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Art. 2º A partir da relação de titular(es) da DAP e da RB
identificada no §2º do art. 1º, o MDS definirá o responsável pela
família beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Pro-
dutivas Rurais, considerando para esse procedimento o responsável
familiar (RF) constante do CadÚnico, conforme o disposto no inciso
III do art. 6º do Decreto n° 6.135, de 26 de junho de 2007, devendo
adotar os seguintes parâmetros:

I - Quando o RF constante do CadÚnico for titular da DAP
ou da RB, ele será o responsável pela família beneficiária do Pro-
grama de Fomento às Atividades Produtivas Rurais.

II - Quando o RF no CadÚnico não estiver entre os titulares
da DAP ou da RB, a titular mulher da DAP ou da RB, quando
houver, será a responsável pela família beneficiária do Programa de
Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

III - Quando os titulares da DAP ou da RB forem do mesmo
sexo e nenhum deles for o RF no CadÚnico, o nome que constar
como "Titular 1" da DAP ou da RB será o responsável pela família
beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Ru-
rais;

IV - Quando a DAP ou a RB tiver um único titular, in-
dependentemente de ele ser ou não o RF no CadÚnico, ele será o
responsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às
Atividades Produtivas Rurais;

V - Quando a DAP ou a RB tiver dupla titularidade e não
forem encontrados todos os titulares no CadÚnico, o titular que for
encontrado será o responsável pela família beneficiária do Programa
de Fomento às Atividades Produtivas Rurais.

Parágrafo único. Se observadas diferenças entre as distintas
sistemáticas de registro de família, no pareamento dos dados da DAP
ou da RB com os do CadÚnico, que impossibilite a aplicação do
disposto no inciso I, o MDS solicitará esclarecimento ao MDA ou ao
Incra, por meio de correspondência eletrônica, sobre qual titular da
DAP ou da RB desenvolve o projeto de estruturação produtiva, para
definir o responsável pela família beneficiária do Programa de Fo-
mento às Atividades Produtivas Rurais.

Art. 3º O MDS, se formalmente comunicado pelas entidades
de Ater ou pelo MDA e pelo Incra, poderá substituir o responsável
pela família beneficiária do Programa de Fomento às Atividades
Produtivas Rurais mediante a identificação de qualquer das seguintes
situações:

I - a separação de fato dos titulares da DAP ou da RB,
mediante declaração firmada pelo substituto do responsável pela fa-
mília beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas
Rurais, sem prejuízo de averiguação posterior por parte dos emissores
ou cadastradores definidos nos normativos próprios do CadÚnico, da
DAP ou da RB;

II - a dissolução da união estável dos titulares da DAP ou da
RB, mediante a apresentação de cópia da sentença declaratória de
dissolução ou extinção de união estável ou da escritura pública de
distrato envolvendo união estável;

III - o falecimento do responsável pela família beneficiária
do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, mediante a
entrega de cópia da Certidão de Óbito;

IV - a mudança do atual responsável pela família beneficiária
do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais para outra
localidade, de forma temporária ou definitiva, mediante declaração
firmada pelo substituto desse responsável, sem prejuízo de averi-
guação posterior por parte dos emissores ou cadastradores definidos
nos normativos próprios do CadÚnico, da DAP ou da RB.

§ 1º Nos casos de substituição conforme disposto nos incisos
I a IV deste artigo, o outro titular da DAP ou da RB, caso exista,
residente na unidade produtiva na qual o projeto de estruturação
produtiva está sendo implantado, passa a ser o responsável pela fa-
mília beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas
Rurais.

§ 2º O outro titular da DAP ou da RB deve ser consultado
pela entidade de Ater sobre substituir o responsável pela família
beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais
e deve manifestar de forma subscrita em formulário próprio, a ser
definido pelo MDS, seu interesse em dar andamento ao projeto pro-
dutivo.

§ 3º A entidade de Ater deverá solicitar ao MDS a subs-
tituição do responsável pela família beneficiária do Programa de Fo-
mento às Atividades Produtivas Rurais pelo outro titular da DAP ou
da RB, caso exista, por meio de ofício contendo o motivo dessa
substituição e a assinatura do responsável pela entidade, da docu-
mentação pertinente que comprove a situação que levou à substituição
do responsável e de formulário próprio subscrito pelo substituto desse
responsável, podendo os documentos serem encaminhados digitali-
zados, por meio de endereço eletrônico.

§ 4º O novo responsável pela família beneficiária do Pro-
grama de Fomento às Atividades Produtivas Rurais receberá apenas
as parcelas restantes do benefício do Programa.

§ 5º O MDS acolherá o novo responsável pela família be-
neficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais,
desde que em concordância com o art. 5º ou §1º do art. 16-A do
Decreto nº 7.644/2011.

§ 6º O MDS poderá cessar a transferência das parcelas res-
tantes do benefício do Programa de Fomento às Atividades Produtivas
Rurais caso o outro titular da DAP ou da RB não demonstrar in-
teresse em dar andamento ao projeto de estruturação produtiva, o que
deve ser esclarecido por meio de ofício assinado pelo responsável
pela entidade de Ater, ou quando, na ocorrência dos incisos II e III,
a DAP ou a RB identificarem um único titular, não sendo possível a
substituição.

Art. 4º A atualização dos registros das famílias beneficiárias
do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais no Ca-
dÚnico, na DAP ou na RB, na ocorrência das hipóteses descritas nos
incisos I a IV do art. 3º, segue as regras e aos prazos definidos em
normativos próprios quanto a sua atualização, validade e revalida-
ção.

Parágrafo único. Será solicitado pelo MDS à entidade de
Ater, por meio eletrônico, que oriente o novo responsável pela família
beneficiária do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais
na atualização dos registros no CadÚnico, na DAP ou na RB.

