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O Manual Operacional de Elaboração dos Projetos de Crédito de Instalação, no 

âmbito do Projeto RADIS UFMT tem a finalidade de orientar com clareza e objetividade, 

de forma sistemática, as atividades de elaboração de projetos de crédito, possibilitando 

o entendimento entre os profissionais (campo e administrativo). Descreve as etapas do 

processo (passo a passo), servindo de apoio ao desenvolvimento dos serviços de projetos 

de créditos de instalação bem como no acompanhamento dos procedimentos de cada 

etapa competentes ao INCRA e aos técnicos habilitados.

Tais procedimentos visam o cumprimento do Termo de Execução Descentralizado 

firmado entre o Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária (INCRA) e a 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), estipulado na Meta 14, com a elaboração 

de 7.200 Projetos de Crédito de Instalação, fomentando e fortalecendo o desenvolvimento 

das famílias assentadas do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

Com o intuito de promover o desenvolvimento da reforma agrária junto aos 

assentados, as atividades foram pautadas seguindo a Lei nº13.001/2014, Decreto 

nº9.424/2018 e Norma de Execução nº119/2018, legislações vigentes do INCRA, que 

regulamentam a concessão de crédito de instalação, para a elaboração dos projetos 

produtivos nas seguintes modalidades: Apoio Inicial I, Apoio inicial II (complementação), 

Fomento (Operação I), Fomento (Operação II), Fomento Mulher, Semiárido, Florestal, 

Recuperação Ambiental, Cacau, Habitação (Construção), Habitação (Reforma).

Este manual não se restringe ao âmbito do RADIS UFMT, podendo ser utilizado 

por outros profissionais e instituições que elaboram projetos de concessão de Crédito 

de Instalação para os beneficiários dos assentamentos da Reforma Agrária. Essa 

versão se refere aos procedimentos estabelecidos até a data de sua publicação , 

sendo passível de atualizações futuras, a serem publicadas em versões revisadas, para 

atendimento das atualizações necessárias provenientes de alteração da legislação 

sobre o tema.
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1 Etapas do trabalho

O crédito de instalação é um importante instrumento na implantação dos projetos 

de assentamento. Concedido desde 1985, consiste no provimento de recursos financeiros, 

sob a forma de concessão de crédito aos beneficiários da reforma agrária, visando 

assegurar aos mesmos os meios necessários para instalação e desenvolvimento inicial e/

ou recuperação dos projetos do Programa Nacional de Reforma Agrária.

Tem por objetivo suprir as necessidades básicas, fortalecer as atividades produtivas, 

desenvolver os projetos, auxiliar na construção de unidades habitacionais e atender 

necessidades hídricas das famílias dos projetos de assentamento.

Para que o beneficiário tenha acesso ao Crédito de Instalação em qualquer uma 

de suas modalidades, é imprescindível a atualização cadastral prevista no Decreto nº 

9.424/2018, que estabelece que o INCRA é responsável por realizar a tramitação 

documental, mediante o encontro de dados oficiais e chamamentos para participação 

ativa dos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

Nesse sentido, a Superintendência Regional, é responsável por enviar a listagem 

dos beneficiários aptos à concessão, bem como as modalidades de crédito que cada 

beneficiário pode acessar, atendendo dessa maneira, às exigências do Decreto nº 

9.424/2018. Para tanto, o beneficiário deve estar cadastrado e em situação regular na 

Relação de Beneficiários (RB), emitida pelo Sistema de Informações de Projetos de 

Reforma Agrária (SIPRA) ou outro sistema adotado pelo INCRA. 

Vale ressaltar que, caso o beneficiário não esteja cadastrado e em situação 

regular, o INCRA, através da Superintendência Regional, com apoio de outros órgãos 

públicos locais (Prefeitura, Sindicato, Cooperativa, dentre outros) deve destinar local, 

devidamente organizado com computadores, impressoras, escâner, para recepcionar 

os beneficiários do PNRA munidos de toda documentação necessária para que a 

atualização cadastral seja efetivada.
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Os procedimentos de projetos de créditos de instalação são realizados em quatro 

etapas: Identificação e Qualificação de Demanda, Recebimento e Análises de Projetos 

Produtivos Elaborados, Operacionalização do Sistema Nacional de Concessão e Cobrança 

de Crédito de Instalação (SNCCI) e Acompanhamento de prestação de contas da 

concessão e aplicação do Crédito. Os agentes responsáveis pela execução e a descrição 

dos procedimentos são relacionados no Quadro 1. 

Quadro 1: Orientações das etapas e procedimentos para a elaboração dos projetos 

Identificação e Qualificação de Demanda

Etapas Qual setor? O que faz?

1º

Superintendência 
Regional (SR) 
– Divisão de 
Desenvolvimento
(INCRA)

Identifica e qualifica a demanda de concessão de Créditos 
de Instalação para os beneficiários de cada Projeto de 
Assentamento, nas modalidades requeridas, de acordo com 
os pré-requisitos estabelecidos no Decreto nº 9.424/2018 e em 
Norma de Execução a ser aprovada;
Designa, por Ordem de Serviço (OS) específica, os servidores 
responsáveis pelo acompanhamento, operacionalização e 
prestação de contas da aplicação do Crédito de Instalação, 
os quais ficarão sob a coordenação da Divisão de 
Desenvolvimento. 

Recebimento e Análises de Projetos Produtivos Elaborados

2º

Entidade Parceira
Elaboração dos 
Projetos

Profissionais Habilitados e Credenciados elaboram os Projetos 
Produtivos previstos no Acordo de Cooperação Técnica (ACT) e 
apresenta ao INCRA da seguinte forma: 
a) Provisoriamente: os projetos poderão ser recebidos em 
meio digital pela Divisão de Desenvolvimento – SR, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, devendo ser feita 
análises e se for o caso, poderá ser devolvido para as correções 
devidas;
b) Definidamente: Atendidos aos ajustes nos Projetos 
Provisórios apresentados, a Entidade parceira deve apresentar 
os relatórios técnicos e projetos/laudos em meio digital 
e impressos, devidamente assinados pelos profissionais 
habilitados e credenciados, bem como pelos técnicos indicados 
da Divisão de Desenvolvimento da SR, com o que se dá 
seguimento ao processo, visando a concessão da Modalidade 
de Crédito de Instalação. 

Divisão de
Desenvolvimento – 
Técnicos Habilitados 
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Observação: Nesta etapa, após recepcionados os projetos / laudos produtivos ou laudos técnicos, 
deve ser verificado se os mesmos atendem aos requisitos mínimos exigidos na Norma de Execução 
nº 119/2018, assim definidos: 
i) Se todos os itens do roteiro do Projeto de Estruturação da Unidade produtiva e/ou Projeto Técnico, 
para aplicação do crédito de instalação estão preenchidos;
ii) Se todos os anexos indicados no projeto estão acostados;
iii) Verificar se o profissional que assina o projeto está credenciado e habilitado no Incra;
iv) Verificar se o projeto está assinado pelos membros da unidade familiar e pelos profissionais 
habilitados;
v) Verificar se o objeto do projeto está contextualizado no corpo do mesmo. 

Operacionalização do Sistema Nacional de Concessão e Cobrança de Crédito de Instalação 
(SNCCI)

3º
Divisão de 
Desenvolvimento - 
SR

Superintendente Regional assina os Contratos de Créditos 
emitidos e é agendada ida ao Projeto de Assentamento para 
colher assinaturas dos beneficiários nos Contratos e nos 
Projetos produtivos. As assinaturas devem ser obrigatoriamente 
dos titulares 1 e 2, quando for o caso. Uma via do Contrato e 
Projeto fica com o Assentado e outra com o Incra para inserir no 
Processo Individual (Físico ou do SEI, se já digitalizado).

