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Servico Publico Federal
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAcAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

NORMA DE EXECUcA0IINC1WA/DDIN° 84 DE 02 DE SETEMBRO DE 2009

Estabelece o fluxo operacional para concessao,
aplicacao, fiscalizacao a prestacao de contas do
Credito Instalacao, na modalidade Credito
Ambiental, no ambito dos Projetos de Assentamento
do Programa de Reforma Agraria.

0 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO, no
use das atribuicoes que the confere o art. 130, do Regimento Interno da Autarquia,
aprovado pela Portaria MDANN° 20, de 08 de abril de 2009; a corn fundamento no
art. 4° da Instrucao Normativa INCRA n.° 15, de 30 de marco de 2004, resolve:

Art. 1 ° Regulamentar a concessao, aplicacao, fiscalizacao a prestacao de contas do
Credito Instalacao, na modalidade Credito Ambiental, fundamentado nas seguintes
legislacoes:

Constituicao Federal de 1988, art. 189;
Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964;
Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 a alteraroes posteriores;
Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, art. 2°, inciso XIII;
Decreto n.° 59.428, de 27 de outubro de 1966;
Decreto n.° 6.387, de 5 de marco de 2008 (II PNPM);
Medida Provisoria n.° 2.183-56, de 24 de agosto de 2001;
Portaria INCRA n.° 981, de 02 de outubro de 2003;
Instrucao Normativa INCRA n.° 38, de 13 de marco de 2007;
Instrucao Normativa INCRA n.° 53, de 19 de marco de 2009;
Resolucao CONAMA n.° 387, de 27 de dezembro de 2006;
Portaria MMA n.° 102, de 24 de marro de 2009, e
Portaria INCRA n.° 169, de 19 de junho de 2009.

CAPITULO I

DOS CONCEITOS BASICOS

Art. 2° Para os efeitos fiesta Norma de Execucao, conceitua-se:

Recuperacao Ambiental - restituicao de um ecossistema ou de uma populacao
silvestre degradada a uma condicao nao degradada, que pole ser diferente de sua
condicao original;
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Sistemas Agroflorestais (SAF) - sistemas sustentaveis de use da terra que
combinam, de maneira simultanea ou em sequencia, a producao de cultivos
agricolas com plantacoes de arvores frutiferas ou florestais a/ou criacao de animais,
utilizando a mesma unidade de terra a aplicando tecnicas de manejo que sao
compativeis com as praticas culturais da populacao local;

Projeto de Recuperacao Ambiental - documento elaborado por profissional da
area agraria , ambiental, biolo9ica, ou afim, que retina um con1'unto de elementos
necessarios a suficientes, corn nivel de precisao adequado, para caracterizar a area
a ser recuperada, bem como a definicao de desenho do SAF, quantidade a tipo de
especies vegetal;

Area de Reserva Legal (ARL) - area localizada no interior de uma propriedade ou
posse rural, excetuada a de preservacao permanente, necessaria ao use sustentavel
dos recursos naturais, a conservacao a reabilitacao dos processos ecologicos, a
conservacao da biodiversidade a ao abrigo a protecao da fauna a flora nativas;

Comissao de Credito - grupo de servidores do INCRA, ou de servidores do INCRA
e de outros orgaos publicos federais, estaduais, municipais ou distritais, integrantes
de termo de cooperarao tecnica ou convenio, designado por meio de Ordem de
Servico, pars exercer o acompanhamento a fiscalizacao da aplicacao do Credito
Ambiental, sempre assessorado pelas equipes de ATES;

Relatorio Tecnico - documento elaborado pela Comissao de Credito, que contem
informacoes sobre a disponibilidade de mudas no assentamento, suas condicoes
fitossanitarias, a relacao dos assentados que estao corn a area preparada para a
implantacao do SAF a compatibilidade corn o que estabelece o Projeto de
Recuperacao Ambiental. Apos o plantio das arvores, o relatorio tambem deve
incorporar as informacoes que demonstrem o andamento da aplicacao do Credito
Ambiental, conforme estabelece o projeto de recuperacao ambiental;

Agencia de Relacionamento do Beneficiario - agente financeiro localizado o mais
proximo possivel do assentamento, responsavel pelo gerenciamento e
movimentacao dos recursos, corn o qual deve ser firmado contrato de prestacao de
servicos;

Aplicacao Financeira dos Recursos - aplicacao de creditos no mercado
financeiro;

Cartao Verde - cartao de debito expedido em nome do assentado (a) beneficiario
(a) a quo possibilita o saque dos recursos do Credito Ambiental;

Residuo - saldo de recursos disponivel no Cartao Verde, nao utilizado no prazo
maximo de 180 Bias, a contar do recebimento do credito.

CAPITULO II

DO PROJETO DE RECUPERA^AO AMBIENTAL E DA APLICA^AO E LIBERA^AO DO
CRED/TO AMB/ENTAL



Art. 3° A caracterizacao da ARL a ser recuperada corn o SAF, as estrategias para
recuperacao e o cronograma de implantacao a desenvolvimento do SAF serao
definidos por meio do Projeto de Recuperacao Ambiental.

