
Estabelece criterios e procedimentos
para as atividades de Manejo Florestal
Sustentavel em Projetos de
Assentamento.

o PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA<;AO E
REFORMA AGRARIA - INCRA, no uso das atribuivoes que the saD conferidas pelo Art. 10
do Decreto n° 433, de 24 de janeiro de 1992, pelo Inciso VII do Art. 21 da Estrutura Regimental
do INCRA aprovada pelo Decreto nO6.812, de 03 de abril de 2009, combinados com os Incisos
Ve IX do Art. 110, do Regimento Intemo, aprovado pela Portaria/MDAIno 69, de 19 de outubro
de 2006, resolve aprovar a seguinte Instruvao Normativa:

Art. 1° Esta Instru<;ao Normativa estabe1ece criterios e procedimentos para as atividades
de Manejo Florestal Sustentavel em Projetos de Assentamento.

CAPiTULO I
DAFUNDAMENTA<;AOLEGAL

II - Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui 0 novo C6digo Florestal e
alteravoes;

III - Lei nO 11.284, de 02 de mar<;o de 2006, que dispoe sobre a gestao de florestas
publicas para produvao sustentavel; institui, na estrutura do Ministerio do Meio Ambiente, 0

Servivo Florestal Brasileiro - SFB; cria 0 Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal -
FNDF; altera as Leis N°S 10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de dezembro de 1972,
9.605, de 12 de fevereiro de 1998,4.771, de 15 de setembro de 1965,6.938, de 31 de agosto de
1981, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e da outras providencias;

IV - Decreto nO6.063, de 20 de mar<;o de 2007, que regulamenta, no ambito federal,
dispositivos da Lei nO11.284, de 02 de mar<;o de 2006, que dispoe sobre a gestao de florestas
publicas para produ<;ao sustentavel, e da outras providencias;

V - Instruvao Normativa MMA n04, de 11 de dezembro de 2006, que dispoe sobre a
Autorizavao Previa a Analise Tecnica de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - APAT, e da
outras providencias;

VI - Instru<;ao Normativa MMA nO05, de 11 de dezembro de 2006, que dispoe sobre
procedimentos tecnicos para elabora<;ao, apresenta<;ao, execu<;ao e avaliavao tecnica de PIanos de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS nas florestas primitivas e suas formas de sucessao na
Amazonia Legal, e da outras providencias;
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IX -Lei nO8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que dispoe sobre a regulamentayao dos
dispositivos constitucionais relativos a Reforma Agniria, previstos no Capitulo III, Titulo VII da
Constituiyao Federal;

X - Resoluyao Conama n° 406, de 02 de fevereiro de 2009, que estabelece parametros
tecnicos a serem adotados na elaborayao, apresentayao, avaliayao tecnica e execuyao de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS com fins madeireiros, para florestas nativas e suas formas
de sucessao no bioma Amazonia;

XI - Decreto nO5.975, de 30 de novembro de 2006, regulamenta os arts. 12, parte final,
15, 16, 19,20 e 21 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965,0 art. 4°, inciso III, da Lei no
6.938, de 31 de agosto de 1981,0 art. 2° da Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003, altera e
acrescenta dispositivos aos Decretos nos 3.179, de 21 de setembro de 1999, e 3.420, de 20 de
abril de 2000, e da outras providencias;

XII - Decreto n° 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que institui a PoHtica Nacional de
Desenvolvimento Sustentavel dos Povos e Comunidades Tradicionais;

XIII - Decreto n° 6.874, de 05 de junho de 2009,0 Programa Federal de Manejo Florestal
Comunitario e Familiar - PMCF;

XIV - Instruyao Normativa IBAMA n° 01 de 25 de junho de 2009, que dispoe sobre
procedimentos tecnicos para elaborayao, apresentayao, execuyao e avaliayao tecnica de PIanos de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS da Caatinga e suas formayoes sucessoras, e da outras
providencias;

XV - Instruyao Normativa MMA n° 04 de 08 de setembro de 2009, que dispoe sobre
procedimentos tecnicos para a utilizayao da vegetayao da Reserva Legal sob regime de manejo
florestal sustentavel, e da outras providencias; e

XVI - Lei nO11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispoe sobre a utilizayao e proteyao
da vegetayao nativa do Bioma Mata AtW.ntica, e da outras providencias.

