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Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Áreas temáticas: Segurança alimentar e nutricional; inclusão produtiva rural.

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA possui duas finalidades básicas: promover o 

acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar.

Para o alcance desses dois objetivos, o Programa compra produtos da agricultura familiar − 

sendo dispensada a licitação − e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar 

e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de 

segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino.

O programa também contribui para a constituição de estoques públicos de alimentos e para 

a formação de estoques pelas organizações da agricultura familiar. Além disso, o Programa 

promove o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos; for-

talece circuitos locais e regionais e redes de comercialização; valoriza a biodiversidade e a 

produção orgânica e agroecológica de alimentos; incentiva hábitos alimentares saudáveis e 

estimula o cooperativismo e o associativismo.

A execução do Programa pode ser feita por meio de seis modalidades: Compra com Doação 

Simultânea; Compra Direta; Apoio à Formação de Estoques; Incentivo à Produção e ao Con-

sumo de Leite; Compra Institucional; e Aquisição de Sementes.

2. OBJETIVOS
 » Incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, com 

fomento à produção com sustentabilidade, ao processamento, à industrialização de ali-
mentos e à geração de renda;

 » Incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura fa-
miliar;

 » Promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessá-
rias, às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do 
direito humano à alimentação adequada e saudável;

 » Promover o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de ali-
mentos, inclusive para prover a alimentação escolar nos âmbitos municipal, estadual, 
distrital e federal, e nas áreas abrangidas por consórcios públicos;

 » Constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares;

 » Apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais organizações formais da 
agricultura familiar;

 » Fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização;

 » Promover e valorizar a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de ali-
mentos, e incentivar hábitos alimentares saudáveis em nível local e regional; e

 » Estimular o cooperativismo e o associativismo. 

3. HISTÓRICO

O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar foi idealizado a partir de uma 

articulação do governo federal, envolvendo o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
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Nutricional (Consea), sendo, à época, considerado como uma ação estruturante no contexto 

do programa Fome Zero do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Nutricional 

(MESA).

Instituído pela Lei nº 10.696/2003, o programa realizou naquele mesmo ano as primeiras com-

pras de alimentos de assentados da reforma agrária, na Fazenda Itamaraty no Mato Grosso do 

Sul.  Já no primeiro ano de execução do programa, houve operações nas modalidades Compra 

com Doação Simultânea, Compra Direta, Formação de Estoques, Incentivo à Produção e Con-

sumo de Leite e na modalidade Compra Antecipada, que foi descontinuada a partir de 2004.

A partir de 2006, a Lei Orçamentária Anual (LOA), além de prever o aumento de dotação para 

o MDS para implementação do programa, incluiu uma nova ação no orçamento do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA).

O Programa também teve papel de destaque no âmbito do Plano Brasil sem Miséria (BSM), ao 

compor a estratégia de inclusão produtiva rural. 

Com a edição da Lei nº 12.512/2011, questões relevantes foram incorporadas à gestão do pro-

grama, como: o reconhecimento dos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional como 

instâncias de controle e participação social; a possibilidade de execução por estados, Distrito 

Federal, municípios e consórcios públicos sem a necessidade de celebração de convênio, a 

partir da adesão ao programa; e a possibilidade de que os pagamentos aos agricultores fami-

liares fornecedores fossem feitos diretamente pela União, por meio de instituições financeiras 

oficiais. O Decreto nº 7.775/2012 e suas alterações detalharam a forma de operação das ino-

vações previstas na lei, além de estabelecer uma nova modalidade de execução: a Compra 

Institucional.

Em 2012, foi iniciado o processo de adesão de Entes Federados ao programa e foram emitidos 

os primeiros cartões de pagamento a fornecedores.

Em 2014, a atualização da regulamentação do Programa instituiu mais uma modalidade: Aqui-

sição de Sementes.