§ 1 ° 0 Projeto de Recuperacao Ambiental pole ser elaborado por tecnico do INCRA,
tecnicos da equipe ATES , integrante de Termo de Cooperacao Tecnica , entidades
contratadas ou conveniadas ou tecnicos indicados pelos beneficiarios a devera
prever a recuperacao de, no minimo, Bois hectares por unidade familiar.

§ 2° 0 Projeto de Recuperacao Ambiental, de no minimo Bois hectares, por unidade
familiar, deve ser aprovado por tecnico habilitado . Esse profissional pole ser
servidor do INCRA , ou de outros orgaos publicos federais, estaduais, distritais ou
municipais , integrantes do Termo de Cooperacao Tecnica ou Convenio.

Art. 4° A modalidade Credito Ambiental a destinada a financiar, durante Bois anos, a
implantacao e o desenvolvimento de sistemas agroflorestais, para a recuperacao de
area de reserva legal - ARL, nos assentamentos selecionados pelas
superintendencias regionais.

Art. 5° 0 valor do Credito Ambiental a definido a atualizado por Instrucao Normativa
do INCRA.

Art. 6° A liberacao a feita em ate 24 (vinte a quatro) parcelas mensais , mediante
deposito em conta especifica , aberta na agencia de relacionamento do assentado
(a) beneficiario (a).

CAPITULO III

DAS ATR/BUI^bES DOS PARTICIPANTES

Art. 7° Ao INCRA cabe:

I. Assegurar os recursos;
II. Selecionar os assentamentos a serem atendidos;
III. Definir o agente financeiro que gerenciara os recursos;
IV. Firmar contrato de prestacao de servicos corn o agente financeiro;
V. Enviar a relacao dos assentados (as) beneficiarios (as) ao agente

financeiro, mediante officio a outros meios cabiveis;
VI. Prestar todas as orientacoes tecnicos a legais aos demais participantes;
VII. Acompanhar a fiscalizar a aplicacao dos recursos, por meio de seus

prepostos.

Art. 8° Sao atribuicoes da Comissao de Credito:

I. Orientar os beneficiarios , em consonancia corn o Projeto de Recuperacao
Ambiental;

II. Acompanhar a fiscalizar a aplicacao dos recursos;
III. Elaborar o relatorio tecnico;



IV. Instruir o processo administrativo ate o seu encerramento , corn a devida
prestacao de contas.

Art. 9° Compete as equipes de ATES:

I. Elaborar o Projeto de Recuperacao Ambiental;
II. Apoiar a Comissao de Credito, notadamente na elaboracao do relatorio

tecnico, no acompanhamento da execucao do Projeto de Recuperacao e
no fornecimento de informacoes pertinentes as etapas da
operacionalizacao dos recursos;

III. Prestar assessoria tecnica aos beneficiarios (as) assentados (as), quanto
aos procedimentos para implantacao a desenvolvimento de SAF's.

Art. 10 Ao agente financeiro compete:

I. Abrir conta-poupanca destinada aos depositos dos recursos;
II. Emitir o Cartao Verde ao assentado (a) beneficiario (a);
III. Aplicar os recursos transferidos pelo INCRA no mercado financeiro,

enquanto nao utilizados , em conformidade corn a legislacao que trata da
materia;

IV. Processar os arquivos destinados ao bloqueio a desbloqueio de creditos
encaminhados pelas Superintendencias Regionais, e;

V. Recolher aos cofres do INCRA os creditos nao sacados pelos assentados
(as) beneficiarios , been como os rendimentos da conta-poupanca,
decorrido o prazo de cento a oitenta Bias, contados a partir da efetivacao
do credito.

Art . 11 Sao responsabilidades do assentado (a) beneficiario (a) :

I. Zelar pelo born use a guarda do cartao de debito;
II. Comunicar imediatamente ao agente financeiro no caso de roubo, perda

ou extravio do cartao de debito;
III. Recadastrar sua senha , a calla seis meses , na agenda de seu

relacionamento;
IV. Cumprir o cronograma de implantacao a desenvolvimento do SAF,

conforme estabelece o projeto de recuperacao ambiental.

CAPITULO IV

DAS DIRETRIZES BASICAS E DOS PRE-REQUISITOS PARR A CONCESSAO

Art. 12 A delimitacao quanto aos municipios de abrangencia do Credito Ambiental,
considera o que estabelece a Portaria/MMA1n ° 102, de 24 de marco de 2009, ou
outra que venha substitui - la, que dispoe sobre a lista de municipios situados no
bioma Amazonia, onde incidem awes prioritarias de prevencao, monitoramento e
controle do desmatamento ilegal, cuja atualizacao ocorrera anualmente.

§ 1° 0 numero de assentamentos pole ser ampliado pelo INCRA, inclusive para
outros biomas , mediante deliberacao do Conselho Diretor- CD.
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§ 2° A Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento - DD pole
apresentar voto no CD para inclusao de novos assentamentos, apos realizacao de
estudos sobre os resultados alcancados corn o Cartao Verde.

