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Nº 228, segunda-feira, 25 de novembro de 2013
RESOLUÇÃO N o- 4.287, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013
Ajusta as normas do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf), de que trata o Capítulo 10 do
Manual de Crédito Rural (MCR).
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho
Monetário Nacional, em sessão realizada em 22 de novembro de
2013, tendo em vista as disposições do art. 4º, inciso VI, da Lei nº
4.595, de 1964, e dos arts. 4º e 14 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro
de 1965, resolveu:
Art. 1º A alínea "f" do item 22 da Seção 1 (Disposições
Gerais) do Capítulo 10 (Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar - Pronaf) do Manual de Crédito Rural (MCR)
passa a vigorar com a seguinte redação:
"f) nas linhas do Pronaf Floresta ou Semiárido, cada unidade
de produção familiar somente pode manter "em ser", respectivamente,
uma ou duas operações, em cada uma delas, independentemente do
número de membros que compõem a unidade familiar." (NR)
Art. 2º O item 7 da Seção 5 (Créditos de Investimento Pronaf Mais Alimentos) do Capítulo 10 (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf) do Manual de Crédito
Rural (MCR) passa a vigorar com a seguinte redação:
"7 - Os créditos de investimento podem ser utilizados para
aquisição isolada de matrizes, reprodutores e animais de serviço,
admitindo-se também, até o limite de 40% do valor do financiamento,
a aquisição de animais para criação, recriação e engorda, devendo ser
comprovado no projeto ou proposta que os demais fatores necessários
ao bom desempenho da exploração, especialmente, alimentação e
fornecimento de água, instalações, mão de obra e equipamentos são
suficientes." (NR)
Art. 3º O item 2 da Seção 8 (Crédito de Investimento para
Convivência com o Semiárido (Pronaf Semiárido) do Capítulo 10 do
MCR passa a vigorar com a seguinte redação:
"2 - A mesma unidade familiar de produção pode manter
"em ser" até 2 (dois) financiamentos na linha de que trata esta seção,
sendo que a contratação do segundo fica condicionada ao pagamento
de 1 (uma) parcela do financiamento anterior e à apresentação de
laudo da assistência técnica que confirme a situação de regularidade
do empreendimento financiado e capacidade de pagamento." (NR)
Art. 4º O item 10 da Seção 18 (Normas Transitórias) do
Capítulo 10 do MCR (Pronaf) passa a vigorar com a seguinte redação
para o item 10:
"10 - ........................................................................................
b) as taxas de juros de que tratam os incisos I e II da alínea
"a" deste item se aplicam para o financiamento de projetos técnicos
que contemplem itens referentes às seguintes ações:
I - implantação, ampliação e reforma de infraestrutura de
captação, armazenamento e distribuição de água, inclusive aquisição e
instalação de reservatórios d'água e equipamentos de irrigação;
II - sistemas produtivos com reserva de alimentos para os
animais, inclusive formação de capineiras, cultivo de forrageiras;
construção de silos, cochos; aquisição de equipamentos de preparo e
distribuição de silagem e ração;
...............................................................................................
IV - recuperação e fortalecimento da pecuária, com prioridade para a criação de animais de pequeno e médio porte adaptados
ao ambiente semiárido, compreendendo formação e recuperação de
pastagens, capineiras e demais espécies forrageiras; aquisição de matrizes e reprodutores, desde que comprovada a adequada capacidade
de apascentamento e reserva de água.
.................................................................................................
VI - instalação, ampliação e recuperação de infraestrutura de
cultivos protegidos." (NR)
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI
Presidente do Banco
RESOLUÇÃO N o- 4.288, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013
Define a remuneração das instituições financeiras pelos serviços de análise de viabilidade econômico-financeira dos projetos
de financiamentos contratadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), Nordeste
(FNE) e Norte (FNO).