4. RESPONSÁVEIS E ATORES ENVOLVIDOS

Em sua diversidade de modalidades de execução e de parceiros para implementação, o pro-

grama envolve múltiplos atores. Desde a sua origem, conta com o Grupo Gestor (GGPAA), 

que tem como objetivos orientar e acompanhar sua implementação. Atualmente, o Grupo 

Gestor é composto pelos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

do Desenvolvimento Agrário (MDA), da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA), do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), da Fazenda (MF), e da Educação (MEC). O Grupo 

Gestor é assessorado por um Comitê Consultivo composto por representantes governamen-

tais e da sociedade civil.

Consideram-se como Unidades Gestoras do Programa: o Ministério de Desenvolvimento So-

cial e Combate à Fome e o Ministério do Desenvolvimento Agrário; e como Unidades Execu-

toras: os órgãos ou entidades da administração pública estadual, do Distrito Federal ou muni-

cipal, direta ou indireta, e consórcios públicos, que celebrarem Termo de Adesão ou convênios 

com as Unidades Gestoras; e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e outros 

órgãos ou entidades da administração pública federal que celebrarem termo de cooperação 

com as Unidades Gestoras. 
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O controle social do Programa é exercido pelos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutri-

cional (Consea), nos níveis nacional, estadual, distrital e municipal. Na hipótese de inexistência 

de Consea no nível de execução do programa, deve ser indicada outra instância de controle 

social, preferencialmente os Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável ou os Conse-

lhos de Assistência Social.

Outros atores e instituições relevantes na execução do Programa são as organizações da agri-

cultura familiar − que exercem importante papel na organização da produção e na articulação 

com o poder público −, os equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, as 

entidades da rede socioassistencial e da rede pública e filantrópica de ensino que promovem 

o acesso à alimentação ao público em situação de insegurança alimentar e nutricional.

5. GESTÃO E EXECUÇÃO

A gestão do Programa é feita pelos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

e Desenvolvimento Agrário, a partir das deliberações do Grupo Gestor.

A execução do Programa acontece a partir de suas seis modalidades: Compra com Doação 

Simultânea, Compra Direta, Apoio à Formação de Estoques, Incentivo à Produção e ao Con-

sumo de Leite, Compra Institucional e Aquisição de Sementes. 

a) Compra com Doação Simultânea:

A modalidade Compra com Doação Simultânea contribui para o abastecimento de alimentos, 

em caráter complementar, da rede socioassistencial, de equipamentos públicos de segurança 

alimentar e da rede pública e filantrópica de ensino a partir da produção familiar local. Permite 

a aquisição de alimentos in natura ou processados, enriquecendo os cardápios dos benefi-

ciários consumidores. O fornecimento de produtos orgânicos é privilegiado, sendo possível 

pagar até 30% a mais do que o valor pago para o alimento convencional equivalente.

A modalidade é executada com recursos do MDS por meio de parcerias com entes federados 

ou consórcios públicos, a partir da celebração de termos de adesão, e cooperação com a 

CONAB.

Termo de Adesão: Execução por Estados, Distrito Federal, Municípios e 

Consórcios Públicos que aderiram ao Programa

O processo se inicia com a publicação de edital de abertura de adesão por 

parte do MDS no sítio eletrônico do Ministério (www.mds.gov.br) e mani-

festação formal do ente federado ou do consórcio, sobre seu interesse em 

aderir ao Programa. A adesão é feita a partir do cadastramento de informa-

ções no sistema de gestão do programa(SISPAA).

A partir da adesão, os entes passam a ser Unidades Executoras e firmam 

Planos Operacionais com o MDS. Estes planos estabelecem metas e defi-

nem recursos a serem alocados anualmente. Toda a execução do programa 

é registrada no SISPAA.

