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DE 22 DE JULHO DE 2009.

N

0 PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAcAO E
REFORMA AGRARIA - INCRA, no use das atribuicoes que the sao conferidas pelo inciso
VII do art. 21, da Estrutura Regimental , aprovada pelo Decreto n 6.812, de 3 de abril de 2009,
combinado com os incisos V e VII, do art. 122 do Regiment Interno do INCRA, aprovado pela
Portaria/MDA/N° 20, de 8 de abril de 2009, e
Considerando a necessidade de atualizar valores quanto ao Credito Aquisicao de
Materiais de Construcao para os beneficiarios do Programa Nacional de Reforma Agraria;
Considerando a necessidade de fomentar a moradia nos assentamentos de reforma
agraria;
Considerando , ainda, a necessidade de prover recursos financeiros, sob forma de
concessao de credito , aos beneficiarios da Reforma Agraria, visando assegurar aos mesmos os
meios necessarios a instalacao e desenvolvimento sustentavel dos projetos de assentamento,
resolve:
Art. 1 ° Aprovar " ad referendum " do Conselho Diretor, a Instrucao Normativa n° 54, de
22 de juiho de 2009, que "Fixa valores a normal gerais para a implementacao do Credito
Instalacao aos beneficiarios dos Projetos da Reforma Agraria".
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
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DE 22 DE JULHO DE 2009.

INSTRUcAO NORMATIVA /INCRA N° 54

Fixa valores a normas gerais para a implementacao do
Credito Instalacao aos beneficiarios dos projetos da
Reforma Agraria.

N

0 PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAcAO E
REFORMA AGRARIA - INCRA, no use das atribuicoes que the confere o inciso VII, art. 21,
da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto n° 6.812, de 3 de abril de 2009, e inciso IX, do
art.122, do Regiment Interno aprovado pela Portaria n° 20, de 8 de abril de 2009, Resolve:
CAPITULO I
DO OBJETO
Art. l ° A presente Instrucao tem por objetivo disciplinar a implementacao do Credito
Instalacao para o publico da Reforma Agraria.
CAPITULO II
DO CREDITO INSTALAcAO
N

Art. 2° Consiste no provimento de recursos financeiros , sob forma de concessao de
credito, aos beneficiarios da Reforma Agraria, visando assegurar aos mesmos os meios
necessarios para instalacao e desenvolvimento inicial a /ou recuperacao dos projetos do Programa
Nacional de Reforma Agraria.
Paragrafo unico. Sao modalidades de concessao de Credito Instalacao: Apoio Inicial;
Apoio Mulher; Aquisicao de Materiais de Construcao; Fomento; Adicional do Fomento; Semiarido; Recuperacao/Materiais de Construcao; Reabilitacao de Credito Producao e Credito
Ambiental.

CAPITULO III
DOS VALORES DAS MODALIDADES
Art. 3° Os valores das modalidades sao os seguintes:
Apoio Inicial: R$ 3.200,00;
Apoio Mulher: R$ 2.400,00;
Aquisicao de Materiais de Construcao: R$15.000,00;
Fomento: R$ 3.200,00;
Adicional do Fomento: R$ 3.200,00;
Semi-arido: Ate R$ 2.000,00;
Recuperacao/Materials de Construcao: Ate R$ 5.000,00;
Reabilitacao de Credito de Producao: Ate R$ 6.000,00;
Credito Ambiental: R$ 2.400,00.