CAPITULO II
DAS DEFINI<;OES

I - manejo florestal sustentavel: administrayao da floresta para a obtenyao de beneficios
economicos, sociais e ambientais, respeitando os mecanismos de sustentayao do ecossistema
objeto do manejo e considerando, cumulativa ou altemativamente, a utilizayao de multiplas
especies madeireiras, de multiplos produtos e subprodutos nao madeireiros, bem como a
utilizayao de outros bens e serviyos de natureza florestal;

II - manejo florestal comunit:irio: manejo florestal executado pelos agricultores
familiares, e pelos povos e comunidades tradicionais para obtenyao de beneficios economicos,
sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentayao do ecossistema;



III - maneJo florestal individual: maneJo florestal executado por uma (mica unidade
familiar;

IV - Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS: documento tecnico basico que
apresenta as diretrizes e procedimentos para administrayao da floresta de acordo com os
principios do manejo florestal sustentavel;

V - usa sustentavel: explorayao do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos
recursos ambientais renovaveis e dos processos ecologicos, mantendo a biodiversidade e os
demais atributos ecologicos, de forma socialmente justa e economicamente viavel;

VI - florestas publicas: florestas, naturais ou plantadas, localizadas nos diversos biomas
brasileiros, em bens sob 0 dominio da Uniao, dos Estados, dos Municipios, do Distrito Federal
ou das entidades da administrayao indireta;

VII - recursos florestais: elementos ou caracteristicas de determinada floresta, potencial
ou efetivamente geradores de produtos ou serviyos florestais;

VIII - produtos florestais: produtos madeireiros e nao madeireiros gerados pelo manejo
florestal sustentavel;

IX - serviyos florestais: turismo e outras ayoes ou beneficios decorrentes do manejo e
conservayao da floresta, nao caracterizados como produtos florestais;

X - cicio de corte: periodo decorrido entre 02 (dois) momentos de colheita de produtos
florestais numa mesma area;

XI - comunidades locais: populayoes tradicionais e outros grupos humanos, organizados
por gerayoes sucessivas, com estilo de vida relevante a conservayao e a utilizayao sustentavel da
diversidade biologica;

XII - povos e comunidades tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se
reconhecem como tais, que possuem formas proprias de organizayao social, que ocupam e usam
territorios e recursos naturais como condiyao para sua reproduyao cultural, social, religiosa,
ancestral e economica, utilizando conhecimentos, inovayoes e praticas gerados e transmitidos
pela tradiyao;

XIII - inventario florestal amostral: levantamento de informayoes qualitativas e
quantitativas sobre determinada floresta, utilizando-se processo de amostragem;

XIV - inventario florestal continuo: urn sistema de inventario florestal por meio do qual,
parcelas permanentes sao instaladas e periodicamente medidas ao longo do cicio de corte, para
produzir informayoes sobre 0 crescimento e a produyao da floresta;

XV - Unidade de Manejo Florestal - UMF: area do imovel rural a ser utilizada no manejo
florestal;

XVI - Unidade de Produyao Anual - UPA: subdivisao da Area de Manejo Florestal
destinada a ser explorada em urn ana;

XVII - Unidade de Trabalho - UT: subdivisao operacional da Unidade de Produ~~o
Anual;
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XVIII - intensidade de corte: volume comercial das arvores derrubadas para
aproveitamento, estimado por meio de equayoes volumetricas previstas no PMFS e com base nos
dados do inventario florestal a 100%, expresso em metros cubicos por unidade de area (m3 /ha)
de efetiva explorayao florestal, ca1culada para cada unidade de trabalho (UT);

XIX - Plano Operacional Anual - POA: documento a ser apresentado ao argao ambiental
competente, contendo as informayoes definidas em suas diretrizes tecnicas, com a especificayao
das atividades a serem realizadas no periodo de 12 meses;

