PROJETO DE LEI N.º 5.000, DE 2019
(Do Sr. Neri Geller)
Altera a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, para incluir entre os
instrumentos para implementação da Política Nacional da Agricultura
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, a obrigatoriedade aos
órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional, de destinar percentual mínimo do total de recursos
reservados à aquisição de gêneros alimentícios, para produtos de
agricultores familiares, de suas cooperativas e associações.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-3954/2019.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 5º-A:
“Art. 5º-A Para implementação da Política Nacional da Agricultura
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, pelo menos 30% (trinta
por cento) do total de recursos reservados, no exercício financeiro, à
aquisição de gêneros alimentícios, pelos órgãos e entidades da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, devem
ser destinados à compra, com dispensa de procedimento licitatório, da
produção de agricultores familiares, de suas cooperativas e associações.
§ 1º Os preços dos produtos referidos no caput deste artigo devem ser
compatíveis com os vigentes no mercado, em âmbito local ou regional,
aferidos e definidos segundo metodologia a ser definida em
regulamento.
§ 2 º A inexistência de fornecedores que atendam aos requisitos de
preço e qualidade estabelecidos em regulamento deverá ser divulgada
em sítio eletrônico do respectivo ente governamental para justificar o
não cumprimento do percentual mínimo definido no caput deste artigo.
§ 3º Aplica-se o disposto no caput deste artigo às aquisições realizadas
por Estados e Municípios com recursos transferidos pela União. ”
(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de
sua publicação oficial.
JUSTIFICAÇÃO
A presente proposta tem por objetivo incluir entre os instrumentos para
implementação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares
Rurais, criada pela Lei n.º 11.326, de 24 de julho de 2006, a obrigatoriedade aos órgãos e
entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, de destinar
percentual mínimo de 30% (trinta por cento) do total de recursos reservados à aquisição de
gêneros alimentícios para produtos de agricultores familiares, de suas cooperativas e
associações. O objetivo é evitar que a alternância de governos comprometa essa importante
política pública que vem sendo adotada, com êxito, pelo Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA), criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, transformando-a em política
estatal permanente.
Ressalte-se que o art. 17 da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, autoriza
o Poder Executivo Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal a adquirir alimentos
produzidos pelos agricultores familiares, dispensando-se o procedimento licitatório,
obedecidas, cumulativamente, algumas exigências. Os preços praticados devem ser
compatíveis com os vigentes no mercado, alimentos adquiridos de produção própria dos
beneficiários e estabelecimento de valor máximo para compras.
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Entretanto, a norma mencionada não estabeleceu percentuais mínimos para
esse tipo de aquisição. No âmbito federal, o Decreto nº 8.473, de 22 de junho de 2015, determina
que, no mínimo, 30% (trinta por cento) do total de recursos destinados no exercício financeiro
à aquisição de gêneros alimentícios deverão ser utilizados na compra de alimentos vendidos por
agricultores familiares e suas organizações, empreendedores 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).
Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) referentes ao Censo Agropecuário de 2006, a agricultura familiar é a base da economia
de 90% dos municípios brasileiros com até vinte mil habitantes. Ademais, é responsável pela
renda de 40% da população economicamente ativa do País e por mais de 70% dos brasileiros
ocupados no campo. Há no Brasil, aproximadamente quatro milhões de estabelecimentos rurais
destinados à agricultura familiar.
Na nossa proposta, estabelecemos que, do total de recursos reservados, no
exercício financeiro, à aquisição de gêneros alimentícios, pelos órgãos e entidades da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, pelo menos 30% (trinta por
cento) devem ser destinados à compra da produção de agricultores familiares, de suas
cooperativas e associações.
Ressaltamos que os preços devem ser compatíveis com os praticados pelo
mercado, e que, caso não existam produtores habilitados, o ente público ficará desobrigado.
Incluímos dispositivo para obrigar Estados e Municípios a adotarem o mesmo
percentual mínimo quando a aquisição de gêneros alimentícios for realizada com recursos
oriundos da União. São milhares de estabelecimentos como hospitais, quartéis, presídios,
restaurantes universitários, creches e escolas, que vão poder adquirir esses produtos. Sem
dúvida será um grande passo para a melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares.
