental, ensino 
médio e educação de jovens e adultos), 
de escolas públicas e filantrópicas, urba-
nas e rurais, inclusive das escolas locali-
zadas em áreas indígenas e remanescen-
tes de quilombos.

3 cOmO é feita a distribuiçãO e 
a transferência dOs recursOs 
dO PrOgrama?

São considerados para o repasse dos 
recursos do Pnae os alunos cadastrados no 
Censo Escolar realizado pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) no ano anterior 
ao do atendimento. As escolas filantrópicas 
precisam comprovar número de registro e 
de Certificado de Entidade de Fins Filantró-
picos para o cômputo de suas matrículas.

Os recursos são distribuídos entre os 
entes federativos com base no número de 
alunos de cada rede de ensino, para a co-
bertura da oferta de refeições durante 200 
dias letivos.

Para o repasse dos recursos do Pnae 
são considerados valores per capita dife-
renciados por cada etapa e modalidade 
da educação básica, sendo os valores por 
aluno/dia da alimentação escolar em 2011 
os seguintes:
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Per capita Etapa

R$ 0,30
pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e educação de jo-
vens e adultos (EJA).

R$ 0,60
creche e escolas localizadas em áreas indígenas e em áreas re-
manescentes de quilombos.

R$ 0,90
escolas que atendem o ensino fundamental integral, participantes 
do Programa Mais Educação.

A transferência dos recursos é feita 
a Estados, DF e Municípios em nove par-
celas mensais, nas contas específicas do 
programa abertas pelo FNDE para esta fi-
nalidade, sem necessidade de realização 
de convênios. 

4 Onde e cOmO devem ser 
utilizadOs Os recursOs dO Pnae?

A Lei no 11.947/2009 define que a ali-
mentação escolar é direito dos alunos da 
educação básica pública e dever do Es-
tado. Assim, os Municípios são respon-
sáveis pelo recebimento e aplicação dos 
recursos federais em relação às escolas 
públicas e filantrópicas da rede municipal, 
e as Secretarias de Educação dos Esta-
dos, pelos estabelecimentos de sua res-
pectiva rede.

Além disso, a lei estabelece diretrizes 
para o incentivo e a promoção da alimenta-
ção escolar, que dispõem sobre o empre-
go da alimentação saudável e adequada a 
todos os alunos, o respeito às tradições e 
os hábitos alimentares de cada região, a 
adequação da merenda à faixa etária dos 
estudantes e suas condições de saúde, 
o incentivo ao desenvolvimento local e à 
sustentabilidade, entre outras orientações.

A legislação do Pnae também reco-
menda que os recursos do programa sejam 
utilizados exclusivamente na compra de 
gêneros alimentícios. 

As normas do programa sugerem que 
seja considerada a sazonalidade da produ-
ção e priorizada, sempre que possível, os 
gêneros alimentícios orgânicos ou agroe-
cológicos.

Com base nas diretrizes do progra-
ma, a Resolução FNDE no 38/2009 define 
ainda outros critérios para a destinação 
dos recursos da merenda escolar, como a 
elaboração dos cardápios com utilização 
de gêneros alimentícios básicos, que res-
peitem as referências nutricionais, os há-
bitos alimentares e a cultura alimentar da 
localidade.

Também deve ser observada a inclu-
são de porções de frutas e hortaliças, os 
limites dos conteúdos de açúcar e gordu-
ras, a proibição de bebidas com baixo teor 
nutricional (refrigerantes e refrescos artifi-
ciais) e a restrição de enlatados, embutidos 
e preparados. O porcentual dos recursos 
financeiros para aquisição dos alimentos 
com restrição é definido ao máximo de 30% 
dos recursos repassados pelo programa.

Todos os critérios e restrições do car-
dápio da alimentação escolar devem ser 
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observados pelo nutricionista responsá-
vel pela execução do Pnae em cada ente.

Por fim, a legislação do Pnae prevê 
que, do total dos recursos financeiros 
do Programa, no mínimo 30% deverão 
ser utilizado na aquisição de gêneros ali-
mentícios diretamente da agricultura fa-
miliar e dos empreendedores familiares 
rurais ou suas organizações, com prio-
ridade para os assentamentos da reforma 
agrária, as comunidades tradicionais indí-
genas e as comunidades quilombolas (art. 
14, da Lei no 11.947/2009).

5 quandO POde ser disPensada 
a Observância dO POrcentual 
de 30% Para gênerOs 
alimentíciOs da agricultura 
familiar?