No Termo de Adesão, as operações de compras e destinação dos alimen-

tos são feitas pelas Unidades Executoras e o pagamento é feito pelo MDS, 

diretamente ao agricultor familiar, que o recebe por meio de um cartão 

bancário próprio para o recebimento dos recursos do PAA. 
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A unidade executora também é responsável pela seleção dos fornecedores 

e pelas entidades que receberão os alimentos, pela definição dos produtos 

a serem adquiridos e preços a serem adotados (a definição de preços se-

gue metodologia definida pelo Grupo Gestor), pela guarda dos documen-

tos que registram a compra e a doação, entre outras atribuições que são 

definidas na adesão e nos Planos Operacionais.

O limite de participação por unidade familiar/ano é de R$ 6.500,00 (seis 

mil e quinhentos reais) para agricultores individuais (via Termo de Adesão)

Até março de 2015, 744 municípios e 24 estados haviam aderido ao Pro-

grama.

O Manual Operativo do Termo de Adesão e a relação de documentos ne-

cessários para adesão estão disponíveis no site do MDS. 

Acesso à modalidade por meio da CONAB 

Para participar da Compra com Doação Simultânea pela CONAB, os agri-

cultores familiares devem estar organizados em cooperativas ou associa-

ções. Essas organizações precisam encaminhar Proposta de Participação 

à CONAB.

A Proposta de Participação apresenta a relação de agricultores envolvidos, 

os produtos a serem fornecidos e as respectivas quantidades e as entida-

des a serem atendidas. A proposta de participação deve ser submetida à 

apreciação da instância de controle social.

Aprovada a Proposta de Participação pela CONAB, a organização emite 

uma Cédula de Produto Rural (CPR-Doação) e passa a fornecer alimen-

tos diretamente às entidades beneficiárias, conforme definido na Proposta. 

Após a confirmação da entrega dos produtos, a CONAB disponibiliza os 

recursos pactuados na conta da organização, que realiza o pagamento aos 

agricultores. Os recursos utilizados na operacionalização são originários 

do MDS. 

O limite de participação por unidade familiar/ano é R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) para agricultores que participarem por meio de organizações da 

agricultura familiar (via CONAB).

O detalhamento da operacionalização da Modalidade pela CONAB está no 

Título 30 – Compra com Doação Simultânea - do Manual de Operações da 

Conab.

b) Compra Direta

A modalidade Compra Direta da Agricultura Familiar permite a compra de produtos com a 

finalidade de sustentar preços. 

A Compra Direta é executada com recursos do MDA e MDS e operacionalizada por meio da 

CONAB.  Permite a aquisição de produtos como arroz, feijão, milho, trigo, sorgo, farinha de 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar/entenda-o-paa/manualPAA_06.03.pdf/download
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar/entenda-o-paa/documentos-para-adesao
http://www.conab.gov.br/conabweb/moc.php
http://www.conab.gov.br/conabweb/moc.php


5

mandioca, farinha de trigo, leite em pó integral, castanha de caju e castanha-do-brasil, a pre-

ços de referência definidos pelo Grupo Gestor do Programa, até o limite anual de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) por unidade familiar.

Os alimentos adquiridos por meio desta modalidade são destinados ao público beneficiário 

do Programa, ou seja, pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e aquelas 

atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e 

nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino, ou podem ser utilizados para compor 

as cestas de alimentos distribuídas a grupos populacionais específicos em situação de vulne-

rabilidade e/ou de insegurança alimentar e nutricional.

A operação da Modalidade está detalhada no título 27 – Compra Direta da Agricultura Fami-

liar – do manual de operações da CONAB.

c) Apoio à Formação de Estoques

A modalidade Apoio à Formação de Estoques foi criada para propiciar aos agricultores fa-

miliares instrumentos de apoio à comercialização de seus produtos, sustentação de preços e 

agregação de valor. Trata-se de apoio financeiro para a constituição de estoques de alimentos 

por organizações da agricultura familiar, para posterior comercialização e devolução de recur-

sos ao Poder Público. A operacionalização cabe à CONAB, a partir de termos de cooperação 

firmados com o MDS e com o MDA.