Acompanhamento de prestação de contas da concessão e aplicação do Crédito

4º
Divisão de 
Desenvolvimento - 
SR

Do acompanhamento, supervisão e controle da concessão e 
aplicação das modalidades de Crédito de Instalação, bem como 
da prestação de contas, conforme previsto em normativa a ser 
editado.

Observação: Nesta etapa, ocorrerá:
i) O acompanhamento e o controle de todas as modalidades dar-se-ão por meio do Sistema 
Nacional de Concessão de Crédito de Instalação (SNCCI), através do Relatório de Interação com o 
Agente Financeiro (RIAFI);
ii) A supervisão da concessão do Crédito de Instalação dar-se-á por amostragem, obtida através 
do sorteio aleatório realizado no âmbito do SNCCI ou outro Sistema, a qual recairá sobre o 
percentual mínimo de 5% (cinco por cento) dos créditos concedidos.
iii) Todo apontamento de desvio de finalidade ou qualquer outra ocorrência que implique 
em prejuízo ao alcance da finalidade do Crédito deve ser registrado no processo individual 
do beneficiário e na aba Crédito do módulo Cadastro SNCCI, de forma que a Divisão de 
Administração, no ato de cobrança, considere a devolução integral dos créditos concedidos. 
iv) Para a modalidade Fomento com duas parcelas, a prestação de contas dar-se-á por meio 
do Espelho de Crédito emitido pelo SNCCI, do Laudo de Acompanhamento para a modalidade 
Fomento Operação.
v) Ao final da quitação das modalidades, a Superintendência Regional deve anexar ao processo 
individual do beneficiário a Declaração de Quitação a ser extraído do SNCCI.

Fonte: Adaptado do Decreto nº 9.424/2018 e da Norma de Execução nº 119/18.
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2. Orientações e preenchimento das Fichas 

Deve ser realizada reunião de sensibilização e prospecção para apresentar o 

Projeto de Crédito de Instalação aos beneficiários. Na ocasião, os Técnicos de Campo 

designados para realizar os trabalhos de Elaboração dos Projetos Produtivos de Crédito 

Instalação são apresentados aos beneficiários e fazem uma explanação dos créditos, 

visando a concessão das Modalidades, seus objetivos, obrigações e os documentos que 

devem ser apresentados.

O Técnico de Campo orienta os beneficiários quanto ao preenchimento da Ficha de 

Insumos e Ficha de Levantamento de dados, devendo conter as informações pertinentes 

para subsidiar a concessão de Crédito Instalação aos beneficiários do PNRA, seguindo 

as orientações do INCRA. 

Duas etapas são estabelecidas para que as atividades sejam desenvolvidas 

de maneira organizada. No primeiro momento, é realizada a reunião de sensibilização 

e prospecção, na qual devem ser distribuídos folders explicativos para melhor 

acompanhamento das informações repassadas, bem como a Ficha de Insumos. Define-

se uma data para que o Técnico de Campo inicie a visita no Assentamento, onde cada 

beneficiário deve estar com a Ficha de Insumos devidamente preenchida, juntamente com 

os orçamentos dos insumos (se possível), realizados no mercado local. Essa data deve 

ser definida juntamente com os assentados e deve ser com a maior brevidade possível. 

No segundo momento o Técnico de Campo, inicia em campo a visita nos lotes 

individuais, preenchendo a Ficha de levantamento de dados junto ao assentado e recolhe 

a Ficha de Insumo já preenchida e assinada pelos seus respectivos assentados. 
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2.1. Ficha de Insumos para a Elaboração do Projeto Produtivo conforme a Modalidade 

Os beneficiários que pretendem acessar as operações preenchem as Fichas de 

Insumos, conforme os projetos pretendidos, as quais devem ser entregues ao Técnico de 

Campo no momento da visita ao lote no PA, devidamente preenchidas e com os valores 

prévios dos insumos relacionados no orçamento, conforme as Modalidades de Crédito.

Cada modalidade possui modelo específico de Ficha de Insumos, que deve preenchida 

para posterior Elaboração dos Projetos. Neste sentido, apresentam-se as Modalidades do 

Crédito Instalação segundo o Decreto nº 9.424/2018, com os valores admitidos:

• Apoio Inicial I: até R$5.200,00

• Apoio Inicial II (Complementação): até R$2.800,00

• Fomento Operação I: até R$3.200,00

• Fomento Operação II: até R$3.200,00

• Fomento Mulher: até R$5.000,00

• Semiárido: até R$5.000,00

• *Florestal: R$6.400,00

• *Recuperação Ambiental: R$6.400,00

• *Cacau:R$6.000,00 

• Habitação (Construção): R$34.000,00

• Habitação (Reforma): R$17.000,00 

Observação: *Os beneficiários devem optar por apenas uma destas três 

modalidades. Em relação as Modalidade Habitação (Construção e Reforma), na data de 

elaboração deste manual, ainda não se dispõe da Instrução Normativa do INCRA para 

estabelecer os procedimentos. 
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Figura I: Modelo da Ficha de Insumos para a modalidade Apoio Inicial I  

Fonte: INCRA, (2018).

Figura II: Modelo da Ficha de Insumos pra a modalidade e Apoio Inicial II 

(Complementação)

RELAÇÃO DE INSUMOS/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/ANIMAIS – INDICATIVO // PA:      LOTE Nº: 
 

APOIO INICIAL II - VALOR ATÉ R$ 2.800,00 
Objetivo: Apoiar a instalação no projeto de assentamento, a aquisição de itens de primeira necessidade, a 
aquisição de bens duráveis de uso doméstico e equipamentos produtivos. Condicionantes: a} ter seus dados 
atualizados perante o INCRA; b} não ter recebido anteriormente o crédito instalação nas modalidades previstas 
no inciso do § 1º art. 3º da Medida Provisória nº636 – 26 de dezembro de 2013, transformada na Lei nº13.001 – 
20/06/2014; c} não tenha contratado PRONAF “A” PROCERA. 
  

DESCRIÇÃO QUANT. VL. 
UNITÁRIO 

TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL    
 

 

 
 
Assinatura Beneficiário(a) – Titular 1 

 
Assinatura Beneficiário(a) – Titular 2 

 

 
Atenção: O preenchimento da relação de insumos/materiais/equipamentos/animais de interesse e necessidade do conjunto familiar é para que os beneficiários definam o que desejam adquirir e quando da presença do técnico 
que irá elaborar o Projeto Produtivo esteja já definido os itens, o que possibilitará dar maior agilidade ao processo. 
O acesso as Modalidades Fomento Operação I e II, Fomento Mulher e Semiárido do Crédito de Instalação só será concedido se os beneficiários (Titular 1 e 2) atenderem as exigências estabelecidas no Decreto 9.424, de 28 de 
junho de 2018. É vedado o uso de bebidas alcoólicas, fumo, armas de fogo e munição. 
 
 

Fonte: INCRA, (2018).
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Figura III: Modelos das Ficha de Insumos para as modalidades Fomento Operação I e 

Fomento Operação II 

Fonte: INCRA, (2018).

Figura IV: Modelo da Ficha de Insumos para Fomento Mulher e Seminiárido

RELAÇÃO DE INSUMOS/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/ANIMAIS - INDICATIVO // PA:   
LOTE Nº 

FOMENTO MULHER - VALOR DE ATÉ 5.000,00 
Objetivo: Se destina a implantar projeto produtivo ou de geração de renda, sob responsabilidade da mulher titular, em 
assentamento do INCRA ou em áreas reconhecidas pelo PNRA.  
É destinada ao desenvolvimento de atividades econômicas voltadas a Geração de renda tenha e melhoria da qualidade 
de vida familiar. Juros - 0,5% ao ano - Reembolso - Em parcela única, com vencimento no prazo de um ano, contando 
da data de liberação do recurso no Cartão - Rebate para liquidação - 80% sobre o saldo devedor atualizado. 