A dispensa da observância do por-
centual de 30%, de acordo com a Lei no 
11.947/2009, ocorrerá quando o forneci-
mento pela agricultura familiar se deparar 
com a impossibilidade de emissão do do-
cumento fiscal correspondente, inviabilida-
de de fornecimento regular e constante dos 
gêneros alimentícios, ou inadequação das 
condições higiênico-sanitárias.

6 quem sãO Os PrOdutOres 
da agricultura familiar, 
fOrnecedOres de gênerOs 
alimentíciOs Para O Pnae?

São reconhecidos os agricultores fa-
miliares organizados tanto em grupos for-
mais, no formato de cooperativas e as-
sociações que possuam Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP-Jurídica), quan-
to em grupos informais, detentores da 
DAP Física, apoiados por entidades arti-
culadoras. 

As entidades articuladoras devem es-
tar cadastradas no Sistema Brasileiro de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Si-
brater), ser Sindicato de Trabalhadores Ru-
rais, Sindicato dos Trabalhadores da Agri-
cultura Familiar ou ser entidades creden-
ciadas pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), para emissão da DAP.

É considerado agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pra-
tica atividades no meio rural, possui área 
menor que 4 módulos fiscais, mão de obra 
da própria família, renda familiar vinculada 
ao próprio estabelecimento e gerenciamen-
to do estabelecimento ou empreendimento 
pela própria família. Também são conside-
rados agricultores familiares: silvicultores, 
aquicultores, extrativistas e pescadores.1

7 existe algum critériO Para 
a definiçãO da cOmPra dOs 
gruPOs fOrmais Ou infOrmais?

A preferência de compra é dos grupos 
formais, mas, para a realização de compras 
com valores de até R$ 100.000,00 por ano, 
a compra poderá ser feita dos grupos in-
formais, respeitando-se o limite individual 
por cada agricultor de R$ 9.000,00 anual, 
conforme estabelece o Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA).

Para aquisições acima de R$ 
100.000,00 anuais, a entidade executora 
só poderá comprar de grupos formais.

1 Lei nº 11.326/2006.
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8 O que deve ser ObservadO 
Para aquisiçãO de gênerOs 
alimentíciOs da agricultura 
familiar?

Primeiramente, o Município deverá 
fazer um mapeamento da produção local 
da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, levando em conta a varie-
dade e a quantidade de alimentos produ-
zidos, como também, a estrutura e o porte 
dos possíveis fornecedores.

Outros aspectos importantes devem 
ser observados:

• alimentos diversificados e pro-
duzidos em âmbito local, regio-
nal, territorial, estadual e nacio-
nal, nesta ordem;

• subdivisão em parcelas necessá-
rias, considerando a sazonalidade 
e as peculiaridades da produção 
da agricultura familiar;

• considerar a especificação com-
pleta dos gêneros alimentícios a 
serem adquiridos sem indicação 
de marca;

• ser precedida de uma ampla e 
documentada pesquisa de pre-
ços no mercado de varejo e de 
atacado no âmbito local, regio-
nal, territorial, estadual ou nacio-
nal, nesta ordem;

• ser executada por meio do Con-
trato de Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural. 

De posse do resultado do levanta-
mento dessas informações, o nutricionista 
deverá planejar os cardápios e a lista de 

alimentos necessários para a alimentação 
dos estudantes da rede de ensino. Esta lis-
ta deverá ser encaminhada à Secretaria da 
Educação, para que posteriormente seja 
realizada a compra.

9 quais Os PrOcedimentOs Para 
a realizaçãO da cOmPra? 

A partir da lista de compra, encami-
nhada pelo (a) nutricionista, o Município de-
verá realizar pesquisa de preço, levando 
em conta os seguintes critérios:

• preços de referência praticados 
no PAA, que são disponibilizados 
pelas Diretorias de Agricultura Fa-
miliar em todas as Superintendên-
cias da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), atualiza-
dos semestralmente;

• nas aquisições de até R$ 
100.000,00/ano, pesquisar em ní-
vel local e regional a média dos 
preços pagos aos produtos da 
agricultura familiar por 3 merca-
dos varejistas (priorizando a fei-
ra do produtor da agricultura fami-
liar) ou preços vigentes de venda 
para o varejo;

• nas aquisições acima de R$ 
100.000,00/ano, pesquisar a mé-
dia dos preços praticados no mer-
cado atacadista nos últimos 12 
meses, os preços apurados nas 
licitações de compras de alimen-
tos realizadas pelo Município, ou 
os preços vigentes de três mer-
cados atacadistas locais ou re-
gionais; e
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• os gêneros alimentícios da agri-
cultura familiar não poderão ter 
preços inferiores aos produtos co-
bertos pelo Programa de Garantia 
de Preços para Agricultura Fami-
liar (PGPAF).