XX - Projeto de assentamento ambientalmente diferenciado: constitui em modalidades
diferenciadas de assentamentos visando a sustentabilidade ambiental e social, implantadas
principalmente na regiao amazonica, sendo e1es: Projeto de Desenvolvimento Sustentavel - PDS,
destinado a populayoes tradicionais ou nao, que ja desenvolvem ou que se disponham a
desenvolver atividades de baixo impacto ambiental, de acordo com a aptidao da area; Projeto de
Assentamento Agroextrativista - PAE, destinado a explorayao de area dotada de riquezas
extrativas, atraves de atividades economicamente viaveis, socialmente justas e ecologicamente
sustentaveis, a serem executadas pelas populayoes que ocupem ou venham ocupar as
mencionadas areas; - PAF, destinada a areas com aptidao para a produyao florestal familiar
comunitaria e sustentavel;

XXI - projeto de assentamento convencional: consiste num conjunto de ayoes planejadas
de natureza interdisciplinar e multisetorial, executadas, em area destinada a refonna agraria,
integradas a outras ayoes publicas voltadas ao desenvolvimento territorial regional, definidas
com base em diagnasticos acerca do publico beneficiario e das areas a serem trabalhadas,
orientadas para utilizayao racional dos espayos fisicos e dos recursos naturais existentes,
objetivando a implementayao dos sistemas de vivencia e produyao sustentaveis, na perspectiva
do cumprimento da funyao social da terra e da promoyao economic a, social e cultural do (a)
trabalhador(a) rural e de seus familiares;

XXII - detentor do plano de manejo: pes soa fisica ou juridica responsavel juridicamente
pela atividade licenciada;

XXIII - manejador: beneficiario do programa da reforma agraria envolvido nas atividades
do PMFs, ativa ou passivamente;

XXIV - reserva legal: area localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservayao pennanente, necessaria ao usa sustentavel dos recursos naturais, a
conservayao e reabilitayao dos processos ecolagicos, a conservayao da biodiversidade e ao
abrigo e proteyao de fauna e flora nativas;

XXV - Autorizayao Previa a Analise Tecnica de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
APAT: ate administrativo pelo qual 0 argao competente analisa a viabilidade juridica da pratica
de manejo florestal sustentave1 de usa multiplo, com base na documentayao apresentada e na
existencia de cobertura florestal por meio de imagens de satelite;

XXVI - titulayao: processo pelo qual urn documento de propriedade ou posse definitivo
ou temporario e emitido para urn beneficiario do Programa Nacional de Refonna Agraria;

XXVII - imp acto reduzido: conjunto de medidas tecnicas que minimizam os impactos de
uma explorayao florestal ao ambiente natural, propiciando a manutenyao da estrutura e
composiyao de especies da floresta, enquanto gera beneficios sociais e economicos de forma
continua.



XXVIII - proponente: pessoa fisica ou juridica que propoe a realizayao de uma atividade
em bem de sua propriedade, posse ou sob sua responsabilidade.

XXIX - requerente: pessoa ffsica ou juridica que requer alguma informayao, licenya ou
SerVlyO;

XXX - frayao ideal: area da reserva legal coletiva sob responsabilidade do assentado
resultado da divisao proporcional desta pela capacidade do assentamento;

XXXI - DAP: diametro de uma arvore medida a altura do peito do medidor, cerca de 1,30
m acima do solo;

XXXII - DMC: diametro estabelecido como minimo para 0 corte de uma especie em urn
plano de manejo;

XXXIII - CCDRU (Contrato de Concessao de Direito Real de Uso): eo instrumento de
titulayao a ser firmado com os beneficiarios dos projetos de assentamento ambientalmente
diferenciados,

XXXIV - transfere 0 direito real de uso sobre a area do imovel, permite 0 acesso aos
beneffcios do programa nacional de reforma agraria, podendo ser transmitido/ inter vivos e
causa mortis /desde que com a anuencia do Incra;

XXXV - CCU (Contrato de Concessao de Uso): e documento obrigatorio estabelecido
pelo Art. 189 da Constituiyao Federal, que transfere 0 imovel rural ao beneficiario da reforma
agraria em carater provisorio e assegura aos assentados 0 acesso a terra, aos creditos
disponibilizados pelo Incra e a outros programas do governo federal;

