Seção 1 - Edição Extra

Nº 56-C, quarta-feira, 24 de março de 2021

aplicação de outras medidas de reparação e ressarcimento do Fundo de Terras e da
Reforma Agrária a serem estabelecidas e processadas nos termos de regulamento
próprio.
Art. 72. Sem prejuízo da sanção penal, o beneficiário que tenha acessado o
Programa a partir de informações falsas ou de quaisquer outros expedientes ilícitos, será
obrigado a restituir os recursos financiados devidamente atualizados, além de ressarcir o
erário pelo custo da captação indevida dos recursos.
Art. 73. A emissão de declarações fraudulentas enseja a aplicação de sanções
penais e cíveis cabíveis.
Art. 74. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas quanto à aplicação deste
Regulamento serão resolvidos pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo.
Art. 75. As propostas de financiamento devidamente autorizadas pelo
Departamento de Gestão do Crédito Fundiário poderão ser contratadas nas condições
anteriores até o prazo de 6 (seis) meses, a contar do início da vigência da Portaria que
aprovar este Regulamento.

§ 2° A execução de cada um dos SIC deve ser efetivada com os prestadores de
serviços que oferecerem o menor preço.
§ 3° A Unidade Estadual, por meio de decisão devidamente fundamentada,
pode rejeitar a contratação de empresas sem idoneidade ou condições para assumir os
compromissos pactuados.
§ 4° É vedado o apoio a mais de um SIC com obras e serviços da mesma
natureza e no mesmo local que possam ser realizados conjunta e concomitantemente em
um único Subprojeto.
§ 5° As associações devem assegurar contrapartida equivalente a pelo menos
10% (dez por cento) do valor global dos SIC, que pode ser ofertada por meio de materiais,
mão de obra ou recursos monetários, desde que comprovados por meio de notas fiscais,
recibos, depósitos identificados, declaração ou outros documentos que evidenciem o real
valor, e devidamente atestados pela Unidade Estadual.
Art. 57. Os valores despendidos na execução de cada um dos SIC, até o limite
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por associação de trabalhadores rurais beneficiários são
por ela operacionalizado diretamente e condicionados à apresentação e aprovação do
respectivo SIC pela Unidade Estadual.
Art. 58. Os SIC que ultrapassarem o montante equivalente a R$ 100.000,00
(cem mil reais) devem ter sua execução previamente autorizada pelo Departamento de
Gestão do Crédito Fundiário, mediante análise de procedimentos administrativos
devidamente instruídos e encaminhados pela Unidade Estadual, conforme definido pelo
órgão gestor.
Art. 59. A associação beneficiária é responsável pelo acompanhamento da
execução da obra ou da aquisição de bens e serviços e pelo ateste de conclusão do
subprojeto, para composição da prestação de contas final junto à Unidade Estadual.
Art. 60. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do contrato entre
os agentes financeiros e as associações de trabalhadores rurais beneficiários, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão recolhidos ao Órgão Gestor no prazo improrrogável de
sessenta dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial
do responsável.
§ 1° As associações ficam obrigadas a prestar contas dos recursos recebidos,
bem como da comprovação da contrapartida, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados
da data de finalização do prazo estabelecido no art. 10, do Decreto nº 6.672, de 2008, nos
moldes estabelecidos pelo Manual de Operação.
§ 2° A Unidade Estadual tem o prazo de até 90 (noventa) dias para apreciar a
prestação de contas, contados da data de seu recebimento, nos moldes estabelecidos pelo
Manual de Operação.
Art. 61. Os valores resultantes das aplicações financeiras podem ser utilizados
dentro do prazo de aplicação dos recursos nos SIC.
Art. 62. As associações podem ser contempladas somente uma única vez com
os recursos do Subprograma de Combate à Pobreza Rural.
Limites de crédito, encargos financeiros e bônus
Art. 63. O limite de crédito será de até R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil
reais), observando que o projeto técnico de financiamento deve:
I - demonstrar a viabilidade técnica e econômico-financeira da atividade rural a
ser explorada; e
II - comprovar a necessidade dos investimentos.
§ 1° A soma dos recursos não pode ultrapassar o limite de crédito estabelecido
no caput deste artigo, para as linhas de financiamento PNCF Social e PNCF Mais,
considerando a soma dos valores do SAT e SIB.
§ 2° O prazo de reembolso será de até 25 (vinte e cinco) anos, incluindo até 36
(trinta e seis) meses de carência.
