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Cidadão, 
Apresentamos à Sociedade, as Cartas de Serviços da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER-
DF.  

A primeira Carta de Serviços foi editada no ano de 2015, sendo 
esta um importante marco para o Governo do Distrito Federal, pois 
apresentou o compromisso deste governo não apenas com o público 
assistido, mas com todo o cidadão que deseja conhecer os serviços que são 
prestados por esta empresa que lida com os que vivem no espaço rural. 

Caso esteja interessado em conhecer as referidas Cartas de 
Serviços, que foram divididos por grupos de assuntos para facilitar a 
pesquisa, nelas estão disponibilizados os requisitos, as informações e os 
documentos necessários para se obter o serviço almejado. Constam, 
também, os prazos e as formas de acesso e os locais da prestação dos 
serviços. Nesta Carta, em especial, estão contemplados os serviços voltados 
à Cidadania e Benefícios Sociais. 

Mais que atender uma exigência legal, esta Carta de Serviços 
busca a facilidade para atender ao Cidadão, visando à melhoria da gestão 
pública. 

ARGILEU MARTINS DA SILVA 

Presidente 

Carta do Presidente 



 
 

 

 

1. CONTEÚDO DA CARTA DE SERVIÇOS 

Esta Carta de Serviços foi elaborada especialmente  para VOCÊ que é  

Agricultor Familiar e demais pessoas interessadas sobre o assunto. 

 

Tem o objetivo de informar ao Cidadão sobre os serviços prestados pela 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF, as 

formas de acesso a esses serviços e os respectivos compromissos e padrões de 

qualidade de atendimento ao público. 

 

Visa melhorar a qualidade do serviço oferecido aos Produtores Rurais  que 

vivem no Distrito Federal e  no Espaço Rural da Região Integrada de Desenvolvimento 

do Distrito Federal e Entorno-RIDE. 

 

A EMATER-DF, não atua em todas as regiões  do Entorno e está limitada 

aos seguintes municípios Cocalzinho de Goiás, Padre Bernardo,  Formosa, Vila Boa e 

Cabeceiras.  

 

Nestas localidades a Empresa atende apenas aos Assentamentos de 

Reforma Agrária por meio de contratos de prestações de serviços estabelecidos  com o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, cuja atuação só 

permanecerá se houver renovações Contratuais. 

 

Cidadão utilize os nossos serviços!  É um direito seu e saiba como ter 

acesso a cada um deles. 

 

Colabore enviando sugestões para a melhoria da Carta de Serviços pelo 

canal da Ouvidoria ou podem ser realizada no e-mail presid@emater.df.gov.br 

 

     APRESENTAÇÃO 

mailto:presid@emater.df.gov.br


 
 

 A Carta de Serviços  da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do Distrito Federal -  EMATER-DF está disponibilizada no site da Empresa. 

 

Os serviços apresentados  são prestados pelas Unidades da EMATER-DF, 

localizadas em diversas regiões do DF e Entorno.  

O Mapa abaixo permite a visualização da área de atuação da Empresa, 

tanto no Distrito Federal quanto no Entorno: 

 

 



 
 

CARTA I – CIDADANIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS 

 

 

 

GRUPO I – Projetos Sociais 

 

 

1. Desenvolver projetos sociais de segurança alimentar e nutricional em áreas 
urbanas carentes para: 

 

i. Incentivar e assessorar hortas comunitárias; 

ii. Assessorar equipes pedagógicas de escolas públicas no 
desenvolvimento de hortas escolares; 

iii. Capacitar comunidades e suas lideranças, agentes públicos e 
comunitários na implantação e manejo de hortas. 

 

 

COMO ACESSAR OS SERVIÇOS 

 

 

 Forma de atendimento: Agendar com a Coordenação de Agricultura 
Urbana presencialmente no endereço Parque Estação Biológica, 
Edifício EMATER-DF Sede ou pelo telefone: (61) 3311-9362 ou pelo e-
mail: agriurbana@emater.df.gov.br, apresentando a solicitação 
formal de apoio à horta. 