§ 30 Tambem a precondicao para a inclusao de um assentamento , que este
apresente area de reserva legal inferior ao que estabelece a legislacao ambiental,
para o bioma onde estiver situado o assentamento.

Art. 13 A concessao , orientacao , acompanhamento, fiscalizacao a prestacao de
contas da modalidade Credito Ambiental sao responsabilidades das
Superintendencias Regionais , obedecendo-se os seguintes aspectos:

I. A concessao dessa modalidade se faz somente apos criacao ou
reconhecimento do assentamento, definicao do assentamento a ser
contemplado , aprovacao do Projeto de Recuperacao Ambiental , apresentacao
do relatorio tecnico a da relacao homologada dos assentados (as)
beneficiarios (as) a serem atendidos , a emissao do Cartao Verde.

II. Os creditos sao concedidos individualmente, contudo, podem ser aplicados
coletivamente, conforme previsto no Projeto de Recuperacao Ambiental
(anexo I).

III. A aplicacao do credito deve ser precedida de nota de empenho, emissao de
ordem bancaria a assinatura dos contratos corn os beneficiarios.

IV. Os relatorios emitidos pelo Sistema de Informacoes de Projetos de Reforma
Agraria - SIPRA , ou outro sistema que o INCRA adote , ao final de calla
exercicio representam as metas alcancadas pelas SR, acrescidas do
montante inscrito em restos a pagar.

V. Todos os contratos de concessao dessa modalidade devem ser emitidos
obrigatoriamente pelo SIPRA, ou outro sistema que o INCRA adote, sob pena
de bloqueio dos recursos orcamentarios.

§ 2°. Os recursos sao gerenciados pelo agente financeiro definido pelo INCRA,
sendo vedado seu manuseio por servidores ou tecnicos prestadores de servicos.

Art. 14 Sao pre- requisitos para a liberacao do Cartao Verde a concessao de recursos
do Credito Ambiental:

I. Emissao da Licenca Previa - LP, ou documento equivalente, conforme
preceituado em legislacao estadual , principalmente no caso de
assentamentos criados a partir de 01.01.2008;

II. No caso de assentamentos criados antes de 0110112008 , que o orgao
ambiental tenha emitido a Licenca de Instalacao a Operacao - LIO, ou
licenca equivalente , autorizacao ou Termo de Ajustamento de Conduta -
TAC, ou, ainda , instrumento similar, firmado entre a Superintendencia
Regional e o orgao ambiental;

III. Formalizacao do processo administrativo em nome do assentamento, para
acompanhamento das atividades relativas ao Credito Ambiental;



IV. Relacao de Beneficiarios homologada pelo SIPRA, ou outro sistema
utilizado pelo INCRA, na qual constem regularmente os beneficiarios do
credito;

V. Emissao a assinatura dos contratos de Concessao de Uso - CCU;

VI. Verificacao da morada habitual a da atividade produtiva elou extrativista
do beneficiario no assentamento, tendo por base os relatorios dos
servidores designados para execucao dessas atividades ou da equipe de
ATES.

VII. Projeto de Recuperacao Ambiental de, no minimo, Bois hectares por
unidade familiar, aprovado portecnico habilitado, que pole ser servidor do
INCRA, ou de outros orgaos publicos federais, estaduais, distritais ou
municipais, integrantes de Termo de Cooperacao Tecnica ou Convenio;

VIII. Relacao das familias aptas a receberem o Cartao Verde, conforme
manifestacao expressa da comissao de credito;

IX. Comprovacao da concordancia dos beneficiarios em relacao ao Projeto de
Recuperacao Ambiental (anexo I), mediante assinatura na relacao de
beneficiarios do projeto;

X. No caso de projeto coletivo, ha necessidade de apresentacao de ata da
assembleia, com texto referente a concordancia com o Projeto de
Recuperarao Ambiental;

XI. Empenho do orcamento para a integralidade do atendimento dos contratos
a serem firmados;

XII. Emissao a assinatura dos contratos de credito emitidos pelo SIPRA, ou
outro sistema que o INCRA adote (anexo II), sendo um contrato por
familia beneficiaria;

XIII. Ser beneficiario em assentamento nao consolidado ou nao emancipado.

CAPITULO V

DA /NSTRUcAO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Art. 15 Devem ser formalizados dois tipos de processos administrativos, a saber:

§ 1° Processo administrativo individual do assentado (a) beneficiario (a), instruido
pelas Superintendencias Regionais com o respectivo CCU, individual ou coletivo,
emitido pelo SIPRA, ou outro sistema que o INCRA adote, copia do contrato de
concessao do Credito Ambiental (anexo II), bem como copia do cronograma de
implantacao do SAF, parte integrante do Projeto de Recuperacao Ambiental (anexo
I).

I. Nao a necessaria a abertura de processo individual exclusivo para a
operacionalizacao do Credito Ambiental, devendo ser instruida a
concessao em processo porventura existente.