XXXVI - TD (Titulo de Dominio): e 0 instrumento de titulayao garantido pela Lei
8629/93, que transfere 0 imovel rural ao beneficiario da reforma agraria em carater definitivo;

XXXVII - c1ausula resolutiva: sao as c1ausulas constantes do verso dos documentos de
titulayao (CCU ou TD) que estabe1ecem direitos e obrigayoes para as partes outorgadas e
preveem a inalienabilidade da parcela/frayao ideal pelo prazo de dez anos; e

XXXVIII - areas coletivas: areas cujos recursos sao abertos, inalienaveis e indivisiveis. 0
acesso a terra para exercfcio de atividades estritamente familiares, em parcelas da area de usa
comum, so e permitido pelo conjunto de moradores para fazer casa, rOya ou extrativismo, mas
nao para apropria-se da area de usa comum em si.

XXXIX - demarcayao topografica: realizayao de serviyos topograficos, levantamento das
potencialidades do solo e de suas adversidades naturais, e identificayao do perimetro das parcelas
(lotes)

CAPITULO III
DOOBJETIVO

I - padronizar os procedimentos administrativos e instruyao processual das solicitayoes de
autorizayao de manejo florestal em Projetos de Assentamento da Reforma Agraria; e

II - determinar parametros para assegurar 0 usa multiplo e sustentavel das florestas nos projetos
de assentamento.



CAPITULO IV
DAS DIRETRIZES

Art. 4°. A interven<;ao em areas de floresta em Projetos de Assentamento deve contribuir
com a implementa<;ao da Politica Nacional de Reforma Agniria - PNRA e com 0

desenvolvimento rural sustentavel.

Art. 5°. 0 manejo florestal deve fomentar 0 carater partlclpativo, possibilitando a
constru<;ao coletiva e a promo<;ao de projetos de longo prazo, visando 0 continuo
desenvolvimento socio-ambiental e econ6mico dos projetos de assentamento.

Art. 6°. 0 PMFS para projetos de assentamento devera considerar alem dos criterios
tecnicos, a garantia de melhores condi<;oes para 0 estabelecimento dos beneficiarios da reforma
agraria e seu progresso social e econ6mico.

Art. 7°. 0 manejo florestal em projetos de assentamento se dara com a aplica<;ao da
melhor tecnica disponivel com base no principio da sustentabilidade.

Art. 8°. A area de reserva legal somente podera integrar de forma sustentavel 0 sistema
produtivo por meio de manejo florestal, cumprindo a legisla<;ao ambiental vigente.

Art. 9°. 0 manejo florestal deve ser baseado na produ<;ao familiar, na diversifica<;ao das
atividades econ6micas e na capacita<;ao dos beneficiarios, devendo ser compatibilizado a rotina
produtiva e as atividades existentes na area.

Art. 10°. 0 beneficiamento da materia prima deve ser incentivado a fim de agregar valor
ao produto.

CAPITULO V
DA ANUENCIA A APAT

Art. 11. Quando exigida a Autoriza<;ao Previa a Analise Tecnica de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - APAT ou documento similar pelo orgao ambiental competente, sera
emitida pel a Superintendencia Regional do INCRA anuencia mediante apresenta<;ao dos
seguintes documentos:

a- formulario preenchido e assinado pelo presidente ou por todos os membros do
colegiado da associa<;ao ou cooperativa, conforme estatuto e suas altera<;oes (Anexo I - A);

b - original e c6pia da cedula de identidade e do CPF do presidente ou dos membros do
colegiado da associa<;ao ou cooperativa;

c - CNPJ;
d - original e copia do Estatuto Social, atualizado e devidamente registrado em cartorio;
e - nome, CPF e assinatura dos beneficiarios do PNRA interessados na atividade; e
f - original e copia da ata da assembleia que aprova a atividade de manejo florestal

sustentavel com assinatura dos presentes de acordo com 0 Estatuto Social da associa<;ao.