§ 3° Os encargos financeiros, de acordo com a classificação do beneficiário, na
data de contratação do financiamento:
I - taxa efetiva de juros de 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano), para a
linha PNCF Social: renda bruta familiar anual no valor de até R$20.000,00 (vinte mil reais)
e patrimônio no valor de até R$40.000,00 (quarenta mil reais) para famílias da região
Norte e dos municípios que integram a área de abrangência da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), inscritas no Cadastro Único do Governo Federal;
II - taxa efetiva de juros de 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco décimos por cento
ao ano), para a linha PNCF Mais: renda bruta familiar anual de até R$40.000,00 (quarenta
mil reais) e patrimônio de até R$80.000,00 (oitenta mil reais) para famílias de qualquer
região, com exceção daquelas localizadas nos municípios da área de abrangência da
Sudene;
III - taxa efetiva de juros de 4,0% a.a. (quatro por cento ao ano), linha PNCF
Empreendedor: renda bruta familiar anual de até R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil
reais) e patrimônio de até R$500.000,00 (quinhentos mil reais) em qualquer região.
§ 4° Bônus de adimplência, aplicados sobre o valor da parcela de reembolso do
financiamento:
I - 40% (quarenta por cento) para os beneficiários de que trata o inciso I do § 3°; e
II - 20% (vinte por cento) para os beneficiários de que trata o inciso II do § 3°.
Art. 64. Os limites de crédito, de que trata o art. 63 e de renda bruta familiar,
de que trata os §§ 4°, 5° e 6° do art. 31 serão atualizados anualmente mediante a
aplicação da variação acumulada no ano anterior do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
ou do índice que venha a substituí-lo, passando a vigorar a partir do dia 15 de janeiro de
cada ano.
Art. 65. Em cada projeto técnico de financiamento a ser contratado caberá à
Unidade Estadual comunicar ao agente financeiro sua aprovação e os requisitos para
obtenção do bônus de adimplência, conforme definição no Manual de Operações.
Art. 66. O valor de cada parcela de amortização deve ser obtido pelo sistema
de amortização Price.
Art. 67. Em caso de antecipação do pagamento de parcela, para os mutuários
em situação de adimplência, após a liquidação da décima e iniciando-se pela última
parcela, serão concedidos, adicionalmente, 5% (cinco por cento) de desconto fixo sobre
cada parcela, a título de bônus adicional para quitação antecipada, observando o limite de
50% (cinquenta por cento) do valor da parcela conforme a Lei Complementar nº 93, de
1998.
Parágrafo único. Fica vedada a aplicação do desconto citado no caput deste
artigo na hipótese que trata o item 7-B da Resolução nº 4.718, de 30 de maio de 2019.
Regime jurídico do imóvel financiado
Art. 68. Os imóveis adquiridos com recursos do Fundo de Terras e da Reforma
Agrária são gravados com hipoteca ou alienação fiduciária, facultada a exigência de
garantias adicionais caso o financiamento seja realizado com risco da instituição
financeira.
Art. 69. Os imóveis adquiridos com recursos do Fundo de Terras e da Reforma
Agrária são inalienáveis pelo prazo de dez anos, contados a partir da data de assinatura do
contrato original, mesmo havendo quitação total do financiamento.
Parágrafo único. Não incidirá a vedação prevista no caput deste artigo quando
o imóvel e suas benfeitorias forem transferidos com anuência da Unidade Estadual a quem
se enquadrar como beneficiário.
Art. 70. A transferência de imóvel sem a observância do disposto no art. 69 é
nula de pleno direito, importando:
I - no vencimento antecipado do saldo devedor e, se necessária, a excussão da
hipoteca, durante a vigência do financiamento; e
II - na obrigação do mutuário de indenizar o Fundo de Terras e da Reforma
Agrária, na forma disposta em regulamento próprio.
Parágrafo único. Quando a transferência irregular do imóvel ocorrer após a
liquidação do financiamento e antes do prazo de inalienabilidade previsto no art. 69, o
mutuário indenizará o Fundo de Terras e da Reforma Agrária nos termos do inciso II do
caput deste artigo.