DESCRIÇÃO QUANT. 
VL 

UNITÁRIO TOTAL 

TOTAL 

Assinatura do Beneficiário (a)- Titular 1 Assinatura do Beneficiário (a)- Titular 2 
Atenção: O preenchimento da relação de insumos/materiais/equipamentos/animais de interesse e 
necessidade do conjunto familiar é para que os beneficiários defiram o que desejam adquirir e quando da 
presença do técnico que irá elaborar o Projeto Produtivo esteja já definido os itens, o que possibilitará dar 
maior agilidade ao processo. O acesso as Modalidade Fomento Operação I e II, fomento Mulher e Semiárido 
do Crédito de Instalação só será concedido se os beneficiários (Titular 1 e 2) atenderam as exigências 
estabelecidas no Decreto 9.424 de 28 de junho de 2018. É vedado o uso de bebidas alcoólicas, fumo, armas 
de fogo e munição.  

RELAÇÃO DE INSUMOS/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/ANIMAIS - INDICATIVO // PA:   
LOTE Nº 

FOMENTO SEMIÁRIDO - VALOR DE ATÉ 5.000,00 
Objetivo: Se destina atender a necessidade de segurança hídrica das famílias assentadas nos projetos de 
assentamento localizados nas áreas ao semiárido, reconhecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE, de forma a apoiar soluções de  captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano, 
animal e produtivo, em uma única operação.  
Juros – 0,5% ao Ano – Reembolso – emparcela única, com vencimento no prazo de três anos, contando da data de 
liberação do recurso no Cartão – Rebate para Liquidação – 80% sobre o saldo devedor atualizado.

DESCRIÇÃO QUANT. 
VL 

UNITÁRIO TOTAL 

TOTAL 

Assinatura do Beneficiário (a)- Titular 1 Assinatura do Beneficiário (a)- Titular 2 
Atenção: O preenchimento da relação de insumos/materiais/equipamentos/animais de interesse e 
necessidade do conjunto familiar é para que os beneficiários defiram o que desejam adquirir e quando 
da presença do técnico que irá elaborar o Projeto Produtivo esteja já definido os itens, o que 
possibilitará dar maior agilidade ao processo. O acesso as Modalidade Fomento Operação I e II, fomento 
Mulher e Semiárido do Crédito de Instalação só será concedido se os beneficiários (Titular 1 e 2) 
atenderam as exigências estabelecidas no Decreto 9.424 de 28 de junho de 2018. É vedado o uso de 
bebidas alcoólicas, fumo, armas de fogo e munição.  

Fonte: INCRA, (2018).

Observação: As fichas das demais modalidades ainda não foram estabelecidas 

por Instrução Normativa do INCRA na data de elaboração deste manual.
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2.2. Ficha de levantamento de dados e informações para subsidiar a concessão de 

Créditos de Instalação para os beneficiários do PNRA.

Após concluída a mobilização, os Técnicos de campo habilitados junto ao INCRA 

estão autorizados a realizar a coleta de dados no Projeto de Assentamento (PA). 

Figura V: Modelo de Certificado de Credenciamento emitido pelo INCRA ao Técnico 

de Campo  

Fonte: INCRA, 2018.
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O Técnico de Campo deve preencher os dados solicitados nesta ficha de levantamento 

realizada em campo, a qual servirá de auxílio para a elaboração do projeto (escritório). 

Neste momento o Técnico de Campo recolhe a Ficha de Insumos, já preenchida e 

assinada, conforme as orientações recebidas.

Figura VI: Modelo de Ficha de levantamento de dados  

Fonte: INCRA, 2018.



14

3. Modalidades, Condicionantes, Juros, Reembolso e Rebate

Conforme o Decreto nº 9.424 de 26 de junho de 2018, que pauta a estruturação 

produtiva nos Assentamentos da Reforma Agrária ante ao Crédito de Instalação, Artigo 1º, 

tem-se que:

§ 1º Compete ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 

a gestão operacional da concessão dos créditos de instalação previstos neste 

Decreto. 

§ 2º A concessão dos créditos de instalação previstos neste Decreto será realizada 

por instituição financeira federal contratada pelo Incra para essa finalidade, 

dispensada a licitação. 

§ 3º Os créditos de instalação de que trata o Decreto serão formalizados por meio 

de contrato individual. 

§ 4º As despesas relativas à concessão de Crédito de Instalação de que trata este 

Decreto se adequarão às disponibilidades orçamentárias e financeiras consignadas 

na lei orçamentária anual ao INCRA por essa finalidade.

Do Artigo 2º ao 13º, o Decreto menciona as Modalidades de cada projeto de Crédito 

de Instalação, esclarecendo as condicionantes, documentos necessários, reembolso e 

rebate, dentre outro, conforme sintetizado a seguir, nos Quadros 2 a 11.
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Quadro 2: Resumo da Modalidade Apoio Inicial 
APOIO INICIAL

Objetivo
Apoiar a instalação no projeto de assentamento, a aquisição de itens de primeira 
necessidade, a aquisição de bens duráveis de uso doméstico e equipamentos 
produtivos

Condicionantes

a) Ter seus dados atualizados perante o Incra, nos termos previstos no art. 9º; 
b) Não ter recebido anteriormente o crédito instalação nas modalidades previstas nos 
incisos do §1° do art. 3°da Lei nº13.001 - 20/06/2014;
c) Não ter contratado operações do Programa Especial de Crédito para a Reforma 
Agrária (Procera) ou do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf Grupo “A”);
d) As famílias beneficiadas com o apoio inicial deverão ser encaminhadas para 
efetuar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), de que trata o Decreto nº6.135 de 26 de junho de 2007, no prazo de 
cento e oitenta dias, contando da data de assinatura do contrato para a concessão do 
crédito de instalação. 

Valor R$ 5.200,00 por família assentada

Juros 0,5% ao ano

Reembolso Parcela única, com vencimento no prazo de 3 (três) anos

Rebate 90% sobre o saldo devedor
Fonte: INCRA (2018).

Quadro 3: Resumo da Modalidade Apoio Inicial II (Complementação) 
APOIO INICIAL – COMPLEMENTAÇÃO

Objetivo
Apoiar a instalação no projeto de assentamento, a aquisição de itens de primeira 
necessidade, a aquisição de bens duráveis de uso doméstico e equipamentos 
produtivos

Condicionantes

a) Ter seus dados atualizados perante o Incra, nos termos previstos no art. 9º; 
b) Não ter recebido anteriormente o crédito instalação nas modalidades previstas nos 
incisos do §1° do art. 3°da Lei nº13.001 - 20/06/2014;
c) Não ter contratado operações do Programa Especial de Crédito para a Reforma 
Agrária (Procera) ou do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf Grupo “A”);
d) As famílias beneficiadas com o apoio inicial deverão ser encaminhadas para 
efetuar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), de que trata o Decreto nº6.135 de 26 de junho de 2007, no prazo de 
cento e oitenta dias, contando da data de assinatura do contrato para a concessão do 
crédito de instalação. 
e) As famílias beneficiadas com a modalidade de crédito de instalação denominada 
apoio inicial I e não beneficiadas com a modalidade apoio inicial II, anteriormente 
previstas no Decreto nº8.256 de maio de 2014, poderão receber o valor de até 
R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) de forma complementar, observados os 
requisitos estabelecidos nos incisos I e II do caput.

Valor R$ 2.800,00 por família assentada - Decreto nº 8.256/2014

Juros 0,5% ao ano

Reembolso Parcela única, com vencimento no prazo de 3 (três) anos

Rebate 90% sobre o saldo devedor
Fonte: INCRA (2018).
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Quadro 4: Resumo da Modalidade Fomento – Operação I e II
FOMENTO – OPERAÇÃO I e II

Objetivo Viabilizar projetos produtivos de promoção da segurança alimentar e nutricional e de 
estímulo da geração de trabalho e renda

Condicionantes

a) Ter seus dados atualizados perante o Incra, nos termos previstos no art. 9º; 
b) Ter projeto de estruturação produtiva elaborado por profissional habilitado, por 
técnico do Incra, de suas prestadoras, ou de órgãos da administração pública federal, 
estadual, distrital e municipal;
c) Não ter recebido anteriormente o crédito instalação na modalidade Adicional 
Fomento;
e) Estar inscrito no Cadastro Único;
f) Não estar inscrito na DAU (Dívida Ativa da União).