 Prazo: o prazo para a prestação desse serviço é de até 90 (noventa)  

dias. 

 Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h, no endereço: Parque Estação Biológica, Edifício 
EMATER Sede. 

mailto:agriurbana@emater.df.gov.br


 
 

 

 

 

GRUPO II  -  Assessoramento Direitos  às Políticas Públicas 

 

2. Assessorar famílias rurais quanto aos direitos às políticas públicas para:  

i. Emissão de cartão do produtor rural; 

O cartão do produtor serve para identificar os produtores e trará  
benefícios, através dos programas executados pelo governo, tais como redução de até 
40% no pagamento de energia elétrica, redução dos impostos para aquisição de 
veículos e insumos, além de facilitar o acesso ao crédito rural e servir como 
documento para a aposentadoria. 

ii. Emissão de declaração de aptidão ao Pronaf (DAP). 

 

A DAP - Declaração de Aptidão ao PRONAF é utilizada como instrumento 
de identificação do agricultor familiar para acessar políticas públicas, como por 
exemplo, o Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar – PRONAF. 

Veja a seguir algumas definições e esclarecimentos  que são de suma 
importância para poder usufruir dos serviços constantes deste item: 

Para a Emissão do Cartão do Produtor: o beneficiário deverá se dirigir ao 
Escritório Local da EMATER-DF que atende a região onde está localizada a propriedade 
rural com os seguintes documentos: 

- Carteira de Identidade do beneficiário e do cônjuge, quando for o caso; 

- CPF do beneficiário e do cônjuge, quando for o caso; 

- Documento de propriedade/posse do imóvel; 

- Contrato, registrado em cartório, de arrendamento ou parceria, quando for o caso. 

Requisito: Ser produtor rural cadastrado na EMATER-DF.  

Importante: A validade do cartão do produtor é de um ano, com renovação 
anual solicitada pelo interessado. 

Para a Emissão de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP): Conforme Portaria 
da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário do Ministério 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf/legisla%C3%A7%C3%A3o
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf/legisla%C3%A7%C3%A3o


 
 

do Desenvolvimento Agrário - MDA nº 234, de 04 de abril de 2017, são necessários os 
seguintes documentos:  

Requisito: Ser produtor rural familiar cadastrado na EMATER-DF.  

1.1 DAP individual:  

Podem ter acesso os agricultores que se enquadrarem em todos os seguintes 
requisitos: 

a) Explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, 
arrendatário, comodatário, parceiro, concessionário do Programa Nacional de Reforma 
Agrária (PNRA), ou permissionário de áreas públicas;  

b) residam no estabelecimento ou em local próximo, considerando as 
características geográficas regionais;  

c) não detenham, a qualquer título, área superior a 4 (quatro) módulos 
fiscais, contíguos ou não;  

 d) no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da renda bruta familiar seja 
originada da exploração agropecuária e não agropecuária do estabelecimento, 
observado ainda o disposto na alínea "h";  

e) tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do 
estabelecimento, utilizando mão de obra de terceiros de acordo com as exigências 
sazonais da atividade agropecuária, podendo manter empregados permanentes em 
número menor que o número de pessoas da família ocupadas com o empreendimento 
familiar;  

f) tenham obtido renda bruta familiar nos últimos 12 meses de 
produção normal, que antecedem a solicitação da DAP, de até R$360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais), considerando neste limite a soma de 100% (cem por 
cento) do Valor Bruto de Produção (VBP), 100% do valor da receita recebida de 
entidade integradora e das demais rendas provenientes de atividades desenvolvidas 
no estabelecimento e fora dele, recebida por qualquer componente familiar, excluídos 
os benefícios sociais e os proventos previdenciários decorrentes de atividades rurais. 

 Observação: A DAP tem validade de dois anos. 
 
 
 
1.2. DAP jurídica: 
 

Podem ter direito a adquirir a DAP Jurídica associações da agricultura familiar 
ou cooperativas, que comprovem no mínimo que 60% de seus associados são 
agricultores familiares com DAP válida. Devem ser apresentados: 

 
- CNPJ da Associação ou Cooperativa; 
- Lista contendo nome, CPF, data de filiação e assinatura do respectivo associado. No 
final da lista deve constar local, data e assinatura do responsável legal da entidade 
reconhecida em cartório; 
- DAP individual dos sócios. 
 