Ressalta-se que a legislação do Pnae 
prevê que a aquisição de gêneros alimen-
tícios da agricultura familiar poderá ser re-
alizada dispensando-se o procedimento li-
citatório, desde que os preços sejam com-
patíveis com os vigentes no mercado local, 
e os alimentos atendam às exigências do 
controle de qualidade estabelecidas pelas 
normas que regulamentam a matéria.

Assim, após a pesquisa de preço, 
o FNDE recomenda a realização de uma 
Chamada Pública para compra dos produ-
tos da alimentação escolar.

10 cOmO realizar uma
chamada Pública?

A chamada pública é uma comunica-
ção oficial feita pelo gestor para conheci-
mento público das demandas da gestão mu-
nicipal. No caso da chamada pública para 
compra dos produtos da alimentação esco-
lar da agricultura familiar, a prefeitura irá in-
formar o interesse na compra dos gêneros 
alimentícios dos produtores rurais.

A divulgação da chamada pública 
deve ser feita em jornal de circulação lo-
cal, regional, estadual ou nacional, em pá-
gina na Internet ou na forma de mural em 
local público de ampla circulação, contendo:

• o período de início e fim do cha-
mamento público;

• sua finalidade (recebimento de 

propostas e habilitação para for-
necimento de gêneros alimentí-
cios da agricultura familiar para 
alimentação escolar);

• prazos para recebimento, avalia-
ção e resultado das amostras dos 
alimentos;

• prazo para teste de aceitabilida-
de, nos casos de novos alimentos 
introduzidos no cardápio;

• período de fornecimento;
• especificação dos gêneros ali-

mentícios e quantidades a serem 
entregues.

 
11 cOmO devem ser 
aPresentadOs Os PrOjetOs/
PrOPOstas na chamada 
Pública?

O agricultor familiar formal/informal 
e o empreendedor familiar rural que te-
nha interesse em participar da chama-
da pública deve elaborar projeto de ven-
da a ser entregue no setor de compras do 
Município.

O projeto de venda deve conter o nú-
mero da chamada pública, nome do propo-
nente, relação de fornecedores e produtos 
(produto, unidade, quantidade, preço e valor 
total), descrição dos mecanismos de acom-
panhamento das entregas dos produtos, ca-
racterísticas dos fornecedores e assinatu-
ra dos proponentes. No caso dos grupos 
informais, o projeto deve conter também o 
nome da entidade articuladora e ser elabo-
rado conjuntamente com ela.

Para os grupos informais, além do 
projeto de venda, também é necessária a 
apresentação da seguinte documentação: 
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• prova de inscrição no Cadastro 
de Pessoa Física (CPF);

• cópia da Declaração de Aptidão 
ao Pronaf – DAP principal, ou ex-
trato da DAP, de cada Agricultor 
Familiar participante;

• prova de atendimento de requi-
sitos previstos em lei específica, 
quando for o caso.

Para os grupos formais, a documen-
tação a ser entregue juntamente com o pro-
jeto de venda é a seguinte:

• prova de inscrição no Cadas-
tro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ);

• cópia da Declaração de Aptidão 
ao Pronaf – DAP Jurídica para as-
sociações e cooperativas;

• cópias das certidões negativas 
junto ao INSS, FGTS, Receita Fe-
deral e Dívida Ativa da União;

• cópias do estatuto e ata de posse 
da atual diretoria da entidade re-
gistrada na Junta Comercial, no 
caso de cooperativas, ou Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Ju-
rídicas, no caso de associações. 
No caso de empreendimentos fa-
miliares, deverá ser apresentada 
cópia do Contrato Social, registra-
do em Cartório de Registro Civil 
de Pessoa Jurídica;

• prova de atendimento de requi-
sitos previstos em lei especial, 
quando for o caso.

Após a análise dos documen-
tos encaminhados, o setor de compras 
do Município confirma a habilitação dos 
proponentes.

12 cOmO é feita a seleçãO dOs 
PrOjetOs de venda?

A seleção dos projetos de venda é re-
alizada pelo setor de compras do Municí-
pio e deve priorizar as propostas de grupos 
locais. Caso estas não atendam às quanti-
dades necessárias, a seleção poderá con-
templar as propostas de grupos da região, 
do território rural, do Estado e do País, con-
forme a ordem de prioridade estabelecida. 