§ 2° Processo administrativo de concessao a prestacao de contas na modalidade de
Credito Ambiental em nome do assentamento , a ser instruido corn os seguintes
documentos:

I. Copia da portaria de criacao ou reconhecimento do projeto;

II. Copia do ato quo definiu a inclusao do municipio ou do assentamento como
beneficiario dessa modalidade de credito;

III.Copia do ato de nomeacao da comissao de credito;

IV. RB atualizada , emitida polo SIPRA ou outro sistema que o INCRA adote;

V. Projeto de Recuperacao Ambiental;

VI. Relatorio Tecnico subscrito por tecnico da area agraria, ambiental, biologica,
ou afim , corn informacoes sobre a disponibilidade , quantidade a as condicoes
fitosanitaria das mudas , a sua compatibilidade corn o Projeto de Recuperacao
Ambiental, been como a relacao dos beneficiarios quo ja estao corn a area
definida para a implantacao do SAF;

VII. Relacao dos beneficiarios a respectivos numeros do Cartao Verde;

VIII. Copia da solicitacao a autorizacao do empenho;

lX. Nota de Empenho (NE) dos recursos orcamentarios;

X. Recibo de entrega de copia da Norma de Execucao as representacoes ou
liderancas dos beneficiarios;

XI. Copia da LP , ou documento equivalente , emitida pelo orgao ambiental, ou
TAC, ou instrumento similar celebrado entre a superintendencia regional e o
orgao ambiental;

XII. Arquivo retorno dos creditos efetuados;

XIII. Relatorio conclusivo da aplicacao dos recursos;

XIV. Relatorio gerencial do SIPRA, ou de outro sistema quo o INCRA adote,
atualizado, quo demonstre os recursos concedidos, por projeto;

XV. Termo de aprovacao da prestacao de contas da modalidade, assinado polo
superintendente regional.

§ 30 A prestacao de contas final dos recursos repassados ao CARTAO VERDE
realizar-se-a corn a conclusao de sua efetiva aplicacao ou reversao ao INCRA.

CAPITULO VI

DO FLUXO OPERA CIONAL



Art. 16 0 superintendente regional deve nomear , em ato proprio, a Comissao de
Credito , composta por, no minimo, Bois servidores, responsaveis pelo
acompanhamento a fiscalizacao das atividades atinentes ao Credito Ambiental,
conforme as atribuiroes tratadas no art. 7°.

Paragrafo Unico. A Comissao de Credito deve ser composta por no minimo um
profissional da area agraria , ambiental , biologica , ou afim.

Art. 17 Os recursos do Credito Ambiental serao creditados em conta aberta
exclusivamente para essa modalidade.

Art. 18 A comissao de credito encaminha ao titular da area de desenvolvimento da
superintendencia regional a relacao dos beneficiarios aptos a receberem o Cartao
Verde , devendo ser observadas nesse encaminhamento as alineas tratadas no art.
13.

Paragrafo Primeiro . Na hipotese de assentamento reconhecido pelo INCRA, nao
sera exigido a emissao do CCU.

Paragrafo Segundo . Para os projetos criados pelo Incra nos exercicios anteriores a
1988 sera admitida a Autorizacao de Ocupacao.

Art. 19 0 titular da area de desenvolvimento encaminha ao superintendente regional
a relacao dos assentados (as) beneficiarios (as) a respectivos assentamentos. 0
superintendente envia ao agente financeiro, em meio eletronico, com antecedencia
minima de cinco Bias, a data do pagamento , os arquivos contendo as informacoes
necessarias a concessao de Credito Ambiental aos assentados (as) beneficiarios
(as).

CAPITULO VII

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA^AO

Art. 20 A Comissao de Credito deve realizar, in loco, por amostragem, a fiscalizacao
do credito ambiental , devendo contar com a participacao da equipe de ATES.

§ 1 ° A referencia para a fiscalizacao sera o Projeto de Recuperacao Ambiental, cujos
dados a informacoes deverao ser observados.

§ 2° Constatado o descumprimento do Projeto de Recuperacao Ambiental a
Comissao de Credito deve comunicar , por escrito, o fato a autoridade competente,
que encaminha relacao atualizada dos beneficiarios ao agente financeiro,
autorizando-o a nao liberar os valores das parcelas mensais subsequentes ao
beneficiario inadimplente;

§ 30 0 descumprimento do Projeto de Recuperacao Ambiental afeta apenas o
beneficiario inadimplente, sem prejuizo dos demais , em caso de projetos coletivos.

§ 40 Nos Projetos de Recuperacao Ambiental coletivos devem estar previstas as
obrigacoes individuais a coletivas de calla beneficiario.



§ 50 Faz parte do acompanhamento , a solicitacao periodica de extratos bancarios
para fins de conferencia da conta -poupanca, os quais devem ser juntados ao
processo administrativo.