Art. 5º As situações excepcionais que requeiram substituição
do responsável pela família beneficiária do Programa de Fomento às
Atividades Produtivas Rurais, não previstas nesta resolução, poderão
ser definidas por este Comitê Gestor.

Art. 6º A presente Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

LETÍCIA KOEPPEL MENDONÇA
p/Ministério do Desenvolvimento Agrário

FRANCISCA ROCICLEIDE FERREIRA DA SILVA
p/ Ministério do Desenvolvimento Social

e Combate à Fome

ISADORA LOUZADA HUGUENEY LACAVA
p/Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

CAMILA MOREIRA DE CASTRO
p/Representante da Casa Civil

LUCAS VIEIRA MATIAS
p/Representante do Ministério da Fazenda

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUÍ

RETIFICAÇÃO

Na Portaria INCRA/SR-24/N° 24, de 26 de dezembro de
2012, publicada no D.O.U. n° 249, de 27 de dezembro de 2012,
Seção 1, página 248, que criou o Projeto de Assentamento PA BAI-
XA BONITA, código SIPRA PI0955000, onde se lê: "Art. 1° Aprovar
a proposta de destinação, para assentamento de agricultores, do imó-
vel rural denominado Baixa Bonita, com área registrada de 660,0000
ha (trezentos e sessenta hectares) e área medida de 313,6699 ha
(trezentos e treze hectares, sessenta e seis ares e noventa e nove
centiares), localizado no Município de Nazária, no Estado do Piauí
que prevê a criação de 08 (oito) unidades agrícolas familiares;", leia-
se: "Art. 1° Aprovar a proposta de destinação, para assentamento de
agricultores, do imóvel rural denominado Baixa Bonita, com área
registrada de 360,0000 ha (trezentos e sessenta hectares) e área me-
dida de 313,6699 ha (trezentos e treze hectares, sessenta e seis ares e
noventa e nove centiares), localizado no Município de Teresina, no
Estado do Piauí que prevê a criação de 09 (nove) unidades agrícolas
familiares;".

Art. 1º Deferir a renovação da certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Alvorada Sul, CNPJ: 00.597.348/0001-
08, Alvorada do Sul/PR, pelo período de 04/05/2010 a 03/05/2015,
nos termos do § 3º do art. 3º do Decreto nº 2.536/98 c.c. § único do
art. 38-A da Lei nº 12.101/09.

Art. 2º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o art. 24, § 1º, da Lei nº
12.101/09.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN
Secretária Nacional de Assistência Social

PORTARIA Nº 249, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer Técnico nº 270/2013/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS,
exarado nos autos do Processo nº 71000.060193/2009-42, resolve:

Art. 1º Deferir a renovação da certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela Associação Pestalozzi
de Goiânia, CNPJ: 01.287.416/0001-03, Goiânia - GO, pelo período
de 24/08/2010 a 23/08/2015, nos termos do § 3º, do art. 3º, do
Decreto nº 2.536/98 c.c. § único do art. 38-A da Lei nº 12.101/09.

Art. 2º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o art. 24, § 1º, da Lei nº
12.101/09.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 250, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer Técnico nº 274/2013/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS,
exarado nos autos do Processo nº 71000.061558/2010-90, resolve:

Art. 1º Deferir a renovação da certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pelo Asilo São Francisco de
Assis da SSVP, CNPJ: 20.501.987/0001-35, Formiga/MG, por 5 anos
a contar da data da publicação no Diário Oficial da União da presente
decisão de deferimento, nos termos do § 2º, do art. 3º, do Decreto nº
2.536/98 c.c. com o § único do artigo 38-A da Lei nº 12.101/09.

Art. 2º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o artigo 24, § 1º, da Lei nº
12.101/09.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 251, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer Técnico nº 399/2013/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS,
exarado nos autos do Processo nº 71010.003416/2009-55, resolve:

Art. 1º Deferir a renovação da certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela Real e Benemérita So-
ciedade Portuguesa Caixa de Socorros Dom Pedro V, CNPJ:
33.601.048/0001-04, Rio de Janeiro/RJ, pelo período de 27/08/2010 a
26/08/2015, nos termos do § 3º, do art. 3º, do Decreto nº 2.536/98 c.c.
§ único do art. 38-A da Lei nº 12.101/09.

Art. 2º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o art. 24, § 1º, da Lei nº
12.101/09.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 252, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer Técnico nº 1042/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS,
exarado nos autos do Processo nº 71000.102459/2009-31, resolve:

Art. 1º Deferir a renovação da certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela Real e Benemérita So-
ciedade Portuguesa de Beneficência do Rio de Janeiro, CNPJ:
33.601.709/0001-00, Rio de Janeiro/RJ, por 5 anos a contar da data
da publicação no Diário Oficial da União da presente decisão de
deferimento, nos termos do § 2º, do art. 3º, do Decreto nº 2.536/98
c.c. com o § único do artigo 38-A da Lei nº 12.101/09.

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

PORTARIA Nº 247, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer Técnico nº 265/2013/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS,
exarado nos autos do Processo nº 71000.102474/2009-80, resolve:

Art. 1º Deferir a renovação da certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Presidente Venceslau, CNPJ:
55.563.183/0001-45, Presidente Venceslau/SP, pelo período de
01/01/2010 a 31/12/2014, nos termos do § 3º, do art. 3º, do Decreto
nº 2.536/98 c.c. § único do art. 38-A da Lei nº 12.101/09.

Art. 2º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o art. 24, § 1º, da Lei nº
12.101/09.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA Nº 248, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer Técnico nº 267/2013/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS,
exarado nos autos do Processo nº 71000.104723/2009-71, resolve:

Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome
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