 Observação: A DAP tem validade de dois anos. 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf/legisla%C3%A7%C3%A3o


 
 

 
 

COMO ACESSAR OS SERVIÇOS 

 

 

 Forma de atendimento:  

 O interessado deve dirigir-se ao Escritório Local da 
EMATER-DF que atende a região onde está localizada a propriedade 
rural com os documentos listados acima, para a avaliação da 
solicitação. 

 Prazo: Será agendada uma visita à propriedade. 
Após essa visita o prazo para a prestação desse serviço é de 01 (um) 
dia. 

 Horário de Atendimento: de segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

 

 

 

GRUPO III  -  Declaração de Produção 

 

3. Emissão de declaração de produção para inclusão e manutenção de 
agricultores em mercados atacadistas. 

 

Requisito: Ser produtor rural  cadastrado na EMATER-DF.  

 

 

COMO ACESSAR OS SERVIÇOS 

 

 Forma de atendimento: Agendar no  Escritório Local mais próximo da 
Propriedade Rural ou entrar em contato por telefone ou e-mail, 



 
 

conforme endereços e telefones listados no Canal de Atendimento ao 
Público Rural. 

 Prazo: Será agendada uma visita à propriedade para levantamento 
das culturas implantadas. Após essa visita o prazo para a prestação 
desse serviço é de 01 (um) dia. 

 Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h. 

 

 

 
 

 

 

GRUPO IV  -  Assessoramento Regularização Previdenciária 

 

4. Assessorar, orientar produtores e trabalhadores rurais sobre regularização 

previdenciária e benefícios sociais: 

Assistência à regularização previdenciária social e obtenção de benefícios 
sociais junto aos órgãos competentes. 

 Requisito: Ser produtor rural cadastrado na EMATER-DF.  

 

 

 

COMO ACESSAR OS SERVIÇOS 

 

 

 Forma de atendimento: Agendar no  Escritório Local da EMATER-DF que 
atende a região onde está localizada a propriedade rural ou entrar em contato por 
telefone ou e-mail, conforme endereços e telefones listados no Canal de Atendimento 

http://www.emater.df.gov.br/endereços-ematerdf-distritofederal
http://www.emater.df.gov.br/endereços-ematerdf-distritofederal


 
 

ao Público Rural. As Unidades são assessoradas pela Gerência de Desenvolvimento 
Sócio Familiar. 

 Prazo: os prazos para a prestação dos serviços elencados variam de 

acordo com a obtenção e entrega dos documentos necessários para o 

encaminhamento: 

 Regularização previdenciária social e obtenção de benefícios sociais: 
variam conforme a disponibilidade e agendamento nas instituições 
competentes. 

 Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 
13h às 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      Unidades de Atendimento  

 

Os beneficiários de Assistência Técnica e Extensão Rural - Ater e demais 
cidadãos podem acessar os serviços da EMATER-DF, via telefone, internet ou 
pessoalmente em uma das unidades do Distrito Federal abaixo relacionadas:  

       Escritório Central 
Parque Estação Biológica – Asa Norte - Ed. EMATER-DF - CEP 70.770-915 - Brasília - DF 
Telefone: (061) 3311-9330 
www.emater.df.gov.br | e-mail: emater@emater.df.gov.br  
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
 

    Alexandre de Gusmão 
AE 14, lote 1, INCRA 8 
CEP:72.760-144 - Brazlândia-DF 
Fone: 3540-1916 Fax: 3540-1280 
alexandregusmao@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
 

     Brazlândia 
Alameda Veredinha, s/n, AE Setor Tradicional 
CEP: 72.720-660 - Brazlândia-DF 
Fone: 3391-1553 Fax: 3391-4889 
brazlandia@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 
 