CAPITULO VIII

DOS DESVIOS DE F/NALIDADE E APLICA^AO IRREGULAR DO CREDITO AMBIENTAL

Art. 21 Qualquer irregularidade ou desvio de aplicacao dos recursos do Credito
Ambiental, alem da imediata suspensao da liberacao das parcelas mensais
subsequentes , acarreta, independentemente de outras medidas legais , na tomada
das seguintes providencias:

I. Se praticada por servidor do INCRA, o superintendente regional , sob pens de
responsabilizacao , deve determinar a instauracao imediata de processo
disciplinar , sem prejuizo das awes penal a civel cabiveis.

II. Se praticada por beneficiario do assentamento, este fica impedido de receber
quaisquer outros beneficios, devendo a superintendencia regional adotar as
seguintes providencias:

a) comunicacao do fato a Superintendencia Regional da Policia Federal;
b) representacao perante o Ministerio Publico;
c) adocao de medidas legais , visando reparacao do dano causado ao erario;
d) adocao de medidas administrativas visando responsabiliza-lo pelo ato

praticado corn consequente juntada de documentacao ao processo
individual, e

e) exclusao do Programa Nacional de Reforma Agraria - PNRA.

III. Se praticada pelo agente financeiro, devem ser adotados os procedimentos
previstos nas alineas `a', `b' a `c ' do inciso II, deste artigo.

CAPITULO IX

DAS REGRAS CONTRA TUAIS

Art. 22 0 valor referente a modalidade Credito Ambiental, definido em Instrucao
Normativa , tern prazo de financiamento de vinte anos a de carencia de tres anos.

§ 1° 0 prazo de carencia a computado a partir da comprovacao da liberacao da
ultima parcela liberada ao beneficiario.

§ 2° Os pagamentos sao efetuados em dezessete prestacoes anuais a sucessivas,
vincendas a partir do mes a ano de vencimento do prazo de carencia.

§ 30 Incide sobre o valor dos creditos concedidos a taxa de correcao anual , igual a
utilizada pelo Programa de Agricultura Familiar - Pronaf, Grupo A, desde que o
pagamento ocorra dentro do prazo de vencimento da prestacao anual.
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§ 40 Para pagamento realizado apos o vencimento da prestacao anual incidira, alem
da taxa de correcao estabelecida no paragrafo anterior, juros de mora contados a
partir do mes seguinte ao do vencimento, a razao de 1 % (um por cento ) ao mes ou
fracao do mes , calculada sobre o valor monetariamente atualizado nos termos do
que dispoe o art. 16, do Decreto-Lei n.° 2.323, de 26 de fevereiro de 1987,
utilizando-se para sua apuracao o sistema de debito instituido pelo Tribunal de
Contas da Unico - TCU.

§ 50 Os procedimentos para cobranca a recebimento dos Creditos Instalacao
concedidos aos beneficiarios do PNRA estao estipulados em normativo proprio da
Autarquia.

CAPITULO X

DAS DISPOSI^OES GERMS

Art. 23 No caso de reconhecimento de projetos criados por outras instituicoes ou
esferas de Governo, a admitida a concessao de Credito Ambiental, observadas as
formalidades ora fixadas.

Art. 24 E assegurada a participacao da mulher, titular do lote, durante o processo de
discussao , elaboracao a aplicacao do Projeto de Recuperarao Ambiental.

Art. 25 A modalidade do Credito Ambiental pole ser concedida ao sucessor, no caso
de transferencia de titularidade da area ou parcela proveniente de retomada, sendo
observada a legislacao pertinente.

Paragrafo Unico. E vedada a concessao de recursos do Credito Ambiental nos casos
em que nao sejam observados os procedimentos administrativos para retomada de
parcelas.

Art. 26 0 modelo de contrato a ser celebrado corn o beneficiario constante do Anexo
II, estara a disposicao, junto ao SIPRA, ou outro sistema que o INCRA adote.

Art. 27 Havendo reajuste no valor do Credito Ambiental, a superintendencia regional
deve aprovar os procedimentos no sentido de adequar o Projeto de Recuperacao
Ambiental (anexo I), aos novos valores concedidos.

Art. 28 Os casos omissos na presente Norma de Execucao devem ser dirimidos por
ato da Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento.

Art. 29 Esta Norma de Execu^,ao entra em vigor na data de sua publicacao.