Ao identificar a possibilidade de formação de estoque de determinado produto, a organiza-

ção de agricultores envia uma Proposta de Participação à Superintendência Regional da CO-

NAB. A Proposta deve conter a especificação do produto, sua quantidade, o preço proposto, 

o prazo necessário para a formação do estoque e os agricultores a serem beneficiados. Com 

a aprovação, a organização emite a Cédula de Produto Rural (CPR-Estoque) e a Conab dis-

ponibiliza o recurso.

A organização adquire a produção dos agricultores familiares listados na Proposta de Par-

ticipação, beneficia os alimentos e os mantém em estoque próprio até momento oportuno 

para sua comercialização no mercado convencional. O limite financeiro de participação por 

unidade familiar é de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por unidade familiar/ano. O valor total da 

Proposta de Participação não pode ultrapassar R$ 1,5 milhão por cada organização/ano, sen-

do a primeira operação limitada ao valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

A CPR-Estoque tem prazo de vencimento de 12 meses, devendo ser quitada pela organização 

ao final desse prazo. O pagamento da CPR é feito financeiramente, ou seja, a organização 

deve vender o alimento beneficiado no mercado convencional e devolver ao Poder Público o 

recurso que lhe foi repassado pela CONAB, acrescido de encargos de 3% ao ano.

Para mais informações sobre a operacionalização da Modalidade, veja o Título 33 – Formação 

de Estoque pela Agricultura Familiar – CPR-Estoque do Manual de Operações da Conab.

1 Famílias acampadas que aguardam acesso ao Plano Nacional de Reforma Agrária; Povos indígenas; Comunidades remanescentes de 
quilombos; Comunidades de terreiros; Famílias atingidas pela construção de barragens; Famílias de pescadores artesanais; População de 
municípios que estejam em situação de emergência e/ou calamidade pública reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil - Minis-
tério da Integração Nacional.

http://www.conab.gov.br/conabweb/moc.php
http://www.conab.gov.br/conabweb/moc.php
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d) Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite

A modalidade tem como objetivo contribuir para o abastecimento alimentar de famílias em si-

tuação de vulnerabilidade social, por meio da distribuição gratuita de leite, além de incentivar 

a produção dos agricultores familiares para fortalecer o setor produtivo local e a agricultura 

familiar, e integrar o leite aos demais ciclos de abastecimento do PAA.

O Programa adquire, a preço prefixado por seu Grupo Gestor, leite de vaca e de cabra, que 

devem ser de produção própria dos agricultores familiares e cumprir os requisitos de controle 

de qualidade dispostos nas normas vigentes.

A Modalidade é executada nos estados da região Nordeste e também no norte de Minas Ge-

rais, a partir de convênios celebrados com Governos Estaduais. Não há previsão de expansão 

do Programa para outros estados. 

Os Estados que fazem parceria com o MDS para execução do PAA Leite contratam organiza-

ções da agricultura familiar e/ou laticínios que são responsáveis por recepcionar, coletar, pas-

teurizar, embalar e transportar o leite para os pontos de distribuição em locais pré-definidos 

e/ou diretamente às unidades recebedoras. No caso da execução através das organizações, 

essas poderão realizar a pasteurização do leite de seus cooperados diretamente ou por meio 

de contrato com laticínios.

Nesta modalidade, o produto pode ser distribuído diretamente a famílias selecionadas, re-

gistradas no CadÚnico que possuam, entre seus membros, pessoa em alguma das seguintes 

condições: gestantes, a partir da constatação da gestação pelas Unidades Básicas de Saúde e 

que façam exame pré-natal; crianças de dois a sete anos de idade, que possuam certidão de 

nascimento e estejam com o controle de vacinas em dia; nutrizes até seis meses após o parto 

e que amamentem, no mínimo, até o sexto mês de vida da criança; pessoas com sessenta anos 

ou mais. 

A modalidade também pode atender a demandas das entidades da rede socioassistencial, 

equipamentos públicos de alimentação e nutrição e unidades da rede pública e filantrópica de 

ensino, dentre outras entidades públicas, que sirvam refeições regularmente.