Disposições transitórias e finais
Art. 71. A não observância dos normativos que regem o Fundo de Terras e da
Reforma Agrária e o descumprimento das obrigações pactuadas no contrato de
financiamento autorizam o vencimento antecipado do saldo devedor da dívida e a
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CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
PORTARIA CONTRAN Nº 202, DE 24 DE MARÇO DE 2021
Dispõe sobre os prazos de processos e de
procedimentos afetos aos órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e às entidades
públicas e privadas prestadoras de serviços
relacionados ao trânsito, por força das medidas de
enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Estado
da Bahia.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), "ad
referendum" do Colegiado, no uso da competência que lhe conferem os incisos I e X do
art. 12 e o art. 141, todos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o inciso XII do art. 6º do ANEXO da Resolução
CONTRAN nº 776, de 13 de junho de 2019, com base no que consta nos autos do processo
administrativo nº 50000.006533/2021-14, resolve:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre os prazos de processos e de procedimentos
afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e às entidades
públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito, por força das medidas
de enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Estado da Bahia.
Parágrafo único. Esta Portaria se aplica:
I - aos condutores habilitados pelo órgão executivo de trânsito do Estado da
Bahia;
II - aos veículos registrados ou que venham a ser registrados junto ao órgão
executivo de trânsito do Estado da Bahia; e
III - às infrações de trânsito autuadas por órgãos executivos de trânsito ou
rodoviário do Estado da Bahia.
Art. 2º Ficam prorrogados por tempo indeterminado:
I - a data final para apresentação de defesa prévia e de indicação do condutor
infrator encerrada desde 26 de fevereiro de 2021, para as notificações de autuação (NA) já
enviadas;
II - a data final para apresentação de recurso encerrada desde 26 de fevereiro
de 2021, para as notificações de penalidade (NP) expedidas;
III - a data final para apresentação de recursos em processos de suspensão do
direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação encerrada desde 26 de
fevereiro de 2021;
IV - o prazo para renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e das
Autorizações para Conduzir Ciclomotor (ACC) vencidas desde 1º de fevereiro de 2020 e
com vencimento a partir da data de publicação desta Portaria;
V - o prazo de validade das ACC, Permissão Para Dirigir (PPD) e CNH vencidas
desde 1º de fevereiro de 2020 e com vencimento a partir da data de publicação desta
Portaria, para fins de fiscalização;
VI - o prazo para registro e licenciamento do veículo novo adquirido desde 12
de fevereiro de 2021; e
VII - o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação
de transferência de propriedade de veículo adquirido desde 28 de janeiro de 2021.
§ 1º Todas as informações contidas nos documentos de habilitação, inclusive os
cursos especializados, permanecem válidas, nos termos do inciso V.
§ 2º O prazo a que se refere o inciso V também se aplica aos certificados de
cursos especializados, quando não houver essa informação nos documentos de
habilitação.
§ 3º Para fins de fiscalização, as medidas descritas neste artigo têm aplicação
em âmbito nacional, devendo ser observadas por todos os órgãos integrantes do SNT.
Art. 3º Tão logo a situação que deu ensejo à prorrogação de prazos seja
encerrada, o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado da Bahia deverá informar
ao órgão máximo executivo de trânsito da União, que adotará as medidas necessárias à
revogação desta Portaria.
Parágrafo único. No ato de revogação, será definido novo calendário para
restabelecimento dos prazos prorrogados nos termos do art. 2º.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FREDERICO DE MOURA CARNEIRO
PORTARIA CONTRAN Nº 203, DE 24 DE MARÇO DE 2021
Dispõe sobre os prazos de processos e de
procedimentos afetos aos órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e às entidades
públicas e privadas prestadoras de serviços
relacionados ao trânsito, por força das medidas de
enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Estado
de Pernambuco.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), "ad
referendum" do Colegiado, no uso da competência que lhe conferem os incisos I e X do
art. 12 e o art. 141, todos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o inciso XII do art. 6º do ANEXO da Resolução
CONTRAN nº 776, de 13 de junho de 2019, com base no que consta nos autos do processo
administrativo nº 50000.006972/2021-19, resolve:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre os prazos de processos e de procedimentos
afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e às entidades
públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito, por força das medidas
de enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Estado de Pernambuco.
Parágrafo único. Esta Portaria se aplica:
I - aos condutores habilitados pelo órgão executivo de trânsito do Estado de
Pernambuco;
II - aos veículos registrados ou que venham a ser registrados junto ao órgão
executivo de trânsito do Estado de Pernambuco; e
III - às infrações de trânsito autuadas por órgãos executivos de trânsito ou
rodoviário do Estado de Pernambuco.
Art. 2º Ficam prorrogados por tempo indeterminado:
I - a data final para apresentação de defesa prévia e de indicação do condutor
infrator encerrada desde 18 de março de 2021, para as notificações de autuação (NA) já
enviadas;
II - a data final para apresentação de recurso encerrada desde 18 de março de
2021, para as notificações de penalidade (NP) expedidas;
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