II - Manejo florestal individual em Projeto de Assentamento Convencional,
permitido pelo orgao ambiental competente:

a - formulario preenchido e assinado pelo requerente do PMFS (Anexo I - B);



§ 10 Em projeto de assentamento convencional 0 manejo florestal individual somente sera
rea1izado quando permitido pe10 6rgao ambiental competente.

§ 2° Em projetos de assentamentos diferenciados somente sera admitido manejo florestal
comunitario.

§ 3° A documenta9ao apresentada pelo proponente devera gerar processo administrativo
no INCRA para analise das areas tecnicas.

Art. 12. Se a APAT ou documento similar nao for exigida pelo Orgao Ambiental
competente, 0 proponente da atividade de manejo florestal devera consultar 0 INCRA quanta a
possibilidade de dar inicio a elabora9ao do plano de manejo, apresentando os documentos
solicitados no Art. 11.

Art. 13. Para a emlssao da anuencia a APAT ou documento similar, devera ser
confirmada, pe1a Divisao de Desenvolvimento, a titula9ao provis6ria ou definitiva de todos os
beneficiarios envolvidos na atividade.

Paragrafo Unico. Somente sera emitida anuencia a APAT para beneficiarios que possuam
urn dos tipos de titu1a9ao expedidos pelo INCRA: CCU, CCDRU e TD ainda nao liberado de
clausulas resolutivas.

Art. 14. No documento de anuencia a APAT ou documento similar, 0 INCRA devera
informar ao requerente a situa9ao atua1 do projeto de assentamento em re1a9ao ao seu
Iicenciamento ambiental e a existencia de instrumentos de planejamento, tais como: Plano de
Desenvo1vimento do Assentamento - PDA, Plano de Recupera9ao do Assentamento - PRA,
Projeto Basico - PB e Relat6rio Ambiental Simp1ificado - RAS (ANEXO 2).

Art. 15. Cabera ao Servi90 de Meio Ambiente e Recursos Naturais a verifica9ao da
documenta9ao apresentada, bem como realizar consultas a Divisao de Desenvo1vimento sobre a
titu1a9ao de beneficiarios e conformidade da atividade de manejo florestal com a estrategia de
desenvo1vimento do projeto de assentamento.

CAPiTULO VI
DO FINANCIAMENTO PARA 0 PMFS

Art. 16. Quando os beneficiarios ou suas entidades representativas nao dispuserem de
recursos suficientes para 0 financiamento dos estudos e execu9ao para 0 manejo florestal
sustentavel em projetos de assentamento de Reforma Agraria, estes poderao ser financiados
pe10s recursos owamentarios do Instituto Nacional de Coloniza9ao e Reforma Agraria, dos
Ministerios do Desenvolvimento Agrario e do Meio Ambiente, e pelas receitas oriundas das
seguintes fontes:

I - Fundo Nacional de Desenvolvimento Floresta1 - FNDF, criado pe1a Lei n° 11.284, de
02 de mar90 de 2006;

II - Fundo Amazonia, instituido pelo Decreto nO6.527, de 01 de agosto de 2008;
III - Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA, criado pela Lei n° 7.797, de 10 de

ju1ho de 1989;
IV- Programa Naciona1 de Forta1ecimento da Agricultura Familiar - PRONAF
V - Outras fontes cujos objetivos institucionais se adequem ao manejo "'~'"

comunitario. "'.



Panigrafo Unico. Nao serao financiados pelo INCRA estudos para 0 manejo florestal de
projetos de assentamento emancipados - consolidados.

CAPITULO VII
DO PLANO DE MANEJO

Art. 17. Serao detentores do PMFS em projetos de assentamento com reserva legal em
condominio, as organizayoes legalmente constituidas representativas dos beneficiarios, ou 0

proprio beneficiario do lote, em se tratando de projetos de assentamento convencionais com
reserva legal individual.

Art. 19. Para pIanos de manejo florestal em areas de reserva legal em condominio e areas
coletivas, 0 corte de especies que possuem uso madeireiro e nao madeireiro devera ser acatado em
assembIeia geral dos beneficiarios e confirmado por meio de ata devidamente assinada por todos os
participantes, ou especificado no instrumento de planejamento do assentamento.