O produtor pode comercializar até cem litros por dia e receber pela venda de seu produto até 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por unidade familiar/semestre.

e) Aquisição de Sementes

A modalidade permite que a CONAB compre sementes para atender às demandas de organi-

zações previamente definidas2, de distribuição a beneficiários consumidores3.

A aquisição é feita de organizações da agricultura familiar detentoras da Declaração de Apti-

dão ao PRONAF – DAP Jurídica, até o limite anual de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), 

sendo que as operações acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) são realizadas por 

meio de Chamada Pública.

2 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI); Fundação Cultural Palmares (FCP); Instituto Chico Mendes (ICMBIO); e estados.

3 Conforme art. 3º da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006.
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Os órgão/entidades demandantes de sementes devem preencher um Plano de Distribuição 

padrão, disponibilizado pela CONAB, e após o atendimento à solicitação, devem apresentar a 

prestação de contas da distribuição.

Na destinação das sementes, são priorizadas as famílias de agricultores familiares inscritos no 

CadÚnico, mulheres, assentados, povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunida-

des tradicionais.

As sementes adquiridas pelo PAA devem cumprir as normas vigentes de certificação:

 » Para sementes de cultivar local, tradicional ou crioula, devem apresentar: inscrição da 
cultivar e da organização fornecedora no Cadastro Nacional de Cultivares Crioulas (Por-
taria MDA nº 51 de 03/10/07); teste de pureza, germinação e vigor e teste de transgenia.

 » Para sementes convencionais, devem apresentar: inscrição da cultivar no Registro 
Nacional de Cultivares (Lei nº 10.711/2003, art. 11); inscrição do produtor no Registro 
Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM (Lei nº 10.711/2003, art. 8); teste de pureza, 
germinação e vigor e teste de transgenia.

É vedada a aquisição de sementes geneticamente modificadas.

Para mais informações sobre a operacionalização da Modalidade, consulte a Resolução do 

GGPA nº 68/2014 e veja o manual de operações da CONAB - Título 86 – Aquisição de Sementes.

f) Compra Institucional

A modalidade criada a partir de 2012 permite que diversos órgãos e entidades da adminis-

tração pública, nos diversos níveis de governo (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), 

utilizem dotação orçamentária própria para aquisição de produtos da Agricultura Familiar, 

dispensada a licitação.

Para execução desta modalidade não há necessidade de celebração de qualquer tipo de acor-

do ou ajuste com o MDS ou MDA, mas os órgãos interessados devem seguir as orientações 

definidas pelo Grupo Gestor do Programa, descritas em suas resoluções sobre o assunto. 

As compras devem ser realizadas por meio de chamada pública que deve definir questões 

como: o objeto a ser contratado; a quantidade e especificação dos produtos; o local da en-

trega; os critérios de seleção dos beneficiários ou organizações fornecedoras; as condições 

contratuais; e a relação de documentos necessários para habilitação. O limite de participação 

por Unidade Familiar é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ano, por órgão comprador.

Observação: com a edição do Decreto nº 8.473/2015, estabeleceu-se que, pelo menos 30% 

dos recursos destinados à aquisição de gêneros alimentícios pelos órgãos federais, deverão 

ser destinados à aquisição de produtos de agricultores familiares e suas organizações, em-

preendedores familiares rurais e demais beneficiários que se enquadrem na Lei nº 11.326, de 

2006, e que tenham a Declaração de Aptidão ao Pronaf DAP. Os órgãos e entidades da Ad-

ministração Pública Federal podem utilizar a modalidade Compra Institucional do PAA para 

essas aquisições.

http://www.conab.gov.br/conabweb/moc.php
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Quadro resumo das Modalidades

Modalidade Finalidade
Fonte de 
recurso

Unidades 
Executoras

Forma de 
Participa-

ção

Limites de 
participação 
por agricul-

tor

Limite de par-
ticipação por 
organização 

(cooperativas e 
associações)