 
   Ceilândia 
QNP 01, AE - Feira do Produtor 
CEP: 72.240-050 - Ceilândia-DF 
Fone: 3471-4056 Fax: 3373-3026 
ceilandia@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 Centro de Capacitação Tecnológica e Desenvolvimento Rural -    CENTRER  
SIA Trecho 10, lote 05, Centro de Capacitação e Comercialização da Agricultura Familiar – CCC, CEASA-
DF. CEP.: 70.297-400 – Guará-DF 
Fone/Fax: 3467-6318 e 3311-9492 
centrer@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
  Gama 
Quadra 01, AE nº 01 - Setor Norte 
CEP: 72.430-010 - Gama-DF 
Fone: 3556-4323 
gama@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 
 

      Jardim 
Núcleo Rural Jardim, DF 285 
CEP: 73.370-994 - Paranoá-DF 
Caixa Postal Comunitário CPC 109 
Fone: 3501-1994 
jardim@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

mailto:emater@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:alexandregusmao@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:brazlandia@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:ceilandia@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:centrer@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:gama@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização
mailto:jardim@emater.df.gov.br
http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização


 
 

 
     PAD/DF 
BR 251, km 06 
CEP: 71.359-970 - Paranoá-DF 
Fone: 3339-6516 Fax: 3339-6559 
emater.pad-df@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
     Paranoá 
Quadra 5, Conj. 3, AE "D"- Parque de Obras 
CEP: 71.570-513 Paranoá-DF 
Fone: 3369-1327 Fax: 3369-4044 
paranoa@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
 
    Pipiripau 
Núcleo Rural do Pipiripau Setor Administrativo - Sede 
CEP: 73.307-992 - Planaltina-DF 
Fone: 3501-1990 
emater.pipiripau@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
    Planaltina 
Av. N.S. Projeção "A", SHD 
CEP: 73.310-200 - Planaltina-DF 
Fone: 3389-1861 Fax: 3388-1915                                

planaltina@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

                
   Rio Preto 
Núcleo Rural do Rio Preto - Sede 
DF 320 - CEP: 73.301-970 
Planaltina-DF - Fone: 3501-1993 
riopreto@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
  São Sebastião 
Centro de Múltiplas Atividades, lote 8 
CEP: 71.691-000 - São Sebastião DF 
Fone: 3339-1556 Fax: 3335-7582 
saosebastiao@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 
 

     Sobradinho 
Quadra 08, AE 03 
CEP: 73.005-080 - Sobradinho-DF 
Fone: 3591-5235 
sobradinho@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

      Tabatinga 
Núcleo Rural de Tabatinga - Sede 
CEP: 73.307-997 
Planaltina-DF 
Fone/Fax: 3501-1992 
tabatinga@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 
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        Taquara 
Agrovila do Núcleo Rural de Taquara, AE s/n° 
CEP: 73.307-991 - Planaltina-DF 
Fone: 3483-5953 Fax: 3483-5950 
taquara@emater.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
     Vargem Bonita 
Núcleo Hortícola Suburbano Vargem Bonita 
CEP: 71.750-000 - Núcleo Bandeirante-DF 
Fone: 3380-2080 Fax: 3380-3746 
vargembonita@emater.df.gov.br 

(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 

 
      Ouvidoria Especializada – EMATER-DF 
Parque Estação Biológica – Asa Norte - Ed. EMATER-DF - CEP 70.770-915 - Brasília - DF 
Telefone: 162 
www.ouvidoria.df.gov.br 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 
 

 
Escritório de Projetos Especiais – Atendimento Assentamentos  
 

1. Formosa/Vila Boa: Avenida Valeriano de Castro, nº 1131, 2º andar - Setor Nordeste 
CEP: 73.807.180 
Fone: 98525-6646 
(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 
 

2. Padre Bernardo: Alameda Veredinha, s/n, AE Setor Tradicional 
CEP: 72.720-660 - Brazlândia-DF 
Fone: 98464-7835 

(clique aqui para ver a localização http://www.emater.df.gov.br/mapadelocalização) 
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Institui a Carta de Serviços 
ao Cidadão. 
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