Art. 20. Cabe a Superintendencia Regional do INCRA protocolar 0 plano de manejo,
quando 0 6rgao ambiental competente exigir.

Paragrafo unico: Caso 0 proponente solicite, 0 protocolo do plano de manejo podera ser
realizado em conjunto com 0 INCRA.

Art. 21. 0 requerente devera apresentar ao INCRA 0 PMFS e seus documentos, nas
seguintes formas, cumulativamente:

I - em meio digital: todo 0 conteudo, inc1uindo textos, tabelas, planilhas eletronicas e
mapas, conforme diretrizes tecnicas do orgao ambiental competente.

II - em forma impressa: copia dos documentos complementares e de todos os itens
citados no inciso anterior, com exceyao do corpo das tabelas e planilhas eletronicas que
contenham os dados originais de campo dos inventirios florestais, conforme diretrizes tecnicas
do orgao ambiental competente.

CAPITULO VIII
DA ANUENCIA AO PLANO DE MANEJO FLORESTAL

Art. 22. Para a anuencia a atividade de Manejo Florestal esta devera estar prevista em
algum dos instrumentos de planejamento do projeto de assentamento reconhecidos e aprovados
pelo INCRA, tais como: PDA, PRA e PB, ou em documento expedido pela Divisao de
Desenvolvimento atestando a conformidade da atividade com 0 desenvolvimento do projeto de
assentamento.

Paragrafo Unico. Caso exista Plano de Utilizayao no projeto de assentamento, devera ser
observada neste instrumento qualquer limitayao a atividade de manejo florestal.

Art. 23. A emissao da anuencia ao PMFS se dara observando as seguintes condicionantes:
I - titulayao provis6ria ou definitiva dos manejadores;

II - licenciamento ambiental do PA se exigido pelo orgao ambiental competente para
aprovayao da atividade de manejo florestal;

III - assistencia tecnica habilitada a atividade florestal; e
IV - demarcayao topognifica de acordo com as exigencias de cada modalidaeur·:ae'··

Assentamento;
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Art. 24. Cabera ao Servic;o de Meio Ambiente e Recursos Naturais conferir a
documentac;ao apresentada, bem como realizar consultas a Divisao de Desenvolvimento sobre a
titulac;ao de beneficiarios e conformidade da atividade de manejo florestal com a estrategia de
desenvolvimento do projeto de assentamento.

Art. 25. A anuencia sera emitida pela Superimendencia Regional do INCRA. ANEXO III

Art. 26. 0 INCRA nao emitira anuencia ao plano de manejo mesmo que a APAT tenha
sido emitida pelo 6rgao ambiental competente, uma vez que os documentos nao atendam urn ou
mais criterios determinados nesta Instruc;ao Normativa, assim como nao estejam em
conformidade com os instrumentos de planejamento do projeto de assentamento.

CAPITULO IX
DO USO DA RESERV A LEGAL

Art. 27. A area da reserva legal em condominio sob manejo nao podera exceder 0

somat6rio das frac;oes ideais dos participantes do PMFS.

CAPITULO X
DA EXECU(:AO no PMFS

Art. 28. As atividades do manejo florestal deverao ser executadas de forma direta pelos
beneficiarios, com 0 objetivo de utilizar a mao de obra familiar e promover a gerac;ao de renda, e
somente quando a mao-de-obra disponivel no Projeto de Assentamento nao for numericamente
suficiente ou tecnicamente capacitada para atender a demanda dos trabalhos, as atividades
relacionadas a execuc;ao do manejo florestal poderao ser executadas com auxilio de terceiros, na
forma do art. 4°, inciso II do Estatuto da Terra.

CAPITULO XI
DO ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADE

Art. 29. Cabe ao INCRA acompanhar a atividade de manejo florestal no projeto de
assentamento.

§1°. 0 acompanhamento do INCRA devera ser realizado por equipe composta por
servidores do Servic;o de Meio Ambiente e Recursos Naturais e da Divisao de Desenvolvimento,
devendo ter em sua constituic;ao pelo menos urn engenheiro florestal.