¢9}

§1 °. Na modalidade Apoio Mulher, o valor de R$ 2.400,00, sera liberado em 3 (tres)
parcelas, sendo calla uma no valor de R$ 800 ,00 por exercicio.
§2°. 0 Credito Ambiental, no valor de R$ 2.400, 00 sera liberado em 24 (vinte e
quatro) parcelas mensais iguais a sucessivas, a ser operacionalizado da forma prevista em Norma
de Execucao propria.
§3°. 0 reajuste do valor do Credito Aquisicao de Materiais de Construcao ora
inserido , somente sera concedido nos projetos de assentamento que nao tenham tido sua
execucao fisica iniciada ate a data deste reajuste.
CAPITULO IV
DOS BENEFICIARIOS
Art. 4° Poderao ser beneficiarios do Credito Instalacao os assentados dos projetos da
Reforma Agraria criados ou reconhecidos pelo Incra , regularmente selecionados e cadastrados.
§ 1 °. A modalidade Apoio Inicial sera concedida as familias selecionadas e
cadastradas , visando suprir as necessidades basicas, bem como ao fomento inicial de seu
processo produtivo para sua instalacao nos Projetos de Assentamento da Reforma Agraria.
§2°. A modalidade Apoio Mulher sera concedida para utilizacao exclusiva da mulher
titular do lote, que compoe a unidade familiar, residentes e domiciliadas no Projeto de
Assentamento , visando o desenvolvimento de atividades agricolas a/ou comerciais no ambito dos
Projetos de Assentamento da Reforma Agraria.
§3°. A modalidade Aquisicao de Materiais de Construcao sera concedida as familias
assentadas, residentes e domiciliadas no Proj eto de Assentamento, para auxiliar na construcao de
suas unidades habitacionais , nos lotes identificados conforme o proj eto de parcelamento ou com
a localizacao definida em caso de projetos coletivos.
§4°. A modalidade Fomento sera concedida as familias residentes e domiciliadas em
Projetos de Assentamento, visando ao fortalecimento das atividades produtivas e ao
desenvolvimento dos Projetos de Assentamento da Reforma Agraria.
§5°. A modalidade Adicional do Fomento sera concedida as familias residentes e
domiciliadas em Projetos de Assentamento , visando dar continuidade ao fortalecimento das
atividades produtivas e ao desenvolvimento dos Projetos de Assentamento da Reforma Agraria.
§6°. A modalidade Semi-arido se destina a atender as necessidades de seguranca
hidrica das familias residentes e domiciliadas em Projetos de Assentamento , localizados nas
areas circunscritas pelo Semi-arido , reconhecidas pelo IBGE.
§7°. A modalidade Recuperacao /Materiais de Construcao se destina a recuperacao
das unidades habitacionais nos Projetos de Assentamento que, apos constatacao por meio de
laudo tecnico, apresentem necessidade de reforma e/ou ampliacao.
§8°. A modalidade Reabilitacao de Credito Producao se destina a recuperacao da
capacidade de acesso a novos creditos , possibilitando a quitacao de financiamentos contraidos no
ambito do Programa Especial de Credito para Reforma Agraria - PROCERA.

§9°. A modalidade de Credito Ambiental se destina a financiar o plantio de arvores e
a realizacao dos tratos culturais, durante dois anos, a partir da instalacao de sistema agroflorestal
- SAF, necessaria a restauracao ambiental da area de reserva legal dos assentamentos.
CAPITULO V
DISPOSIcOES GERMS
Art. 5° Os creditos deverao ser aplicados de forma coletiva no respectivo Projeto de
Assentamento , ressalvada as excepcionalidades previstas no art. 4°, §7° fiesta Instrucao
Normativa, bem como nos casos de regularizacao de lotes retomados.
Art. 6° Nao serao concedidos creditos a projetos nao cadastrados no Sistema de
Informacoes dos Projetos de Reforma Agraria - SIPRA, ou outro sistema que o vier substituir.
Art. 7° A Diretoria de Desenvolvimento de Projetos de Assentamentos (DD)
publicara Norma de Execucao e Manual Operacional especificos.
Art. 8° Nos casos de concessao de Credito Instalacao na modalidade
Recuperacao/Materiais de Construcao , preferencialmente os projetos de assentamento devem ter
por base o Plano de Recuperacao de Assentamento - PRA.
Art. 9° Os casos omissos na presente Instrucao Normativa serao dirimidos pela
Diretoria de Desenvolvimento de Proj etos de Assentamento - DD.
Art. 10° Esta Instrucao Normativa entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 11 ° Revogam - se as disposicoes em contrario , especialmente o que dispoe a
Instrucao Normativa/Incra n° 53, de 19 de junho de 2009, publicada no DOU n° 118, de 24 de
junho, Secao I, pagina 54.
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