Valor R$ 6.400,00, por família assentada, podendo ser em até duas operações de 
R$3.200,00 cada.

Juros 0,5% ao ano

Reembolso Parcela única, com vencimento no prazo de 1(um) ano

Rebate 80% sobre o saldo devedor
Fonte: INCRA (2018).

Quadro 5: Resumo da Modalidade Fomento Mulher
FOMENTO MULHER

Objetivo Para implantar projeto produtivo sob responsabilidade da mulher titular do lote

Condicionantes

a) Ter os dados da unidade familiar atualizados perante o Incra, nos termos previstos 
no art. 9º;
b) Ter projeto de estruturação produtiva elaborado por profissional habilitado, por 
técnico do Incra, de suas prestadoras, ou de órgãos da administração pública federal, 
estadual, distrital e municipal;
c) Não ter recebido anteriormente o crédito instalação na modalidade Apoio Mulher, 
exceto as que não receberam integralmente os valores previstos na IN 58/10;
d) Estar inscrita no Cadastro Único.

Valor R$ 5.000,00, por família assentada

Juros 0,5% ao ano

Reembolso Parcela única, com vencimento no prazo de 1(um) ano

Rebate 80% sobre o saldo devedor
Fonte: INCRA (2018).
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Quadro 6: Resumo da Modalidade Semiárido
SEMIÁRIDO

Objetivo
Para atender a necessidade de segurança hídrica das famílias assentadas em projetos 
de assentamento localizados nas áreas circunscritas ao semiárido, reconhecidas pelo 
IBGE

Condicionantes

a) Ter seus dados atualizados perante o Incra, nos termos previstos no art. 9º; 
b) Ter projeto de estruturação produtiva elaborado por profissional habilitado, por 
técnico do Incra, de suas prestadoras, ou de órgãos da administração pública federal, 
estadual, distrital e municipal;
c) Não ter recebido anteriormente o crédito de instalação na modalidade semiárido;
d) Ter o perímetro do PA e os lotes devidamente identificados;
e) Em assentamentos localizados em Município do semiárido, definidos pelo IBGE.

Valor R$ 5.000,00 por família assentada

Juros 0,5% ao ano

Reembolso Parcela única, com vencimento no prazo de 3 (três) anos

Rebate 80% sobre o saldo devedor
Fonte: INCRA (2018).

Quadro 7: Resumo da Modalidade Florestal
FLORESTAL

Objetivo

Viabilizar a implementação e a manutenção sustentável de sistemas agroflorestais ou 
o manejo florestal de lotes, de área de reserva legal com vegetação nativa igual ou 
superior ao estabelecido pela legislação ambiental, nos projetos de reforma agrária 
criados ou reconhecidos pelo INCRA. 

Condicionantes

a) Ter seus dados atualizados perante o Incra, nos termos previstos no art. 9º; 
b) Não ter recebido anteriormente, o crédito de instalação na modalidade prevista no 
inciso XIII do § 1º do art. 3º da Lei nº13.001 de 2014;
c) Ser atendido por serviço de Ater, conforme definido no inciso I do caput do art. 2º 
da Lei nº 12.188, de 2010, responsável por apresentar projeto de estruturação da 
unidade produtiva; e ou por outro profissional habilitado, que poderá ser servidor do 
Incra, de suas prestadoras de assistência técnica ou de órgãos da administração 
pública federal, estadual, distrital e municipal que estabeleçam acordo de 
cooperação, convênio ou outro instrumento congênere, conforme disciplinado pelo 
Incra;
d) Estar inscritos no CadÚnico;
e) Não estar Inscritos em Dívida Ativa da União;
f) Possuir Cadastro Ambiental Rural (CAR) do lote ou do perímetro do projeto de 
assentamento;
f) Ter comprovação de regularidade ambiental ou Plano de Recuperação Ambiental 
(PRA) aprovado pelo órgão competente.

Valor R$ 6.400,00 por família assentada

Juros 0,5% ao ano

Reembolso Parcela única, com vencimento no prazo de 5 (cinco) anos

Rebate 80% sobre o saldo devedor
Fonte: INCRA (2018).
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Quadro 8: Resumo da Modalidade Recuperação Ambiental
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Objetivo

Viabilizar a implementação e a manutenção sustentável de sistemas florestais ou 
agroflorestais ou o manejo florestal de lotes, de área de reserva legal e área de 
preservação permanente, degradados até 24 de maio de 2012, referentes a projetos 
de reforma agrária criados ou reconhecidos pelo INCRA.

Condicionantes

a) Ter seus dados atualizados perante o Incra, nos termos previstos no art. 9º; 
b) Não ter recebido anteriormente, o crédito de instalação na modalidade prevista no 
inciso XIII do § 1º do art. 3º da Lei nº13.001 de 2014;
c) serviço de Ater, conforme definido no inciso I do caput do art. 2º da Lei nº 12.188, 
de 2010, responsável por apresentar projeto de estruturação da unidade produtiva; 
ou por outro profissional habilitado, que poderá ser servidor do Incra, de suas 
prestadoras de assistência técnica ou de órgãos da administração pública federal, 
estadual, distrital e municipal que estabeleçam acordo de cooperação, convênio ou 
outro instrumento congênere, conforme disciplinado pelo Incra;
d) Estar inscritos no CadÚnico;
e) Não estar Inscritos em Dívida Ativa da União;
f) Possuir Cadastro Ambiental Rural (CAR) do lote ou do perímetro do projeto de 
assentamento;
g) Ter comprovação de regularidade ambiental ou Plano de Recuperação Ambiental 
(PRA) aprovado pelo órgão competente.

Valor R$ 6.400,00 por família assentada

Juros 0,5% ao ano

Reembolso Parcela única, com vencimento no prazo de 5 (cinco) anos

Rebate 50% sobre o saldo devedor
Fonte: INCRA (2018).

Quadro 9: Resumo da Modalidade Cacau
CACAU

Objetivo Viabilizar a implementação e a recuperação de cultivos de cacau, em sistema 
agroflorestal.

Condicionantes

a) Ter seus dados atualizados perante o Incra, nos termos previstos no art. 9º 
Serviço de Ater, conforme definido no inciso I do caput do art. 2º da Lei nº 12.188, 
de 2010, responsável por apresentar projeto de estruturação da unidade produtiva; 
ou por outro profissional habilitado, que poderá ser servidor do Incra, de suas 
prestadoras de assistência técnica ou de órgãos da administração pública federal, 
estadual, distrital e municipal que estabeleçam acordo de cooperação, convênio ou 
outro instrumento congênere, conforme disciplinado pelo Incra;
c) Estar inscritos no CadÚnico;
d) Não estar Inscritos em Dívida Ativa da União;
e) Possuir CAR do lote ou do perímetro do projeto de assentamento e;
f) Ter comprovação de regularidade ambiental ou Plano de Recuperação Ambiental 
(PRA) aprovado pelo órgão competente.

Valor R$ 6.000,00 por família assentada

Juros 0,5% ao ano

Reembolso Parcela única, com vencimento no prazo de 5 (cinco) anos

Rebate 50% sobre o saldo devedor
Fonte: INCRA (2018).
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Quadro 10: Resumo da Modalidade Habitacional 
HABITACIONAL

Objetivo Viabilizar a aquisição de material para a construção de habitação rural nos projetos de 
reforma agrária criados e reconhecidos pelo INCRA.