Além disso, as propostas seleciona-
das devem estar de acordo com as diretri-
zes e os critérios definidos para aquisição 
da merenda escolar da agricultura familiar, 
como a prioridade aos alimentos da safra 
do ano, a sazonalidade, entre outros. 

13 aPós a habilitaçãO dOs 
PrOPOnentes e a seleçãO 
das PrOPOstas, qual O 
PrOcedimentO a ser adOtadO 
Para a cOmPra? 

Após a fase de habilitação, o Muni-
cípio deverá solicitar a apresentação de 
amostras para avaliação e seleção do pro-
duto a ser adquirido, as quais deverão ser 
submetidas a testes de controle de quali-
dade, de forma a atender ao disposto na 
legislação de alimentos, estabelecida pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa)/Ministério da Saúde e pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento.

Conforme as normas do Pnae, antes 
da compra, os Municípios deverão adotar 
medidas que garantam a aquisição de ali-
mentos de qualidade, bem como transpor-
te, estocagem e preparo/manuseio com 
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adequadas condições higiênicas e sanitá-
rias até o seu consumo pelos alunos aten-
didos pelo Programa.

14 O que é O cOntratO de 
aquisiçãO de cOmPra e venda?

É a formalização jurídica do processo 
de aquisição dos gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para alimentação escolar 
e deve conter as seguintes cláusulas com 
obrigações e deveres das partes:

• identificações das partes contra-
tantes;

• obrigações contidas no projeto de 
venda;

• limite individual por DAP;
• condições de entrega dos produtos;
• forma de pagamento.

15 cOmO é feita a entrega dOs 
PrOdutOs?

A entrega dos produtos deve ocor-
rer de acordo com o cronograma previsto 
no contrato.

O Município e o grupo fornecedor da 
merenda deverão assinar o Termo de Re-
cebimento da agricultura familiar, atestando 
que os produtos entregues estão de acordo 
com o contrato e com os padrões de quali-
dade. No caso dos grupos informais, além 
do Termo de Recebimento, é necessária 
também a assinatura da anuência da Enti-
dade Articuladora. 

A documentação fiscal (nota do pro-
dutor rural, nota avulsa cedida pela prefei-
tura, nota fiscal do grupo formal ou nota fis-
cal eletrônica) deverá ser entregue no setor 
de pagamento do Município.

16 quais sãO Os benefíciOs 
dO Pnae Para a agricultura 
familiar?

Com a Lei no 11.947/2009, é pro-
movida a conexão entre a alimentação 
escolar e a agricultura familiar, que pas-
sa a fornecer alimentos a serem servidos 
nas escolas da rede pública de ensino. 
Para os produtores, a lei federal repre-
senta um impulso para que a agricultura 
familiar se organize da melhor forma, te-
nha mais qualificação em suas ações co-
merciais, gerando mais renda e permitin-
do a sustentabilidade do desenvolvimento 
local.

Caso a iniciativa seja bem-sucedida, 
a legislação não impede que o valor míni-
mo de 30% dos recursos do Pnae seja am-
pliado em até 100%.

A aquisição dos alimentos da agricul-
tura familiar também possibilita a melhoria 
da qualidade da alimentação a ser servi-
da, pela diversificação da produção local, 
além de significar respeito à cultura, às tra-
dições e aos hábitos alimentares saudáveis 
e adequados.

Além disso, o incentivo à aquisição 
de gêneros alimentícios orgânicos ou agro-
ecológicos contribui para o desenvolvi-
mento sustentável das regiões e para a 
promoção de uma alimentação de melhor 
qualidade, por não utilizar produtos agro-
tóxicos em seus processos de cultivo. Os 
impactos ambientais são bastante reduzi-
dos, pois as técnicas utilizadas, como de 
compostagem, adubação verde, manejo 
orgânico, diversidade de cultivos, entre 
outras, não agridem o solo como as mo-
noculturas tradicionais. 
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17 Outras cOnsiderações 
sObre a Oferta da merenda 
escOlar

Um processo amplamente discutido 
em relação à oferta da merenda escolar é 
a terceirização do serviço, ou seja, a con-
tratação de empresas que ficam responsá-
veis por oferecer as refeições aos alunos.

De acordo com a realidade de cada 
Município, no que diz respeito à infraestru-
tura das escolas e disponibilidade de pes-
soal (merendeiras), a terceirização da ali-
mentação escolar pode ser a opção mais 
viável e de maior economia para a gestão 
municipal.

No entanto, muitos gestores apresen-
tam dúvidas em relação à possibilidade de 
contratação dos serviços terceirizados e ao 
pagamento dessas despesas.