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho
Monetário Nacional, em sessão realizada em 22 de novembro de
2013, com base no disposto no art. 18 da Lei nº 12.712, de 30 de
agosto de 2012, resolveu:
Art. 1º Nas operações contratadas com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste
(FNE) e do Centro-Oeste (FCO), de que trata a Lei nº 7.827, de 27 de
setembro de 1989, deverá ser cobrada dos proponentes, a título de
remuneração dos bancos administradores desses recursos pela prestação de serviços de análise de viabilidade econômico-financeira de
projetos industriais, agroindustriais, de turismo, comerciais e de serviços, os valores correspondentes aos seguintes percentuais:
I - até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da operação
de financiamento de até R$15.000,00 (quinze mil reais);
II - até 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) do
valor da operação de financiamento acima de R$15.000,00 (quinze
mil reais) até R$200.000,00 (duzentos mil reais);

III - até 1,00% (um por cento) do valor da operação de
financiamento acima de R$200.000,00 (duzentos mil reais) até
R$1.000.000,00 (um milhão de reais);
IV - até 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por
cento) do valor da operação de financiamento acima de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI
Presidente do Banco
RESOLUÇÃO N o- 4.289, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013
Autoriza a renegociação de parcelas de financiamentos rurais vinculados a lavouras
de café arábica.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho
Monetário Nacional, em sessão realizada em 22 de novembro de
2013, tendo em vista as disposições do art. 4º, inciso VI, da Lei nº
4.595, de 1964, dos arts. 4º e 14 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro
de 1965, e dos arts. 5º e 6º da Lei nº 10.186, de 12 de fevereiro de
2001, resolveu:
Art. 1º Fica autorizada, a critério da instituição financeira,
independentemente da fonte de recursos, a renegociação das parcelas
vencidas e vincendas no período de 1º de julho de 2013 a 30 de junho
de 2014 das operações de crédito rural vinculadas a lavouras de café
arábica, referentes a custeio, investimento e comercialização, observadas as seguintes condições:
I - beneficiários: produtores rurais de café arábica e suas
cooperativas de produção;
II - as parcelas das operações de custeio e comercialização:
a) podem ser renegociadas para pagamento em até 5 (cinco)
parcelas anuais, devendo o pagamento da primeira ser efetuado em
2015, de acordo com o período de obtenção de renda do mutuário;
b) somente podem ser renegociadas mediante amortização
mínima de 20% (vinte por cento) do saldo atualizado da parcela com
vencimento no período de que trata este artigo, a ser pago até a data
de formalização;
III - as parcelas das operações de investimento podem ser
incorporadas ao saldo devedor e redistribuídas nas parcelas restantes,
ou ser prorrogadas para até um ano após a data prevista para o
vencimento do contrato, respeitada a periodicidade vigente;
IV - o mutuário deve manifestar formalmente interesse em
renegociar suas dívidas rurais junto à instituição financeira credora
até 31 de janeiro de 2014, a qual deve formalizar a renegociação até
15 de julho de 2014, admitida a formalização por carimbo-texto com
anuência do mutuário.
§ 1º Devem ser mantidas, para as parcelas e operações renegociadas, as demais condições dos contratos vigentes e a mesma
fonte de recursos da operação objeto da renegociação.
§ 2º A renegociação das operações de investimento nas condições deste artigo poderá abranger também operações contratadas
por produtores de café arábica cujos itens financiados foram destinados às culturas de café arábica e conilon.
§ 3º A partir da manifestação de que trata o inciso IV do
caput, o nível de risco no qual a operação estiver classificada deve ser
mantido até a efetiva formalização da renegociação, sendo que, caso
não seja formalizada a renegociação, a instituição financeira deverá
aplicar integralmente as disposições da Resolução nº 2.682, de 21 de
dezembro de 1999.
§ 4º Em qualquer situação, a partir da manifestação pelo
mutuário, a operação deverá ser atualizada por encargos de normalidade até a data da formalização, sendo que, caso não seja formalizada a renegociação, a operação ficará sujeita aos encargos contratuais, inclusive de inadimplência, durante todo o período.
§ 5º A renegociação de que trata este artigo não abrange as
parcelas vencidas e vincendas das operações renegociadas com base
na Resolução nº 4.028, de 18 de novembro de 2011, nos §§ 3º ou 6º
do art. 5º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, e das
celebradas com recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
(Funcafé), cujos créditos foram recebidos pela União em dação em
pagamento, nos termos do art. 3º da Medida Provisória nº 2.196-3, de
24 de agosto de 2001.