P^ I^ ae-
Cesare Jose de Oliveira



ANEXO I (*)
PROJETO DE RECUPERA^AO AMBIENTAL

N

I - DESCRICAO DO PROJETO
1. TITULO DO PROGRAMA Desenvolvimento sustentavel na reforma agraria

(conferir)
2. AcAO Credito instala ao
3. MODALIDADE Credito ambiental
4. PERIODO DE EXECUcAO INICIO: mes a ano TERMINO: mes a ano
5. CARACTERIZAcAO E DELIMITAcAO DA AREA DE RESERVA LEGAL A SER

RECUPERADA

6. IDENTIFICAcAO DO OBJETO:

7. DESENHO DO SAF:

II - CRONOGRAMA DE IMPLANTA AO E DESENVOLVIMENTO DO SAF
META ETAPA ESPECIFICA^AO INDICADOR FISICO DURA AO

QUANTIDADE UNIDADE INICIO TERMING

III - TERMO DE COMPROMISSO E CONCORDANCIA
Os agricultores (as) familiares, abaixo assinados, assentados no assentamento

codigo do SIPRA
localizado no municipio

estado do
por meio Besse instrumento vem

manifestar o compromisso e a concordancia corn a implantacao a execucao Besse
Projeto de Recuperacao Ambiental.
Tambem manifestam a importancia do referido projeto na melhoria da qualidade
ambiental do assentamento e, comprometem-se em executar todas as awes e
atividades previstas no cronograma de implantacao a desenvolvimento do SAF.

NOME DO
ASSENTADO OU
ASSENTADA

RG OU
CPF

CODIGO DO
SIPRA

ASSINATURA

N

IV - ORIENTAcOES PARA PREENCHIMENTO:

A. CARACTERIZAcAO E DELIMITAcAO DA AREA DE RESERVA LEGAL A SER
RECUPERADA

Descrever a situacao atual da ARL da unidade de producao familiar ( parcela ou lote)
ou da ARL coletiva , que sera recuperada.

em de de 20XX.

0,



Elaborar maps do perimetro da ARL a ser recuperada, inclusive corn a identificacao
das coordenadas geograficas.

N

B. IDENTIFICAcAO DO OBJETO:

Descrever os resultados a serem alcancados corn a execucao do projeto.

C. DESENHO DO SAF:

Descrever o processo de implantacao a desenvolvimento do SAF, nos Bois primeiros
anos.

Relacionar as especies que serao utilizadas, o espacamento e a quantidade de
arvores das respectivas especies, por hectare.

D. CRONOGRAMA DE IMPLANTAcAO E DESENVOLVIMENTO DO SAF

Elaborar o cronograma de calla unidade familiar, quando se referir a recuperacao de
ARL, na unidade de producao familiar ou o cronograma de recuperacao da ARL
coletiva.

a) META

E a quantificacao do objeto do projeto em realizacoes fisicas, de acordo corn as
unidades de medida pre-estabelecida.

b) ETAPA

E a indicacao das awes que compoe calla meta.

N

C) ESPECIFICAcAO

E a indicacao das principais atividades que caracterizam calla acao.

d) INDICADOR FISICO

• QUANTIDADE: E a quantificacao fisica do produto de calla meta.

• UNIDADE : E a indicacao da unidade de medida que melhor caracteriza o
produto de calla meta. Exemplos: hectare (ha), metro (m), unidade (un) etc.

N

e) DURAcAO

E o prazo previsto para a realizacao de calla etapa.

• INICIO: E inicio de calla etapa.

• TERMING : E o termino de calla etapa.

(*) A referencia para elaboracao do Projeto de Recuperacao Ambiental foi o ANEXO 04, do
manual para elaboracao a implantacao de projetos de recuperacao a conservacao de
recursos naturals em assentamentos de reforma agraria, elaborado pelo INCRA,
Brasilia/DF, Junho/2006.
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ANEXO II

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAcAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

SUPERINTENDENCIA REGIONAL SR- 1

CONTRATO DE CONCESSAO DE CREDITO INSTALAcAO - MODALIDADE
AMBIENTALIN°

0 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, Autarquia
Federal , criada pelo Decreto-Lei n° 1.110, de 09 de julho de 1970, alterado pela Lei n° 7.231,
de 23 de outubro de 1984 , neste ato representado pelo Superintendente Regional,
doravante denominado INCRA, e o assentado (a), Sr(a)

portador(a)
(nacionalidade), (estado civil

(name completo)

da Carteira de Identidade N°I rgao Emissor a do CPF N°
inscrito no Sipra sob o Codigo do Beneficiario n. (_) residente e

domiciliado(a) na Parcela ou Fracao Ideal n° do Projeto
Municipio/Estado I doravante

denominado BENEFICIARIO(A), e o seu conjuge Sr(a).
.WYIMWiMY1YYYYWYYYidYYiYIYYYWYiYpYWIA .;

portador(a) da Carteira de Identidade N°/ rgao Emissor a do CPF
N° ajustam, sob as Clausulas a Condicoes seguintes, o presente
Contrato de Credito Instalacao, na modalidade Credito Ambiental.