Condicionantes

a) Ter seus dados atualizados perante o Incra, nos termos previstos no art. 9º; 
b) Não ter recebido anteriormente o Crédito de Instalação nas modalidades previstas 
nos incisos I, II ou III do § 1º do art. 1º da Lei nº13.001, 2014, cujo valor concedido 
tenha sido igual ou superior a R$10.000,00.
c) Não ter sido contemplado anteriormente pelo Programa Nacional de Habitação 
Rural (PNHR), de que trata a Lei nº11.977 de 7 de junho de 2009.
d) Ser atendido por técnico habilitado e credenciado pelo INCRA para elaboração do 
projeto e para a responsabilização da obra, que poderá ser servidor do INCRA, de suas 
prestadoras de assistência técnica ou de órgãos da administração pública federal, 
estadual, distrital e municipal ou de entidades que representem os beneficiários 
que estabeleçam cooperação, convênio ou outro instrumento congênere, conforme 
disciplinado pelo INCRA;
e) Estar inscritos no CadÚnico;
e) Não estar Inscritos em Dívida Ativa da União;
f) Estar com parcela do assentamento demarcada ou com pré-projeto de parcelamento 
aprovado ou área individual reconhecida pelo INCRA;
g) Não sejam proprietários, cessionários ou promitentes compradores de imóvel 
residencial em qualquer localidade, que poderá ser comprovado por todos os meios 
disponíveis, além de declaração do beneficiário.

Valor R$ 34.000,00 por família assentada

Juros 0,5% ao ano

Reembolso Parcela única, com vencimento no prazo de 3 (três) anos contando a data de liberação 
do crédito de instalação; 

Rebate 96% sobre o saldo devedor.
Fonte: INCRA (2018).
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Quadro 11: Resumo da Modalidade Reforma Habitacional
REFORMA HABITACIONAL 

Objetivo
Viabilizar a aquisição de materiais de construção a serem utilizados na reforma e 
ampliação de habitações rurais em projetos de reforma agrária criados ou reconhecidos 
pelo INCRA.

Condicionantes

a) Ter seus dados atualizados perante o Incra, nos termos previstos no art. 9º; 
b) Não ter recebido anteriormente o Crédito de Instalação nas modalidades previstas 
nos incisos I, II ou III do § 1º do art. 1º da Lei nº13.001, 2014, cujo valor concedido 
tenha sido igual ou superior a R$10.000,00.
c) Não ter sido contemplado anteriormente pelo Programa Nacional de Habitação 
Rural (PNHR), de que trata a Lei nº11.977 de 7 de junho de 2009.
d) Ser atendido por técnico habilitado e credenciado pelo INCRA para elaboração do 
projeto e para a responsabilização da obra, que poderá ser servidor do INCRA, de suas 
prestadoras de assistência técnica ou de órgãos da administração pública federal, 
estadual, distrital e municipal ou de entidades que representem os beneficiários 
que estabeleçam cooperação, convênio ou outro instrumento congênere, conforme 
disciplinado pelo INCRA;
e) Estar inscritos no CadÚnico;
e) Não estar Inscritos em Dívida Ativa da União;
f) Estar com parcela do assentamento demarcada ou com pré-projeto de parcelamento 
aprovado ou área individual reconhecida pelo INCRA;
g) Não sejam proprietários, cessionários ou promitentes compradores de imóvel 
residencial em qualquer localidade, que poderá ser comprovado por todos os meios 
disponíveis, além de declaração do beneficiário.

Valor R$ 17.000,00 por família assentada

Juros 0,5% ao ano

Reembolso Parcela única, com vencimento no prazo de 3 (três) anos

Rebate 96% sobre o saldo devedor
Fonte: INCRA (2018).

O quadro 12 apresenta um resumo de todas as modalidades de Crédito Instalação e 
seus respectivos valores.



21

Quadro 12: Resumo das modalidades e valores do Crédito Instalação.
RESUMO

Modalidade Valor Rebate Carência Valor a pagar*

Apoio Inicial I R$ 5.200,00 90% 3 anos R$ 527,84

Apoio Inicial II 
(complementação) R$ 2.800,00 90% 3 anos R$284,22

Fomento – Operação I R$ 3.200,00 80% 1 ano R$ 643,20

Fomento – Operação II R$ 3.200,00 80% 1 ano R$ 643,20

Fomento Mulher R$ 5.000,00 80% 1 ano R$1.005,00

Semiárido R$ 5.000,00 80% 3 anos R$1.015,07

Florestal R$ 6.400,00 80% 5 anos R$1.312,32

Recuperação Ambiental R$ 6.400,00 50% 5 anos R$3.280,80

Cacau R$ 6.000,00 50% 5 anos R$3.075,75

Crédito Habitação R$ 34.000,00 96% 3 anos R$1.380,50

Reforma Habitacional R$ 17.000,00 96% 3 anos R$690,25
*Observação: Valores sujeitos à alteração conforme a adimplência dos beneficiários e ou 

condicionantes, sendo acrescido de juros de 0,5% a.a. No caso da Operação Fomento (I e II) se for 
única Operação o valor será de R$1.286,40. Se for duas operações o valor será de R$643,20 cada.

Fonte: INCRA (2018).

Pautados na legislação vigente que rege os direitos e deveres do Decreto 

nº9.424/2018, os Artigos 10º ao 17º, mencionam a Atualização de Dados dos Beneficiários 

do PNRA, das denúncias a concessão e a utilização do Credito de Instalação e as 

obrigatoriedades dos beneficiários, junto ao INCRA, sendo obrigatoriedade: 

Art. 11. Na hipótese de inadimplência, os rebates para liquidação previstos no art. 10 

serão reduzidos em cinquenta por cento, exceto para as modalidades habitacional 

e reforma habitacional, que serão cobrados de acordo com o disposto no art. 37-A 

da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

Art. 12. Para que os seus dados sejam considerados atualizados junto ao Incra, os 

beneficiários do PNRA deverão:

I - Estar em situação regular na relação de beneficiários do PNRA, observado o 

disposto no § 12 do art. 18 da Lei nº 8.629, de 1993; e

II - Proceder à atualização de informações cadastrais no Sistema de Informações de 

Projetos de Reforma Agrária do Incra, caso esteja assentado por período superior a 
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dois anos, contado da data da solicitação dos créditos de instalação da modalidade 

apoio inicial de que trata o art. 3º.

§ 1º Para a atualização cadastral de que trata este artigo, o Incra realizará ações de 

ofício, cruzamentos de bancos de dados oficiais e chamamentos para participação 

ativa dos beneficiários do PNRA.

§ 2º A atualização cadastral dos beneficiários dos créditos de instalação de que trata 

este Decreto será realizada pelo Incra em etapas, com cronograma e abrangência 

territorial a serem divulgados pelo Incra.

§ 3º Para cumprimento do disposto neste artigo, o Incra poderá firmar acordos 

de cooperação técnica, convênios ou outros instrumentos congêneres com os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios e poderá contratar entidades que já 

tenham prestado serviço de ATER, observado o disposto na Lei nº 12.188, de 2010.

Art. 13. Para optar pelas modalidades de créditos de instalação de que trata este 

Decreto, o beneficiário deve firmar:

I - Contrato de concessão de uso;

II - Concessão de direto real de uso; ou

III - Título de domínio.

Art. 14. O Incra apurará as denúncias relacionadas à concessão e à utilização 

dos créditos de instalação, sem prejuízo das atribuições dos demais órgãos 

competentes.

Art. 15. O beneficiário que descumprir as regras de utilização dos créditos 

de instalação, nos termos estabelecidos pelo Incra, será obrigado a efetuar o 

ressarcimento da importância recebida, no prazo de sessenta dias, contado da data 

de notificação, atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 

IPCA, divulgado pelo IBGE, e calculado a partir da data de assinatura do contrato.