Compra 

com Doa-

ção Simul-

tânea

Compra de ali-

mentos diversos 

e doação simultâ-

nea a entidades

MDS

Entes fede-

rados que 

aderiram ao 

programa

Individual
R$ 6.500,00 

por ano
Não se aplica

CONAB

Associa-

ção ou Co-

operativa

R$ 8.000,00 

por ano

R$ 

2.000.000,00 

por ano

Compra 

Direta

Compra de pro-

dutos definidos 

pelo GGPAA, com 

o objetivo de sus-

tentar preços

MDA ou 

MDS
CONAB

Associa-

ção ou Co-

operativa

R$ 8.000,00 

por ano

R$ 500.000,00 

por ano

Formação 

de Esto-

ques

Apoio financeiro 

para a constitui-

ção de estoques 

de alimentos por 

organizações for-

necedoras

MDA ou 

MDS
CONAB

Associa-

ção ou Co-

operativa

R$ 8.000,00 

por ano

R$ 1.500.000,00 

por ano, sendo a 

primeira opera-

ção limitada à 

R$ 300.000,00

Incentivo à 

produção e 

ao consu-

mo do Leite

Aquisição de 

leite de vaca ou 

cabra e destina-

ção diretamente 

a beneficiários ou 

entidades

MDS

Governos 

Estaduais do 

Nordeste e 

do estado de 

Minas Gerais

Individual 

R$ 4.000,00 

por semes-

tre

Não se aplica

Compra de 

Sementes

Aquisição de 

sementes de cul-

turas alimentares

MDS CONAB

Associa-

ção ou Co-

operativa

R$ 16.000 

por ano

R$ 

6.000.000,00 

por ano

Compras 

Institucio-

nais

Compra de pro-

dutos por diver-

sas organizações 

públicas, por 

meio de chamada 

pública

Dotação 

própria 

dos ór-

gãos com-

pradores

Órgão Com-

prador

Individual 

ou Coope-

rativa

R$ 

20.000,00 

por ano, por 

órgão com-

prador

R$ 

6.000.000,00 

por ano, por ór-

gão comprador
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6. PÚBLICO-ALVO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Consideram-se, como públicos do programa, dois grupos distintos: de consumidores de ali-

mentos e de fornecedores de produtos.

Os beneficiários consumidores são indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutri-

cional e aqueles atendidos pela rede socioassistencial, pelos equipamentos de alimentação e 

nutrição, pelas demais ações de alimentação e nutrição financiadas pelo Poder Público e, em 

condições específicas, pela rede pública e filantrópica de ensino.

Os beneficiários fornecedores são agricultores familiares, assentados da reforma agrária, sil-

vicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas e integrantes de comu-

nidades remanescentes de quilombos rurais e de demais povos e comunidades tradicionais, 

que atendam aos requisitos previstos na lei que estabelece as diretrizes para a formulação 

da Política Nacional da Agricultura Familiar4. De acordo com o Decreto nº 7.775/2012, devem 

ser priorizadas as organizações constituídas por mulheres. Especialmente no que se refere 

à modalidade Compra com Doação Simultânea, devem ser priorizados os beneficiários for-

necedores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚ-

nico, beneficiários do Programa Bolsa Família, mulheres, produtores de alimentos orgânicos 

ou agroecológicos, indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária e demais povos e 

comunidades tradicionais e o público atendido por ações do Plano Brasil Sem Miséria, sendo 

que deve ser respeitado o percentual mínimo de quarenta por cento de mulheres do total de 

beneficiários fornecedores. (Resolução GGPAA nº 44 de 16/08/2011 e nº 59 de 10/07/2013).

A comprovação da aptidão dos beneficiários fornecedores é feita por meio da apresentação 

da Declaração de Aptidão ao PRONAF5 (DAP) ou por outros documentos definidos pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, em articulação com outros órgãos da administração 

pública federal, em suas respectivas áreas de atuação.