Além disso, estabelecemos o prazo de cento e oitenta dias para que os entes se organizem para
cumprimento da norma.
Ante o exposto, considerando o enorme benefício social que significará para
esse grupo social tão importante, peço o apoio de meus nobres Colegas para a aprovação do
Projeto de Lei em análise.
Sala das Sessões, em 11 de setembro de 2019.
Deputado NERI GELLER
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006
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Estabelece as diretrizes para a formulação da
Política Nacional da Agricultura Familiar e
Empreendimentos Familiares Rurais.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 5º Para atingir seus objetivos, a Política Nacional da Agricultura Familiar e
Empreendimentos Familiares Rurais promoverá o planejamento e a execução das ações, de
forma a compatibilizar as seguintes áreas:
I - crédito e fundo de aval;
II - infra-estrutura e serviços;
III - assistência técnica e extensão rural;
IV - pesquisa;
V - comercialização;
VI - seguro;
VII - habitação;
VIII - legislação sanitária, previdenciária, comercial e tributária;
IX - cooperativismo e associativismo;
X - educação, capacitação e profissionalização;
XI - negócios e serviços rurais não agrícolas;
XII - agroindustrialização.
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua
aplicação.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.696, DE 2 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de
dívidas oriundas de operações de crédito rural,
e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 19. Fica instituído o Programa de Aquisição de Alimentos, compreendendo as
seguintes finalidades: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011)
I - incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social,
com fomento à produção com sustentabilidade, ao processamento de alimentos e
industrialização e à geração de renda; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011)
II - incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura
familiar; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011)
III - promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade
necessárias, das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva
do direito humano à alimentação adequada e saudável; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.512, de
14/10/2011)
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IV - promover o abastecimento alimentar, que compreende as compras
governamentais de alimentos, incluída a alimentação escolar; (Inciso acrescido pela Lei nº
12.512, de 14/10/2011)
V - constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores
familiares; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011)
VI - apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais organizações
formais da agricultura familiar; e (Inciso acrescido pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011)
VII - fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização. (Inciso
acrescido pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011)
§ 1º Os recursos arrecadados com a venda de estoques estratégicos formados nos
termos deste artigo serão destinados integralmente às ações de combate à fome e à promoção
da segurança alimentar e nutricional. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.512, de
14/10/2011)
§ 2º (Revogado pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011)
§ 3º O Poder Executivo constituirá Grupo Gestor do PAA, com composição e
atribuições definidas em regulamento. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.512, de
14/10/2011)
§ 4º (Revogado pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011)
Art. 20. O Conselho Monetário Nacional, no que couber, disciplinará o
cumprimento do disposto nesta Lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 12.512, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011
Institui o Programa de Apoio à Conservação
Ambiental e o Programa de Fomento às
Atividades Produtivas Rurais; altera as Leis nºs
10.696, de 2 de julho de 2003, 10.836, de 9 de
janeiro de 2004, e 11.326, de 24 de julho de
2006.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA
.......................................................................................................................................................
Art. 17. Fica o Poder Executivo federal, estadual, municipal e do Distrito Federal
autorizado a adquirir alimentos produzidos pelos beneficiários descritos no art. 16,
dispensando-se o procedimento licitatório, obedecidas, cumulativamente, as seguintes
exigências:
I - os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado, em âmbito local ou
regional, aferidos e definidos segundo metodologia instituída pelo Grupo Gestor do PAA;
(Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 759, de 22/12/2016, convertida na Lei nº
13.465, de 11/7/2017)
II - o valor máximo anual ou semestral para aquisições de alimentos, por unidade
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familiar, por cooperativa ou por demais organizações formais da agricultura familiar seja
respeitado, conforme definido em regulamento; e (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 759, de 22/12/2016, convertida na Lei nº 13.465, de 11/7/2017)
III - os alimentos adquiridos sejam de produção própria dos beneficiários referidos
no caput e no § 1º do art. 16 desta Lei e cumpram os requisitos de controle de qualidade
dispostos nas normas vigentes. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 759, de