Art. 16. Fica vedada a concessão de crédito de instalação em forma diversa da 

disposta neste Decreto.
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4. Prerrequisitos gerais para concessão do Crédito Instalação

4.1. Requisitos para o Beneficiário acessar o crédito:

a) Atender as exigências do Decreto nº 9.424/2018, conforme a Modalidade;

b) Constar na Relação de Beneficiários (RB) do assentamento;

c) Ter Contrato de Concessão de Uso (CCU) vigente ou Concessão de direito real 

do uso (CDRU), ou ainda, o Título de Domínio emitidos pelo INCRA; 

d) Não estar bloqueado no Sistema de Informações de Projetos de Reforma 

Agrária (SIPRA): este procedimento de verificação é exclusivamente de instrução 

processual e operacional do INCRA sendo realizado pelos servidores de cada 

Superintendência Regional (SR) através do SIPRA;

e) Situação Ocupacional: por meio da Relação de Beneficiários (RB) de cada 

assentamento, o INCRA informa a situação de cada assentado;

f) CadÚnico (Cadastro Único): caso o beneficiário não possua CadÚnico, deve 

procurar o CRAS ou a Caixa Econômica para efetuar cadastro;

g) Atualização Cadastral: o INCRA é responsável por fazer a atualização cadastral 

dos assentados.

ATENÇÃO! É de responsabilidade do Beneficiário ou responsável pela 

unidade família em realizar o Cadastro Único (CadÚnico). 

O beneficiário ou responsável pela unidade familiar, deve procurar uma agência 

da Caixa Econômica Federal ou o Centro de Referência Assistência Social (CRAS) para 

realizar o cadastramento da família com os documentos solicitados para o cadastro.
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O Técnico de Campo orientará aos assentados quanto aos documentos necessários 

a serem apresentados no ato do cadastramento:

• RG do Beneficiário ou do Responsável pela Unidade Familiar;

• CPF do Beneficiário ou do Responsável pela Unidade Familiar;

• Carteira de Trabalho ou Título de Eleitor do Beneficiário ou do Responsável pela 

Unidade Familiar;

• Certidão de Casamento (se houver);

• Certidão de Nascimento (dos filhos menores de 18 anos e ou que residem no lote);

• Comprovante de endereço (de preferência conta de energia).

Vale ressaltar que após o cadastro realizado, será emitido o comprovante e 

entregue ao beneficiário o extrato com o número do CadÚnico. Este deve ser apresentado 

ao Técnico de Campo. 

5. Roteiro para Elaboração do Projeto Produtivo

Para a elaboração do Projeto Produtivo, o Técnico de Campo deve fazer o 

levantamento de dados junto aos beneficiários, descrevendo todas as informações 

pertinentes que os mesmos pretendem acessar conforme as Modalidades disponíveis.  

Além destas informações o Técnico de Campo, deve estar de posse de um 

orçamento local por modalidade de cada projeto a ser elaborado, que servirá de base para 

a elaboração dos Projetos Produtivos, sendo anexados ao final de cada projeto individual.
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Figura VII: Modelagem das atividades – elaboração dos projetos produtivos

Fonte: Portal RADIS UFMT
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Para a elaboração dos Projetos Produtivos, o Técnico de Campo deve seguir o 

modelo (Anexo V da Norma de Execução nº119/18), já disponibilizado em arquivo no 

formato Word pelo RADIS UFMT.

Figura VIII: Modelo Capa dos Projetos Produtivos (Anexo V)

Fonte: INCRA, 2018.

5.1. Apresentação do Projeto (Capa)

• Título (Capa): Ao elaborar os projetos, o Técnico de Campo deve se atentar quanto 

os títulos de cada projeto produtivo, pois na capa deve conter respectivamente 

a (s) modalidade (s) do projeto (s) elaborado (s). 

• Atividades produtivas: Descrever as atividades que os Beneficiários pretendem 

desenvolver na propriedade. 

• Valor proposto: Descrever os valores cotados em mercado local. Este valor 

deve ser no total de cada modalidade, não podendo ser fraccionado.
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• Assentamento: Descrever o nome do Assentamento.

• Município/UF: Descrever o Município e Estado do Assentamento.

• Beneficiário/ Código SIPRA: Informar nome completo do Beneficiário e o Código 

SIPRA.

• Responsável Técnico: Informar nome completo do Técnico Responsável pela 

elaboração do projeto produtivo.

• Informar: Município/Estado e Data da elaboração do Projeto Produtivo.

Observação: A Relação dos Beneficiários (RB) é repassada pelo INCRA, contendo a listagem dos 
beneficiários assentados do respectivo Assentamento. 

5.2. Dados Cadastrais 

Item 01 - Caracterização do Proponente 

• Responsável Técnico: Descrever o nome completo do profissional que elaborou 

o projeto produtivo.

• Formação: Descrever a formação do Responsável pela entidade 

• Número do Registro Profissional: inserir número de Registro Profissional 

• CPF: inserir os números do CPF do profissional que elaborou o projeto.

• RG: inserir os números do RG do profissional que elaborou o projeto 

• Órgão Emissor do RG: Inserir o órgão Emissor e Estado do profissional que 

elaborou o projeto.

• Endereço: Inserir o endereço do profissional que elaborou o projeto.

• Telefone: inserir os telefones para contato.

• E-mail: Inserir e-mail para contato.
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Item 02 – Caracterização do Assentamento 

• Assentamento: Inserir nome do Assentamento

• Código do PA: Inserir número do Código do PA

• Município/UF: Inserir nome do município e estado do Assentamento. 

• Localidade: Inserir a localidade do Assentamento. 

• Descrição da Localização e Acesso: Inserir as informações de acesso até o 

Assentamento e Imóvel. 

Item 03 – Caracterização do Beneficiário

• Código SIPRA: Inserir o número do Código do SIPRA 

• Número do Lote: Inserir número do lote onde será elaborado o projeto

• Apelido: Inserir apelido do Beneficiário (a) titular do lote

• Beneficiário: Inserir nome do Beneficiário (a) titular do lote.

• Nome do Titular: Inserir nome do Beneficiário (a) titular do lote.

• CPF: Inserir número do CPF do Beneficiário (a) do lote.

• RG: Inserir número do RG do titular do lote.

• Órgão Emissor do RG: Inserir Órgão Emissor e Estado do RG do Beneficiário.

• Dados do Cônjuge: Inserir nome do (a) Cônjuge do Beneficiário (a) titular do lote.

• CPF: Inserir número do CPF do Cônjuge (a) do titular do lote.

• RG: Inserir número do RG do Cônjuge do titular do lote.

• Órgão Emissor do RG: Inserir Órgão Emissor e Estado do RG do Cônjuge.

• Telefone: Inserir número de contato 

• Email: inserir e-mail de contato. 

• Núcleo/Comunidade no P.A.: descrever em qual núcleo e ou comunidade o PA 

pertence e ou faz parte.
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Figura IX: Modelo dos Projetos Produtivos (Anexo V da NE nº119/18)

Dados cadastrais 

Fonte: INCRA, 2018.

5.3. Cacterização do Projeto Produtivo

Item 04 – Objetivos

Descrever o propósito do projeto – fomentar, estimular o empreendedorismo, 

produzir, gerar renda, dentre outros.
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Item 05 – Situação da Família

Realizar uma breve descrição da situação da família a partir da análise das 

informações coletadas na Unidade Familiar, identificando as atividades produtivas 

desenvolvidas pela família e as infraestruturas já existentes. O Técnico do RADIS deve 

se atentar a não fazer plágios dos demais projetos produtivos, evitando equívocos futuro.

Item 06 - Caracterização do Projeto Produtivo/Técnico

Descrever a Modalidade pretendida e as atividades produtivas, infraestruturas 

(implantação/ ampliação) e equipamentos (aquisição) abrangidas pelo projeto.

Item 07 - Metodologia de Execução

Descrever as estratégias de execução que serão utilizadas.

Item 08 - Programa de Inversões

Mencionar no projeto os insumos listados na Ficha Resumo de Insumos de cada 

assentado.