Art. 2º O beneficiário final que renegociar os débitos nas
condições previstas nesta Resolução fica impedido de contratar novas
operações de crédito de investimento rural destinadas à cafeicultura
com recursos controlados do crédito rural, em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), até que liquide integralmente:
a) a parcela pactuada para pagamento em 2015, no caso de
renegociação das operações de custeio e comercialização;
b) a primeira parcela com vencimento a partir de 1º de julho
de 2014, no caso de renegociação das operações de investimento.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI
Presidente do Banco
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COMITÊ NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
DELIBERAÇÃO N o- 12, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013
Altera o Regimento Interno do Comitê Nacional de Educação Financeira, anexo à
Deliberação CONEF nº 1, de 5 de maio de
2011.
O COMITÊ NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA CONEF torna público que, em reunião ordinária realizada em 21 de
novembro de 2013, com base no art. 4º, parágrafo único, do Decreto
nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010, e tendo em vista o art. 5º,
inciso I, alínea "d", do Regimento Interno do CONEF, anexo à Deliberação CONEF nº 1, de 5 de maio de 2011, decidiu:
Art. 1º Ficam divulgadas, na forma do anexo a esta Deliberação, as alterações promovidas no Regimento Interno do Comitê
Nacional de Educação Financeira - CONEF, anexo à Deliberação
CONEF nº 1, de 5 de maio de 2011.
Art. 2º Cabe à Secretaria Executiva do CONEF adotar as
providências necessárias para a consolidação das alterações no Regimento Interno e sua divulgação no sítio utilizado pelo Comitê na
internet (www.vidaedinheiro.gov.br).
Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
LUIZ EDSON FELTRIM
Presidente do Comitê
ANEXO
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ NACIONAL DE
EDUCAÇÃO FINANCEIRA (CONEF)
..................................................................................................
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA E DAS ATRIBUIÇÕES
..................................................................................................
Art. 8º À Secretaria-Executiva do CONEF, a ser exercida
pelo Banco Central do Brasil, compete:
...................................................................................................
VI - manter arquivo e ementário de assuntos de interesse do
Comitê, bem como das decisões adotadas em suas reuniões; e
VII - (Revogado)
........................................................................................ (NR)
CAPÍTULO VII
DAS ATAS
..................................................................................................
Art. 29. As atas serão elaboradas pela Secretaria-Executiva
preferencialmente em meio eletrônico e encaminhadas a todos os
membros do Comitê. (NR)
DELIBERAÇÃO N o- 13, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013
Institui a Semana Nacional de Educação
Financeira, destinada a promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira
(ENEF) e a divulgar as ações desenvolvidas pelos órgãos e entidades representadas no Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF).
O COMITÊ NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
(CONEF) torna público que, em reunião extraordinária realizada em
21 de novembro de 2013, com base no art. 4º do Decreto 7.397, de 22
de dezembro de 2010, decidiu:
Art. 1º Fica instituída a Semana Nacional de Educação Financeira, destinada a promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira
(ENEF) e a divulgar as ações desenvolvidas pelos órgãos e entidades
representadas no Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF).
Art. 2º O Presidente do CONEF fixará anualmente, mediante
portaria, as datas em que será realizada a Semana Nacional de Educação Financeira.
Art. 3º O CONEF convidará os órgãos públicos, as entidades privadas e as organizações da sociedade civil para participarem da Semana
Nacional de Educação Financeira, por meio da realização de eventos e atividades que promovam a educação financeira e a tomada de decisões conscientes por parte dos cidadãos, seguindo as diretrizes da ENEF, conforme o
disposto no art. 2º do Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010.
Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
LUIZ EDSON FELTRIM
Presidente do Comitê

DIRETORIA COLEGIADA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO
DO SISTEMA FINANCEIRO
CARTA-CIRCULAR N o- 3.621, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013
Dispõe sobre os procedimentos para a remessa do Balancete Combinado do Sistema
Cooperativo, previsto na Circular nº 3.669,
de 2 de outubro de 2013.
O Chefe do DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO
DO SISTEMA FINANCEIRO do BANCO CENTRAL DO BRASIL,
no uso da atribuição que confere o art. 22, inciso I, alínea "a" do
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