Por este instrumento particular, a(s) parte(s) acima mencionada(s) a qualificada(s) tern,
entre si, justo a contratado a presente operacao de mutuo de dinheiro a ser liberado em
parcelas mensais, durante 24 (vinte a quatro) meses, se obrigando o beneficiario a
realizacao de atividades atinentes a implantacao do SAF e a realizacao dos tratos culturais
necessarios, a partir da aprovacao de Projeto de Recuperacao Ambiental de area de reserva
legal - ARL de parcelas a/ou assentamentos degradados, por intermedio da introducao de
sistemas agroflorestais - SAFs, conforme disposto na Norma de Execucao/INCRA/DD/N°
, de ..... de ................ de 2009, mediante clausulas, termos a condicoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - 0 INCRA, na qualidade de promotor a executor do
Programa Nacional de Reforma Agraria, concede ao BENEFICIARIO(A), assentado do
Projeto , devidamente cadastrado sob o Codigo , por meio
deste Contrato, Credito Ambiental, no valor total de R$ (

______________

PARAGRAFO PRIMEIRO . 0 valor acima especificado sera repassado ao beneficiario em
parcelas mensais de R$ 100,00 (cern reais), desde que atendidas as especificacoes do
Projeto de Recuperacao Ambiental em operacao.

PARAGRAFO SEGUNDO . Cada parcela sera depositada junto ao ,
sendo os valores operacionalizados por intermedio de cartao de debito denominado

N

CARTAO VERDE.

CLAUSULA SEGUNDA - DA OPERACIONALIZAcAO DO CARTAO - 0 beneficiario
devera proceder da forma a seguir elencada, na operacionalizacao de seu cartao:

a) o beneficiario tera acesso a um Cartao Verde, utilizado
exclusivamente como cartao de debito ou saque nas agencias,
postos bancarios ou terminais eletronicos, mediante senha
previamente definida pelo Beneficiario junto a Instituicao Financeira;

b) o beneficiario se compromete em zelar pelo born use a guarda do
cartao de debito;



c) o beneficiario devera , a cada 06 (seis) meses, comparecer a
agenda bancaria para recadastrar a senha corn o objetivo de
garantir maior seguranca da correta utilizacao do cartao;

d) o beneficiario tera seu cartao bloqueado se apos 180 (cento e
oitenta ) Bias nao houver movimentacao da conta e 2 (dois) anos
apos a ultima movimentacao financeira ocorrida desde que nao
possua saldo;

e) o beneficiario tera o cartao bloqueado nas hipoteses de desvio,
inexecucao ou execucao em desacordo corn os normativos do
CREDITO AMBIENTAL a do Projeto de Recuperacao Ambiental;

f) o beneficiario tera direito a ate (03 ) cartoes de debito do Credito
Ambiental , gratuitamente, nos casos de roubo , perda a/ou extravio,
a partir dal a despesa sera por conta propria;

g) o beneficiario deve comunicar imediatamente ao agente financeiro
no caso de roubo , perda ou extravio do cartao de debito;

h) o beneficiario nao pagara qualquer tarifa bancaria para
movimentacao do cartao verde.

CLAUSULA TERCEIRA - A concessao de credito objeto do presente contrato sera regida
pelas clausulas deste instrumento a pela legislacao aplicavel a materia, em especial a
Instrucao Normativa 54, de 22 de julho de 2009; a Norma de Execucao INCRA/DD/N°

de __; a Lei n° 4.504, de 30/1111964, Estatuto da Terra; a Lei n° 8.629, de
25/02/1993 a alteracoes posteriores; o Decreto n° 59.428, de 27/10/1966; Resolucao
CONAMA n° 387, de 27/12/2006; Lei 10.522, de 19107/2002; Lei 11.941, de 27/05/2009 e
por demais atos normativos do INCRA que disciplinem o Programa Nacional de Reforma
Agraria.

CLAUSULA QUARTA - DA APLICAcAO DO CREDITO - 0 valor da operacao
devera ser integraimente utilizado, de acordo corn a finalidade respectiva definida
no Projeto de Recuperacao Ambiental.

CLAUSULA QUINTA - DO FINANCIAMENTO - Os (As) Beneficiarios(as) se
compromete (m) a acatar as condicoes estabelecidas pelo presente contrato, firmado
segundo as normas pertinentes ao Programa de Credito Instalacao, cientes (s) de que os
valores ora contratados serao depositados em conta especifica, sob bloqueio , aberta
exclusivamente para essa finalidade, movimentada a ordem da Superintendencia Regional a
qual o Projeto encontra -se jurisdicionado , liberado em parcelas mensais por credito
disponibilizado via Cartao Verde , apos monitoramento quanto as atividades desenvolvidas
pelo empreendimento.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAcOES DAS PARTES:

I - Obrig,acOes do INCRA;

a) fiscalizar a acompanhar a aplicacao dos recursos, por meio de Comissao de Credito,
nomeada por ato proprio do Superintendente Regional;

b) orientar a informar aos(as) BENEFICIARIOS(AS) sobre os objetivos do credito, seus
direitos a obrigacOes, bem como a forma de operacionalizacao a comprovacao perante o
I NCRA;

c) entregar copia da Instrucao Normativa a da Norma de Execucao do Credito Instalacao a
associarao ou aos representantes dos BENEFICIARIOS(AS).

V



II - Obrigacoes do(a) BENEFICIARIO(A)

a) cumprir as etapas de execucao das atividades atinentes ao Projeto de Recuperagao
Ambiental;
b) ressarcir ao INCRA o valor atualizado da Clausula Primeira, corn base na norma de
cobranca do INCRA, vigente a nas clausulas seguintes deste contrato;
c) permitir o Incra (Sede, SR, Unidade Avancada) a aos orgaos de controle acompanhar,
supervisionar a fiscalizar a execucao do Contrato.