Item 9 - Cronograma de Execução das atividades 

O Técnico deve apresentar um quadro contendo o prazo de execução das atividades 

propostas nos projetos. Deve ser incluído no quadro apenas as modalidades de crédito 

contemplados no projeto, conforme o exemplo, ou somente com a descrição do prazo do 

projeto a ser executado.

Item 10 - Resultados Esperados

O Técnico descreve todos os resultados esperados com a elaboração e execução 

do projeto produtivo (Figura XI).
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Item 11 - Viabilidade Econômica

O Responsável Técnico informa a viabilidade do mesmo através de indicadores 

financeiros, demonstrando sua eficiência, conforme segue modelo abaixo de texto padrão 

que deve ser adaptado para cada situação e projeto elaborado:

“Considerando que se trata de um projeto de investimento, cujo crédito tem um 

rebate no pagamento de 80%, a uma taxa de juro anual de 0,5% sobre o valor 

concedido, o projeto se torna altamente viável economicamente, pois mesmo em 

caso de insucesso no desenvolvimento da atividade produtiva proposta a dívida 

pode ser liquidada através da venda da parte dos bens, equipamento, semoventes, 

produtos, etc, adquiridos para execução deste projeto. ”
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5.4. Anexos

Item 12 – Anexo 

As assinaturas devem seguir o modelo apresentado e aprovado pelo INCRA, 

conforme Figura XI.

Figuras X: Modelo dos Projetos Produtivos (Anexo V da NE nº119/18) – Descrição e 

Cronograma 

  

Fonte: INCRA, 2018.
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Figura XI: Modelo dos Projetos Produtivos (Anexo V da NE nº119/18) 

– Descrição das ações e anexos

Fonte: INCRA, 2018.

Devem ser elaboradas as planilhas de Programas de Inversão contendo os 

insumos descritos no projeto, suas quantidades e valores unitários e totais, destacando-

se que podem se referir a apenas uma modalidade, (Figura XII) ou várias modalidades 

(Figura XIII).
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Figura XII: Exemplo de uma Planilha de Programa de Inversões contendo uma 

modalidade: Fomento Mulher

Fonte: RADIS UFMT, 2018.

Este modelo de Planilha é individual por modalidade, contabilizando seu valor total 

ao final. Nos casos de mais de uma modalidade, os orçamentos serão descriminados 

individualmente com a somatória e ao final deve ser apresentado o valor total de todas as 

modalidades constante nos respectivos projetos.

Para elaboração das planilhas de Programa de Inversão deve ser realizada cotação 

orçamentária local, sendo esta atualizada periodicamente pelo técnico elaborador do 

projeto.
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Figura XIII: Exemplo de uma Planilha de Programa de Inversões contendo várias 

modalidades: Modalidades de Semiárido,  Fomento Mulher 

Fonte: RADIS UFMT, 2018.

Após as assinaturas dos Projetos Produtivos (individuais), deve ser anexado o 

seguinte documento: 

Planilha orçamentária dos insumos – local, conforme a modalidade de projeto 

produtivo elaborado (Figura XIV, que apresenta valores mínimos das operações comerciais 

das regiões do estado de Minas Gerais).
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Figura XIV: Modelo de Planilha Orçamentária (local) – Modalidade Fomento Mulher
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Conforme disposto na Portaria S.R.E. nº 93 de 05 de julho de 2011, os valores mínimos abaixo entram 

em vigor a partir de 1º de setembro de 2018. 
Preço mínimo de gado bovino e bufalino em operação entre produtores rurais 

Região SRF Macho (Idade) 
 0 – 12 

meses 
13 - 24 
meses 

25 - 36 meses mais de 36 
meses 

SRF Belo Horizonte 700,00 950,00 1.300,00 1.600,00 
SRF Contagem 700,00 950,00 1.300,00 1.600,00 
SRF Divinópolis 700,00 950,00 1.300,00 1.600,00 
SRF Governador Valadares 700,00 950,00 1.300,00 1.600,00 
SRF Ipatinga 700,00 950,00 1.300,00 1.600,00 
SRF Juiz de Fora 700,00 950,00 1.300,00 1.600,00 
SRF Montes Claros 700,00 950,00 1.300,00 1.600,00 
SRF Uberaba 700,00 950,00 1.300,00 1.600,00 
SRF Uberlândia 700,00 950,00 1.300,00 1.600,00 
SRF Varginha 700,00 950,00 1.300,00 1.600,00 
     

Região SRF Fêmea (Idade) 

0 - 12 
meses 

13 - 24 
meses 

25 - 36 meses mais de 36 
meses 

SRF Belo Horizonte 600,00 800,00 1.100,00 1.300,00 
SRF Contagem 600,00 800,00 1.100,00 1.300,00 
SRF Divinópolis 600,00 800,00 1.100,00 1.300,00 

SRF Governador Valadares 600,00 800,00 1.100,00 1.300,00 
SRF Ipatinga 600,00 800,00 1.100,00 1.300,00 

SRF Juiz de Fora 600,00 800,00 1.100,00 1.300,00 
SRF Montes Claros 600,00 800,00 1.100,00 1.300,00 

SRF Uberaba 600,00 800,00 1.100,00 1.300,00 
SRF Uberlândia 600,00 800,00 1.100,00 1.300,00 
SRF Varginha 600,00 800,00 1.100,00 1.300,00 

     
Preço mínimo e peso do gado bovino e bufalino para o abate 

 Macho Fêmea 
Região 

SRF 
Preço 

Mínimo 
Peso 

Mínimo (@) 
Preço Mínimo Peso Mínimo 

(@) 
SRF Belo Horizonte 125,00 15,00 117,00 12,00 

SRF Contagem 125,00 15,00 117,00 12,00 
SRF Divinópolis 125,00 15,00 117,00 12,00 

SRF Governador Valadares 125,00 15,00 117,00 12,00 
SRF Ipatinga 125,00 15,00 117,00 12,00 

SRF Juiz de Fora 125,00 15,00 117,00 12,00 
SRF Montes Claros 125,00 15,00 117,00 12,00 

SRF Uberaba 125,00 15,00 117,00 12,00 
SRF Uberlândia 125,00 15,00 117,00 12,00 
SRF Varginha 125,00 15,00 117,00 12,00 

Obs. 01: 
Nas operações interestaduais com gado bovino ou bufalino para abate, o ICMS será calculado sobre o preço corrente 
na respectiva região, acrescido de 10% (dez por cento), adotando-se como valores mínimos, por arroba, os 
divulgados quinzenalmente pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) em seu 
endereço eletrônico na internet (www.agricultura.mg.gov.br), conforme art. 1º da Portaria SRE nº 93/2011. 
Obs. 02: 
Relativamente à vaca com cria será adotado o valor da vaca divulgado quinzenalmente pela SEAPA em seu endereço 
eletrônico na internet (www.agricultura.mg.gov.br), acrescido de 10% (dez por cento), conforme parágrafo 2º do art. 2º 
da Portaria SRE nº 93/2011. 
Obs. 03: 
Período referente à pesquisa de preços: 1ª quinzena de agosto de 2018 

Fonte: RADIS UFMT, 2018.

É facultativo a apresentação da Declaração sobre Contratação de Operação de 

Crédito Rural do PRONAF – Grupo “A” e  da Declaração sobre Operação de Crédito Rural 

com Risco Bancário (Figura XV). Segundo as orientações do INCRA estas Declarações 
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deverão ser preenchidas e assinadas pelos beneficiários que pretendem acessar os 

Projetos de Crédito Instalação, comprovando, desta maneira que não acessaram créditos 

anteriormente. Caberá ao INCRA esta solicitação. 

Figuras XV: Modelo das Declarações a serem anexadas

Fonte: INCRA, 2018.

Para os projetos da modalidade Fomento I e II, deve ser elaborado um Laudo Parcial 

para aplicação 2º Operação Fomento, conforme modelo da Figura XVI para a liberação da 

segunda parcela desta modalidade. 