22/12/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.465, de 11/7/2017)
§ 1º Na hipótese de impossibilidade de cotação de preços no mercado local ou
regional, produtos agroecológicos ou orgânicos poderão ter um acréscimo de até 30% (trinta
por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, observadas as
condições definidas pelo Grupo Gestor do PAA. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória
nº 759, de 22/12/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.465, de 11/7/2017)
§ 2º São considerados produção própria os produtos in natura, os processados, os
beneficiados ou os industrializados, resultantes das atividades dos beneficiários referidos no
caput e no § 1º do art. 16 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 759, de
22/12/2016, convertida e com redação dada pela Lei nº 13.465, de 11/7/2017)
§ 3º São admitidas a aquisição de insumos e a contratação de prestação de serviços
necessárias ao processamento, ao beneficiamento ou à industrialização dos produtos a serem
fornecidos ao PAA, inclusive de pessoas físicas e jurídicas não enquadradas como beneficiárias
do Programa, desde que observadas as diretrizes e as condições definidas pelo Grupo Gestor
do PAA. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 759, de 22/12/2016, convertida e
com redação dada pela Lei nº 13.465, de 11/7/2017)
§ 4º O limite de aquisição da modalidade Incentivo à Produção e ao Consumo de
Leite (PAA-Leite), a ser estabelecido em regulamento, deverá garantir a compra de pelo menos
35 (trinta e cinco) litros de leite por dia de cada agricultor familiar, pelo período a que se referir
esse limite, que será o limitador exclusivo a ser aplicado. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
13.789, de 3/1/2019)
Art. 18. Os produtos adquiridos para o PAA terão as seguintes destinações,
obedecidas as regras estabelecidas pelo Grupo Gestor do PAA nas modalidades específicas:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 759, de 22/12/2016,
convertida na Lei nº 13.465, de 11/7/2017)
I - promoção de ações de segurança alimentar e nutricional; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 759, de 22/12/2016, convertida na Lei nº 13.465, de 11/7/2017)
II - formação de estoques; e (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 759, de
22/12/2016, convertida na Lei nº 13.465, de 11/7/2017)
III - atendimento às demandas de gêneros alimentícios e materiais propagativos por
parte da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, distrital ou municipal.
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 759, de 22/12/2016, convertida na Lei nº 13.465,
de 11/7/2017)
Parágrafo único. Excepcionalmente, será admitida a aquisição de produtos
destinados à alimentação animal, para venda com deságio aos beneficiários da Lei nº 11.326,
de 24 de julho de 2006, nos Municípios em situação de emergência ou de calamidade pública,
reconhecida nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010.
(Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória nº 619, de 6/6/2013, convertida na Lei nº
12.873, de 24/10/2013)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO Nº 8.473, DE 22 DE JUNHO DE 2015
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Estabelece, no âmbito da Administração
Pública federal, o percentual mínimo destinado
à aquisição de gêneros alimentícios de
agricultores familiares e suas organizações,
empreendedores familiares rurais e demais
beneficiários da Lei nº 11.326, de 24 de julho
de 2006, e dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
84, caput, incisos IV e VI, "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso IV do art.
19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, e no art.17 da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de
2011,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto estabelece o percentual mínimo a ser observado pelos órgãos
e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional para aquisição
de gêneros alimentícios de agricultores familiares e suas organizações, empreendedores
familiares rurais e demais beneficiários que se enquadrem na Lei nº 11.326, de 24 de julho de
2006.
§ 1º Do total de recursos destinados no exercício financeiro à aquisição de gêneros
alimentícios pelos órgãos e entidades de que trata o caput, pelo menos 30% (trinta por cento)
deverão ser destinados à aquisição de produtos de agricultores familiares e suas organizações,
empreendedores 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.
§ 2º A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada por meio da
modalidade descrita no inciso V do art. 17 do Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012, caso em
que deverá ser observado o disposto na Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e no Decreto
nº 7.775, de 2012.
Art. 2º Os órgãos e entidades compradores poderão deixar de observar o percentual
previsto no § 1º do art. 1º nos seguintes casos:
I - não recebimento do objeto, em virtude de desconformidade do produto ou de sua
qualidade com as especificações demandadas;
II - insuficiência de oferta na região, por parte agricultores familiares e suas
organizações, empreendedores familiares rurais e demais beneficiários que se enquadrem na
Lei nº 11.326, de 2006, para fornecimento dos gêneros alimentícios demandados; ou
III - aquisições especiais, esporádicas ou de pequena quantidade, na forma definida
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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