A Lei no 11.947/2009 e a Resolução 
FNDE no 38/2009 estabelecem que os re-
cursos do Pnae devem ser utilizados ex-
clusivamente na aquisição de gêneros ali-
mentícios, definindo, inclusive, que a ter-
ceirização deve estar desvinculada do 
processo de compra do Programa. 

Por exemplo: ao contratar uma em-
presa terceirizada para preparar e servir a 
merenda escolar, os gestores devem ob-
servar que não é permitido pagar por esse 
serviço utilizando os recursos do Pnae. Po-
rém, caso a empresa contratada, além de 
preparar e servir as refeições, também ofe-
reça os próprios gêneros alimentícios ne-
cessários para produzi-las, é permitido que 
esses gêneros sejam adquiridos com os 
recursos do Programa, observadas as re-
gras de licitação para a aquisição destes.

Assim, ressalta-se aos gestores a im-
portância da cautela na hora de firmar con-
tratos de terceirização, para que fiquem 
claramente especificados quais os servi-
ços que serão prestados e suas respecti-
vas fontes de recursos. 

Existem diferentes interpretações 
quanto aos procedimentos contábeis ne-
cessários para a contratação de serviços 
terceirizados. Por isso, é necessário verifi-
car a posição dos Tribunais de Contas de 
cada Estado. Alguns orientam apenas a se-
paração entre o que corresponde à com-
pra dos alimentos e o que corresponde aos 
serviços de preparo. Outros exigem a re-
alização de diferentes contratos e a emis-
são de notas fiscais separadas.

Destaca-se, ainda, que a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
no 9.394/1996, define que os programas 
suplementares de alimentação não estão 
entre as despesas consideradas como de 
manutenção e desenvolvimento do ensino 
(inciso IV, art. 71). Dessa forma, as ações 
relacionadas à oferta da merenda escolar 
(aquisição de gêneros alimentícios e demais 
serviços de terceirização) não podem ser 
custeadas com recursos dos 25% cons-
titucionais vinculados à educação, caben-
do aos gestores realizar o financiamento 
desse tipo de despesa com outros recur-
sos próprios municipais.
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Órgãos e entidades envolvidos na aquisi-
ção da alimentação escolar da agricultu-
ra familiar

– Entidades Articuladoras: Sindi-
catos de Trabalhadores Rurais e de Traba-
lhadores da Agricultura Familiar, ou entida-
des credenciadas pelo MDA para emissão 
da DAP. São representantes da agricultura 
familiar e devem ser credenciadas no Sis-
tema Brasileiro de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Sibrater). 

– Entidades Executoras: Municípios 
e Estados - secretarias estaduais de edu-
cação e redes federais de educação bási-
ca ou suas mantenedoras, que recebem 
recursos diretamente do FNDE.

– Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE): autarquia 
vinculada ao Ministério da Educação (MEC), 
responsável pela coordenação do Pnae, 
pela transferência dos recursos financei-
ros e por estabelecer as normas gerais de 
planejamento, execução, controle, monito-
ramento e avaliação do Programa.

– Grupos formais: agricultores fa-
miliares e empreendedores familiares ru-
rais constituídos em cooperativas e asso-
ciações. 

– Grupos informais: agricultores fa-
miliares organizados que deverão ser ca-
dastrados por uma Entidade Articuladora 
junto à Entidade Executora. 

– Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário (MDA): responsável pela 

implementação de políticas públicas do 
governo federal direcionadas à agricultu-
ra familiar.

– Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária (Pronera): propõe e 
apoia projetos de educação que utilizam 
metodologias voltadas para o desenvolvi-
mento das áreas de reforma agrária, am-
pliando os níveis de escolarização formal 
dos trabalhadores rurais assentados. É de-
senvolvido no âmbito do Ministério do De-
senvolvimento Agrário (MDA) e executado 
pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra).

– Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab): atua na definição das 
políticas públicas para o abastecimento ali-
mentar no país, no âmbito da Política de 
Garantia de Preços Mínimos (PGPM). É 
coordenada pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa).

– Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (Pronaf): 
financia projetos individuais ou coletivos, 
de forma a gerar renda aos agricultores fa-
miliares e assentados da reforma agrária.

– Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA): permite aos agricultores fa-
miliares que estoquem seus produtos para 
serem comercializados a preços mais jus-
tos. Promove o acesso a alimentos às po-
pulações em situação de insegurança ali-
mentar e o fortalecimento da agricultura 
familiar. É desenvolvido com recursos dos 
Ministérios do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS) e do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA). 
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