Para a conclusão de aplicação do Crédito Fomento, Fomento Mulher e Semiárido 

quando for única operação, deverá ser elaborado um Laudo conforme modelo da Figura 

XVI. Da mesma forma, é necessário a entrega do Laudo de Conclusão da Aplicação 

do Crédito Fomento, Fomento Mulher e Semiárido – Única Operação (Figura XVII). Vale 

ressaltar que esta etapa é meramente demonstrativa, onde o INCRA é responsável pelo 

recebimento e acompanhamento final.  
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Figura XVI: Modelo de Laudo Parcial para Aplicação 2º Operação Fomento - INCRA

Fonte: INCRA, 2018.
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Figura XVII: Modelo de Laudo de Conclusão da Aplicação do Crédito Fomento, 

Fomento Mulher e Semiárido – Única Operação

Eu, ________________________________________________________________
, (qualificação técnica), declaro para os devidos fins, sob as penas da lei (art.299 
do Código Penal), que as informações prestadas neste documento correspondem 
à verdade e que foram realizadas as orientações para a unidade produtiva familiar 
conforme acima mencionado.

6. Procedimentos Operacionais para o envio dos Projetos Produtivos

O Técnico de Campo deve imprimir os arquivos (Figuras I a V apresentadas 

anteriormente) disponíveis em arquivo Word e levar nas visitas no lote do Assentamento, 

onde deve ser feito o preenchimento das informações conforme previsto no roteiro. 

Ao finalizar as visitas no Assentamento, o Técnico de Campo deve conferir todas 

as informações coletadas. Cada formulário preenchido representa um Projeto de Crédito 

apresentado, podendo ter várias Modalidades em um único projeto (exceto os novas 

Modalidades que deverão seguir as instruções conforme a necessidade do beneficiário, 

das quais aguardam normativas do INCRA). 

No escritório, o Técnico de Campo deve analisar todos os dados e informações 

coletadas. Neste momento, ao preencher cada Projeto de Crédito Instalação corrige e 

edita as informações extraídas em campo, redige os textos para melhorar a compreensão 
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do projeto a ser apresentado, ou seja, relatando no texto do projeto a sua  percepção da 

realidade de cada beneficiário, de acordo com as informações prévias recebidas na visita 

em campo, sendo de extrema importância os itens 4 a 6 (Anexo V da NE nº119/18).

Ao finalizar esta etapa, o Técnico de Campo elabora o projeto no editor de texto 

Word. Este procedimento será feito inicialmente de forma analógica até a adaptação do 

sistema RADIS UFMT para a elaboração do projeto digital (Tablet / Portal RADIS).

O Técnico de Campo é responsável pela elaboração do Projeto Produtivo conforme 

o roteiro constante no Decreto nº9.424 de 26/06/18 e da Norma de Execução nº 119/2018, 

junto ao beneficiário. 

Ao finalizar a elaboração do Projeto Produtivo (Anexo V da NE nº119/18), o Técnico 

de Campo deve incluir ao final de cada projeto datados e assinados, os Anexos (Item 12), 

sendo salvos como figura (JPG, PNG) compatíveis com o arquivo Word. 

Os projetos de crédito devem ser salvos em arquivos separados, renomeados com 

o nome do assentado e número do lote, em formato pdf. Os arquivos deverão ser zipados 

e renomeados por Assentamento (PA) e Município, sendo enviados por e-mail para o 

Projeto RADIS UFMT, conforme o exemplo a seguir:

Figura XVIII: Exemplo para renomear os arquivos por Assentamentos 

 

Fonte: RADIS UFMT, 2018.

O Técnico de Campo deve enviar também para o Projeto RADIS UFMT as Fichas 

Resumo de Insumo de cada projeto elaborado, devidamente preenchida assinada e datada. 

Essas fichas deverão ser enviadas em formato PDF, e renomeadas no formato 

acima descrito. Portanto para cada projeto de Crédito elaborado, deve ser enviado a 

respectiva Ficha Resumo, das quais serão arquivadas no servidor local.  
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Atenção!

O Técnico de Campo só poderá enviar os projetos do Assentamento quando todos 

forem finalizados, otimizando o processo de análise. A equipe RADIS UFMT não aceitará 

envio de arquivos fracionados. 

Figura XIX: Sequência dos documentos a serem escaneados (pdf)

Fonte: Elaboração - RADIS UFMT.

Ao receber os arquivos zipados, o Projeto RADIS UFMT os salva em pasta já 

definida no servidor local, extraindo os arquivos para a primeira conferência individual por 

PA, analisando os seguintes itens: 

• Título do Projeto (Capa) – conforme a modalidade elaborada;

• Item 2 – Caracterização do Assentamento : conferi as informações do assento, 

código do PA, e descrição de acesso;

• Item 3 – Caracterização do Beneficiário : conferi aos dados dos assentados, 

número do lote;

• Item 4 – Caracterização do Projeto Produtivo : conferi os propósitos descritos 

no objetivo do projeto elaborado;

• Item 5 – Situação da Família : constar a descrição minuciosa existente na 

unidade familiar;

• Itens 6 a 12 – Caracterização do projeto produtivo, Metodologia de execução, 

Programa de inversões, Cronograma de Execução e os Resultados esperados: 
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Valor das Modalidades – valor final não poderá ser fracionado. Todos os projetos 

devem contemplar o valor total de cada modalidade proposta;

- devem estar discriminados e detalhados para cada modalidade do projeto 

apresentado. O orçamento apresentado só deverá conter a modalidade presente 

no projeto elaborado. Exemplo: Um Projeto da modalidade Semiárido não deve 

conter orçamento de compra de animais;

• Item 12 – Assinatura dos projetos de Crédito – contendo assinatura e dados do 

responsável técnico elaborador do projeto (entrega “provisória”). Os beneficiários 

deverão rubricar e assinar as páginas no momento da assinatura do contrato, 

realizado junto ao INCRA;

• Anotação de responsabilidade Técnica (ART) – a ser definido pelo INCRA/

UFMT;

• Havendo correções, as mesmas são solicitadas e reanalisadas. Os 

procedimentos para a análise as correções de recebimento e posterior envio 

para a validação é o mesmo descrito acima.

Ao concluir estes itens, os arquivos validados inicialmente são zipados e inseridos 

no Portal RADIS UFMT. 

Figura XX: Portal RADIS UFMT

Fonte: Portal RADIS UFMT
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No Portal RADIS UFMT, ao realizar o “Login”, acessar a aba “Repositório”. Abrirá 

todas as pastas existentes. 

Ao acessar a pasta INCRA (Figura XX), visualiza-se a Pasta “Projetos de Créditos” 

e todos os arquivos já inseridos por município e assentamentos (XXI). 

Figura XXI: Visualização dos arquivos no Portal RADIS UFMT

Fonte: Portal RADIS UFMT

Figura XXII: Relação dos Projetos de Crédito de Instalação no Portal RADIS UFMT

Fonte: Portal RADIS UFMT

Ao acessar a pasta “Projetos de Crédito”, deve constar a Planilha contendo o 

Controle de Entrega dos Projetos de Crédito e a Planilha Nominal de Entrega dos Projetos 

de Crédito, contendo a relação de todos os projetos disponibilizados no Portal (Figura 

XXI). Ao clicar na pasta de cada município, o download dos dados de cada assentamento 

é automático.
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Figura XXIII: Relação dos Projetos de Crédito de Instalação no Portal RADIS UFMT

Fonte: Portal RADIS UFMT

Com este procedimento, os servidores do INCRA estão aptos a utilizar os projetos 

de crédito, bem como todas as informações postadas nesse Portal de acordo com a 

determinação do Diretor de Desenvolvimento de Assentamentos do INCRA, e no âmbito 

do TED UFMT INCRA. A figura XXII apresenta as etapas desenvolvidas das atividades. 
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Figura XXIV: Modelagem das atividades macro – Meta 14

Fonte: RADIS UFMT
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