Para a participação de organizações em algumas modalidades do programa, exige-se que 

estas também detenham a Declaração de Aptidão ao PRONAF, no caso, a DAP- Jurídica.

7. COBERTURA

Nacional, à exceção da modalidade “Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite”, que atua 

na área de abrangência da SUDENE (Estados do Nordeste e o norte do Estado de Minas Ge-

rais).

8. FONTES DE FINANCIAMENTO

O Programa de Aquisição de Alimentos é financiado por dotações orçamentárias do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

A partir de 2012, com a edição do Decreto nº 7.775 e a criação da modalidade “Compra Ins-

titucional”, órgãos, entidades ou instituições da administração direta e indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios também são autorizados a utilizar dotação or-

çamentária própria para a aquisição de produtos, passando a ser importante fonte de finan-

ciamento ao programa.

4 Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.

5 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
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9. LEGISLAÇÃO

O Programa de Aquisição de Alimentos foi criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 

2003, detalhado no Capítulo III da na Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e é regulamenta-

do pelo Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012.

O Programa é regrado, ainda, por um conjunto de resoluções definidas pelo Grupo Gestor, e 

em determinadas situações, por portarias ministeriais. 

10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

a) Publicações de interesse 

PAA 10 Anos de Aquisição de Alimentos

O livro apresenta os passos para a consoli-

dação do Programa de Aquisição de Alimen-

tos (PAA) como uma ferramenta de acesso à 

alimentação e de apoio à agricultura familiar 

nos últimos dez anos. A obra conta com ar-

tigos de pesquisadores, gestores públicos e 

lideranças que fizeram parte dessa história. 

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA

Elaborada para embasar os debates do III Se-

minário Nacional do PAA, ocorrido em novem-

bro de 2010, a publicação traz dados orçamen-

tários e de execução do Programa entre os 

anos de 2003 e 2010. Traz, ainda, breve resumo 

sobre o papel do PAA na promoção da sobe-

rania alimentar e do direito humano à alimen-

tação adequada; na estruturação de circuitos 

locais de abastecimento e de sistemas descen-

tralizados de SAN; no fortalecimento e organi-

zação da agricultura familiar; no atendimento a 

diferentes públicos; na promoção da diversida-

de de alimentos e na agilidade do atendimento 

a populações em situação de emergência ou 

calamidade, além de pontuar os principais de-

safios do Programa.
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Manual Operativo do PAA

Apresenta orientações gerais sobre como es-

tados e municípios podem acessar ao Progra-

ma a partir da sua adesão.

b) Listagem das resoluções do GGPAA vigentes e assuntos 
relacionados.

Quadro de Resoluções vigentes

RESOLUÇÃO EMENTA VALIDADE

Número 20, de 02 de 

agosto de 2006.

Dispõe sobre os procedimentos para a modalidade 

Formação de Estoques pela Agricultura Familiar.
Vigente.

Número 21, de 27 de 

setembro de 2006.

Dispõe sobre a correção da unidade de comercializa-

ção do arroz.
Vigente.

Número 23, de 09 de 

fevereiro de 2007.

Dispõe sobre o aditamento das Cédulas de Produto 

Rural - CPR, realizadas entre 2003 e 2004.
Vigente.

Número 27, de 18 de 

janeiro de 2008.
Dispõe sobre a doação de estoques públicos. Vigente.

Número 30, de 07 de 

agosto de 2008.

Institui a modalidade Aquisição de Alimentos para 

Atendimento da Alimentação Escolar.
Vigente.

Número 40, de 20 

de agosto de 2010.

Dispõe sobre a concessão de rebate sobre o saldo 

devedor das operações de Compra Antecipada da 

Agricultura familiar - CAAF, por meio de Cédulas de 

Produto Rural – CPR.

Vigente.

Número 42, de 12 de 

janeiro de 2010.
Institui o Sistema Integrado de Informações – SII. Vigente.
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Número 43, de 27 de 

janeiro de 2011.

Altera a Resolução nº 27, de 18 de janeiro de 2008, que 

dispõe sobre a doação de estoques públicos.
Vigente.