CLAUSULA SETIMA - CONDIcOES DO FINANCIAMENTO - 0 prazo de financiamento do
presente contrato sera de 20 (vinte) anos, corn 03 (tres) anos de carencia a 17 (dezessete)
prestacoes anuais a sucessivas, a contar da liberacao da ultima parcela porventura liberada.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A contraprestacao do BENEFICIARIO(A) sera efetivada em 17
(dezessete) prestacOes anuais a sucessivas, vencendo-se a primeira prestacao no terceiro
ano subsequente, no mesmo dia a mes correspondente a data da liberacao da ultima
parcela ao beneficiario.

PARAGRAFO SEGUNDO - A titulo de atualizacao, incidira sobre o valor do Credito
concedido, taxa anual igual a utilizada pelo Programa de Agricultura Familiar - PRONAF,
grupo "A", em vigor na data de assinatura deste contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Apos o periodo de atraso superior a noventa dias, podera, o
INCRA deliberar por providencias quanto a inscricao do debito da parcela respectiva em
Divida Ativa do Instituto Nacional de Colonizacao a Reforma Agraria.

PARAGRAFO QUARTO - Sobre o pagamento realizado apos o vencimento da prestacao
anual, incidira:

a) multa de mora, calculada a taxa de trinta a tres centesimos por cento, calculada por dia
de atraso a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento a ate o dia em que ocorrer
o seu pagamento, sendo o percentual de multa a ser aplicado limitado a vinte por cento.

b) juros equivalentes a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidacao a Custodia -
SELIC, para titulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
mes subsequente ao vencimento do prazo ate o mes anterior ao do pagamento a de um por
cento no mes de pagamento.

PARAGRAFO QU I NTO - DA PERMANEN C IA DO DEBITO EM NOME DOS (AS )
BENEFICIARIOS (AS) - Caso ocorra transferencia de titularidade da parcela motivada por
processo de retomada do tote efetuado pelo Incra, os(as) BENEFICIARIO(AS) permanecem
responsaveis pelo ressarcimento dos valores do credito que the foi concedido por este
instrumento.

CLAUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO DAS PRESTAcOES ANUAIS -0
pagamento das prestacoes anuais sera efetuado por meio de Guia de Recolhimento da
Uniao - GRU, que devera ser obtida pelos BENEFICIARIOS(AS) junto a Divisao de
Administracao da Superintendencia Regional vinculada ao respectivo Projeto de
Assentamento ou Orgao horOlogo da Unidade Avancada.

PARAGRAFO UNICO - Alem da possibilidade de comparecimento voluntario para
pagamento dos valores devidos tratada no Caput, a cobranca podera ser tambem realizada
diretamente pelo INCRA ou pelo agente arrecadador contratado para este fim, por meio da
expedicao das guias de pagamento.

N I

CLAUSULA NOVA - DA LIQUIDAcAO ANTECIPADA - E facultada ao(as)
BENEFICIARIOS(AS) a liquidacao antecipada da divida. Neste caso, o saldo devedor



atualizado a ser pago sera composto das prestacoes a vencer corrigidas pro rata temporis e
das eventuais prestacoes em atraso acrescidas dos encargos previstos neste contrato.

CLAUSULA DECIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS - 0
descumprimento de qualquer clausula deste contrato acarretara o vencimento antecipado da
totalidade da divida, corrigida a apurada na forma aqui ajustada , ensejando a imediata
execucao judicial a demais medidas legais cabiveis.

PARAGRAFO UNICO - Tambem se aplica o vencimento antecipado da divida, na forma do
caput deste artigo, a pessoa eliminada do PNRA, que tenha sido beneficiada por esta
modalidade do Programa de Credito Instalacao, em conformidade com os procedimentos
operacionais a administrativos referentes a selecao de beneficiarios do Programa Nacional
de Reforma Agraria.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA REGULARIZAcAO DOS DEBITOS - Eventuais
transacoes tendentes a facilitar a regularizacao dos debitos em atraso, nao podem
configurar em mudanca do objeto pactuado, atendo-se ao estabelecido na norma que
disciplina o Credito Instalacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGENCIA - Este contrato entra em vigor na data de
sua assinatura.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO - Fica eleito o foro da Justica Federal sob o
qual esteja jurisdicionada a parcela ou Fracao Ideal do imovel para dirimir quaisquer duvidas
decorrentes do presente Contrato.

E, por estarem assim justos a contratados, assinam este Contrato em duas vias de igual teor
e forma, na presenca das testemunhas abaixo.

LOCAL E DATA

Superintendente Regional do INCRA

Beneficiario(a):
Identidade:
CPF:

Conjuge:
Identidade:
CPF:

Testemunhas:

Nome: Nome:
Identidade: Identidade
CPF: CPF:
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