§2° A atividade de acompanhamento a que se refere 0 caput consistira em verificar 0

cumprimento das normas que impoem 0 dever de explorac;ao direta e pessoal pelos assentados,
as atividades de manejo florestal sustentavel desempenhadas em projetos de assentamento de
reforma agraria, entre outras.

Art. 30. A contratac;ao de auxilio de terceiros se dara exc1usivamente na forma do art. 4°,
inciso II do Estatuto da Terra.

Paragrafo unico Quando houver indicios de que a contratac;ao de terceiros infringir 0 art.
4°, inciso II do Estatuto da Terra, 0 contrato devera ser submetido a aprovac;ao da Procuradoria
Regional do Incra.

Art. 31. Em caso de irregularidade que comprometa 0 processo de desenvolvimento do
projeto de assentamento, 0 INCRA notificara 0 detentor do PMFS e comunicara o.Mgao·-
ambiental competente, objetivando a correc;ao da inconformidade. .'



§ 10 Caso permane9a a irregularidade 0 INCRA podeni, a qualquer momento, suspender
ou revogar sua anuencia ao PMFS.

§ 20 A suspensao e/ou revoga9ao da anuencia do INCRA a atividade de manejo florestal
sera comunicada imediatamente ao 6rgao ambiental competente e ao detentor do PMFS,
mediante justificativa elaborada pela equipe tecnica de acompanhamento, e referendada pelo
Comite de Decisao Regional.

§ 3° No ambito da Politica Nacional da Reforma Agraria 0 INCRA adotara sans6es
administrativas aos agentes causadores do dano ou inconfonnidade.

CAPITULO XII
DISPOSI<;OES FINAlS

Art. 32. 0 beneficiario do Programa Nacional de Reforma Agraria, detentor do titulo de
dominio ja liberado de clausulas resolutivas, nao ficara subordinado as regras des sa Instru<;ao
Normativa, podendo apresentar 0 PMFS de sua respectiva area diretamente ao 6rgao ambiental
competente.

Art. 33. Os pIanos de manejo ja protocolados e os em execu9ao deverao ser adequados a
esta Instru9ao Normativa no prazo maximo de dois anos.

Art. 34. Os casos omissos deverao ser encaminhados a Diretoria de Obten9ao de Terras e
Implanta9ao de Projetos de Assentamentos.

Art. 35. Os Superintendentes Regionais ficam responsaveis pelo fiel cumprimento desta
Instrw;ao Normativa, na forma do Regimento Interno desta Autarquia.

"/\{1 \ ~\1I-lL~v \ .

ROLF HACKBART

~
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MDA - MINISTERIO DO DESENVOL VIMENTO AGRA.RIO
INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA<;::AO E
REFORMA AGRARIA

REQUERIMENTO DE SOLICITA<;AO DE ANUENCIA A APAT OU DOCUMENTO
SIMILAR

residente do PA portador do
RG n°,________ CPF nO, _'_'_-_' representante legal da

CNPJ _
municipio , estado , area total ha, area de
reserva legal ha, requer Anuencia it APAT ou documento similar a fim
de elaborar estudo de Plano de Manejo Florestal Sustentavel em ha de floresta
localizada no bioma

1 - original e c6pia da cedula de identidade e do CPF do presidente ou dos membros do
colegiado da associay8.o ou cooperativa;

2- CNPJ;
3 - original e c6pia do Estatuto Social, atualizado e devidamente registrado em cart6rio;
4 - lista com nome e CPF dos beneficiarios do PNRA interessados na atividade; e
5 - original e c6pia da ata da assembleia contendo assinatura de todos os interessados no PMFS,



MDA - MINISTERIO DO DESENVOL VIMENTO AGRA.RIO
INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA<;Ao E
REFORMA AGRA.RIA

REQUERIMENTO DE SOLICITA<;AO DE ANUENCIA A APAT OU DOCUMENTO
SIMILAR

residente do PA portador do
RG nO. , CPF nO. municipio _
estado , area total ha, area de reserva legal ha,
requer Anuencia it APAT ou documento similar a fim de elaborar estudo de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel em ha de floresta localizada no bioma

_(Il
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ANUENCIA A ANALISE PREVIA DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL
SUSTENTAvEL

.~ MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA<;:Ao E REFORMA AGRARIA

Requerente: CNPJICPF: Processo:

Nome do Projeto de Assentarnento: Municipiol UF:

C6digo Sipra: N° de familias Capacidade do Numero de Familias
Assentadas: Assentamento: interessadas:

Area total do PA (ha): Area da Reserva Legal: Setor ou gleba (quando for 0 caso):

Titulas;ao

Nome do beneficiario CPF Titulas;ao

CCU TD CCDRU

Superintendente Regional do INCRA, ap6s analise tecnica I documental do processo ,
protocolado pelo requerente supracitado, emite anuencia a autorizas;ao previa a analise tecnica
PMFS.



ANEXO II (VERSO)

Licenciamento Ambiental
Tipo de Licens;a:

LP ( ) LI0 ( ) LO ( ) LOC ( ) Nenhuma ( ) Outra:

N° da Licens;a: I Validade da Licens;a:
Instrumento de Planejamento Aprovado:

PDA ( ) PRA ( ) PB () RAS ( )
Nenhum instrumento aprovado: ( )

OBSERVA<::Ao - Descrever detalhadamente situas;ao dos processos de titulas;ao, licenciamento
ambiental e do Instrumento de Planejamento. Informar se possivel, 0 prazo previsto para
regularizas;ao do processo.



·~ MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA<;Ao E REFORMA AGRARIA

Nome do requerente (detentor): CNPJ / CPF: *Processo:

Projeto de Assentamento: C6digo Sipra:

Capacidade do N°de Fam. N° de fam. Municipio / UF:
PA: Assentadas: interessadas:

Area total do PA (ha): Area da Reserva Legal (ha): Area de manejo conforme PMFS
(ha):

N° da LIO ou licen<;a Validade: Numero de UPA previstas:
similar: .

Instrumento de Planejamento Aprovado:
PDA( ) PRA ( ) PB ( ) RAS ( ) PU ( ) Declara<;ao de conformidade da
atividade ( )

Nome do beneficiario CPF
Titula<;ao

CCU TD CCDRU

* Somente sera formalizado processo para anuencia ao PMFS se nao existir processo
formalizado para anuencia a APAT ou documento similar.
o Superintendente Regional do INCRA, ap6s analise tecnica do processo , emite
anuencia it atividade de manejo florestal.

.. ,13 I15



RESOLU<;:AoIINCRAlCDIN° 31

o CONSELHO DlRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA<;:Ao E
REFORMA ACRA..RIA - INCRA, autarquia federal criada pelo Decreto-lei no 1.110, de 09 de
julho de 1970, alterado pela Lei n° 7231, de 23 de outubro de 1984, por seu Presidente, no uso das
atribuiy}esque- -Lhe saQCQuferidas -pelG-iuGiso-1'\1,alineas --"c'~-e-''-d~'-dQ--art---8()da- Estru-tma
Regimental, aprovada pelo Decreto nO6.812, de 3 de abril de 2009, combinado com 0 inciso IV,
alfneas "e" e "d" do art. 11 do Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Portaria MDA N° 20,
de 8 de abril de 2009, tendo em vista a decisao adotada em sua 617a Reuniao, realizada em 27
dedezembro de 2010, e

Considerando a Portaria INCRA/PIN° 505, de 09 de agosto de 2010, que revoga a IN
61/2010;

Considerando a iminente necessidade de disciplinar 0 maneJo florestal nos projetos de
assentamento;

Considerando 0 contido no Relatorio do Grupo de Trabalho institufdo pela Ordem de Servi<;o
INCRA/PIN° 01, de 19 de agosto de 2010; RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a lnstru<;aoNormativa N° 65, de 27 de dezembro de 2010, que "Estabelece
criterios e procedimentos para as atividades de Manejo Florestal Sustentavel em Projetos de
Assentamento" .

-~~l~ Lk.kl7,1-
ROLF HACKBART