Número 44, de 16 de 

agosto de 2011.

Fomenta o acesso de mulheres ao Programa de Aquisi-

ção de Alimentos.

Número 45, de 13 de 

abril de 2012.

Dispõe sobre os Termos de Adesão ao Programa de 

Aquisição de Alimentos, celebrados entre a União e os 

órgãos ou entidades da administração pública estadual, 

do Distrito Federal ou municipal, direta ou indireta, e 

consórcios públicos.

Vigente.

Número 49, de 25 de 

setembro de 2012.
Institui Comitê Consultivo. Vigente.

Número 50, de 26 de 

setembro de 2012.

Dispõe sobre a sistemática de funcionamento da mo-

dalidade de execução Compra Institucional.
Vigente.

Número 51, de 24 de 

outubro de 2012.

Autoriza a realização de operação, em caráter especial, 

de aquisição de pescado in natura oriundo da pesca 

artesanal fluvial, no Estado do Amazonas.

Vigente.

Número 52, de 20 de 

novembro de 2012.

Dispõe sobre o preço de referência para aquisições de 

ovinos e caprinos da agricultura familiar na região de 

abrangência da SUDENE.

Vigente.

Número 53, de 19 de 

dezembro de 2012.

Altera o preço de referência para aquisições de leite em 

pó produzido pela agricultura familiar.
Vigente.

Número 56, de 14 de 

fevereiro de 2013.

Acrescenta o inciso VI ao art. 2º da Resolução GGPAA, 

nº 50.
Vigente.

Número 59, de 10 de 

julho de 2013.

Estabelece as normas que regem a modal. Compra 

com Doação Simultânea.

Número 61, de 23 de 

outubro de 2013.

Estabelece as normas que regem o PAA, modalidade 

de Incentivo à Prod. e consumo do Leite.
Vigente.

Número 62, de 24 de 

outubro de 2013.

Dispõe acerca da destinação dos alimentos adquiridos 

com recurso do PAA.

Número 63, de 19 de 

novembro de 2013.
Aprova o Regimento Interno do GGPAA. Vigente.

Número 64, de 20 

de novembro de 

2013.

Altera a Resolução GGPAA nº 50. Vigente.

Número 65, de 26 de 

novembro de 2013.

Dispõe sobre os preços de referência para operações 

de aquisição de leite.
Vigente.
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Número 66, de 27 de 

junho de 2014.

Altera a Resolução nº 61, de 23 de outubro de 2013, que 

estabelece as normas que regem o Programa de Aqui-

sição de Alimentos, modalidade Incentivo à Produção e 

ao Consumo de Leite - PAA – Leite.

Vigente.

Número 67, de 27 de 

junho de 2014.

Altera a Resolução nº 51, de 24 de outubro de 2012, 

referente à autorização para a realização de operação 

especial de aquisição de pescado in natura oriundo 

da pesca artesanal fluvial, no Estado do Amazonas, no 

âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, 

e dá outras providências.

Vigente.

Número 68, de 02 de 

setembro de 2014.

Regulamenta a modalidade Aquisição de Sementes, no 

âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, 

e estabelece as normas que a regem.

Vigente.

Número 69, de 18 de 

setembro de 2014.

Altera os arts. 2º e 3º da Resolução nº 62, de 24 de 

outubro de 2013, do Grupo Gestor do Programa de 

Aquisição de Alimentos.

Vigente.

Número 70, de 27 de 

fevereiro de 2015.

Estabelece o preço final para aquisições do leite inte-

gral UHT, com abrangência aos Estados do Rio Grande 

do Sul e de Santa Catarina, no âmbito da modalidade 

Compra Direta do Programa de Aquisição de Alimentos 

da Agricultura Familiar.

Vigente

Conteúdo disponível no endereço eletrônico: http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/

aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar

> Entenda o PAA > Grupo Gestor > Resoluções do Grupo Gestor.

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar

