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IV - descrição da metodologia a ser empregada na assistência técnica e capacitação dos
agricultores familiares ao longo do ano agrícola, com o plano de visitação às propriedades, incluindo
assessorias técnicas individuais e atividades coletivas para as diferentes atividades; e
V - descrição das atividades de capacitação utilizadas e sua devida programação.
Art. 25. No caso de terceirização da prestação de serviços de assistência técnica aos agricultores
familiares e de sua capacitação, o contrato ou convênio que estabelece as obrigações das partes deverá
conter, além do previsto no art. 24, a obrigação de o contratado informar o produtor de biodiesel os
dados referentes à realização da assistência técnica e da capacitação em conformidade com o plano
estabelecido.
Art. 26. O MDA terá um prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da data de protocolização da
documentação completa, para avaliação do cumprimento dos critérios do Selo Combustível Social e para
emissão de parecer conclusivo.
§ 1º A avaliação do cumprimento dos critérios do Selo Combustível Social para fins de
concessão incluirá a análise documental e a auditoria de campo, caso julgado necessário.
§ 2º É requisito indispensável para emissão de parecer conclusivo do MDA, que toda cultura
contratada da agricultura familiar esteja no mínimo na fase de plantio.
§ 3º É requisito indispensável para emissão de parecer conclusivo do MDA, que todas as
informações relacionadas a contratos e/ou aquisições da agricultura familiar estejam inseridas em ferramenta eletrônica disponibilizada pelo MDA.
§ 4º A concessão de uso do Selo Combustível Social será publicada, por extrato, no Diário
Oficial da União, ficando dispensada a emissão posterior de quaisquer documentos que impliquem a
repetição do ato, tais como certidões, declarações e outros.
Art. 27. A concessão de uso do Selo Combustível Social terá validade conforme estabelecido no
Decreto 5.297, de 6 de dezembro de 2004, ou outro que venha substituí-lo.
Seção II. Da manutenção da concessão de uso do Selo combustível social
Art. 28. O MDA procederá a avaliação do cumprimento dos critérios do Selo Combustível
Social e da regularidade documental nos seguintes casos:
I - ordinariamente em uma freqüência anual; e
II - a qualquer tempo, de ofício ou em virtude de denúncia formalizada no MDA.
§ 1º A avaliação anual será feita com base nas informações prestadas pelo produtor de biodiesel
e previstas no art. 21, assim como em visita de campo e análise da documentação prevista na Seção V
do Capítulo II e na Seção I do Capítulo III.
§ 2º. O produtor de biodiesel, sempre que requisitado pelo MDA, deverá disponibilizar a
documentação completa, que ofereça comprovação do cumprimento dos critérios do Selo Combustível
Social, bem como as demonstrações contábeis relativas às transações realizadas.
§ 3º Mediante solicitação formal do produtor de biodiesel controlador de duas ou mais unidades
industriais detentoras do Selo Combustível Social, o percentual mínimo de aquisições da agricultura
familiar poderá ser calculado de forma conjunta para todas as unidades.
§ 4º Desde que haja o perfeito cumprimento dos demais critérios descritos no Capítulo II, o
produtor de biodiesel poderá firmar compromisso de compensação com o MDA, mediante o descumprimento de até 1/4 (um quarto) do percentual mínimo de aquisições de matéria-prima da agricultura
familiar conforme disposto no art. 3º.
§ 5º A compensação de que trata o § 4º poderá ser feita somente com aquisições excedentes
realizadas no ano precedente ou aquisições excedentes a se realizar no ano subsequente.
§ 6º Mediante a constatação do descumprimento parcial do percentual mínimo disposto no § 4º,
o produtor de biodiesel será notificado, e deverá reconhecer e requerer ao MDA a compensação, assim
como o quantum a ser compensado.
Seção III. Da perda de validade e cancelamento da concessão de uso do Selo combustível
social
Art. 29. A concessão de uso do Selo Combustível Social perderá a validade, a qualquer tempo,
nas seguintes hipóteses:
I - cancelamento da autorização expedida pela ANP;
II - cancelamento do Registro Especial de Produtor de Biodiesel expedido pela Secretaria da
Receita Federal; e
III - não houver pedido de renovação depois de passado o prazo de validade da concessão de
uso do Selo Combustível Social, conforme art. 27.
Art. 30. Na hipótese de constatação de desatendimento de qualquer um dos critérios dispostos
nesta Portaria, a concessão de uso do Selo Combustível Social será cancelada, a qualquer tempo,
devendo-se observar os procedimentos indicados no art. 31.
Art. 31. O procedimento de cancelamento seguirá os seguintes passos:
a) o processo tramitará no MDA em autos apartados e em apenso aos autos principais;
b) a empresa será notificada, por meio de ofício, constando os fatos e fundamentos legais
pertinentes, com a delimitação de um prazo de 30 dias para a apresentação das alegações e documentos
comprobatórios, conforme dispõe o inciso III, do art. 3º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, sendo
que serão recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando
consideradas ilícitas, impertinentes, desnecessárias e protelatórias;
c) decorrido o prazo estabelecido e mantida a situação de inconformidade, a empresa será
notificada da decisão de cancelamento da concessão, conforme dispõe o art. 48 da Lei 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e a qual será publicada no Diário Oficial da União.
Parágrafo Único. O cancelamento passará a contar a partir da data de publicação no Diário
Oficial da União, e o produtor de biodiesel só poderá entrar com novo pedido de concessão de uso do
Selo Combustível Social depois de decorridos 09 (nove) meses da publicação.
Art. 32. Os pedidos de nova concessão de uso do Selo Combustível Social realizados pelo
produtor de biodiesel que se encontra com a concessão de uso cancelada em data anterior à publicação
desta Portaria, também deverão respeitar o prazo disposto no Parágrafo Único do art. 31.
Seção IV. Da renovação de uso do Selo Combustível Social
Art. 33. A renovação da concessão de uso do Selo Combustível Social deverá ser solicitada ao
MDA, por meio de ofício endereçado ao Secretário da Agricultura Familiar, no período de 5 (cinco)
meses antes do término da validade da concessão.
§ 1º A renovação será concedida mediante atualização documental prevista no art. 22, e
auditoria de campo, caso julgado necessário.
§ 2º A renovação da concessão de uso do Selo Combustível Social será publicada, por extrato,
no Diário Oficial da União, ficando dispensada a emissão posterior de quaisquer documentos que
impliquem a repetição do ato, tais como certidões, declarações e outros.
§ 3º A renovação da concessão de uso não desobriga o produtor de biodiesel de passar por
avaliação de manutenção, conforme disposto na Seção II do Capítulo III, referente ao período da
concessão de uso anterior.
§ 4º Mesmo após a renovação, o MDA poderá proceder com o cancelamento da concessão de
uso, conforme disposto na Seção III do Capítulo III, baseado nos resultados da avaliação de manutenção
prevista no § 3º.
CAPÍTULO IV
Das disposições finais
Art. 34. Devem ser comunicadas ao MDA as situações de mudança de endereço da unidade
industrial, mudança de razão social, alterações no contrato social, incorporações, alteração na capacidade
produtiva autorizada pela ANP, encerramento de atividades do produtor de biodiesel, abertura de filiais
para compra de matéria-prima da agricultura familiar, com as respectivas documentações comprobatórias.
§ 1º. As situações que envolvam a transferência de titularidade da concessão de uso do Selo
Combustível Social entre empresas deverão ser apresentadas ao MDA, com respectiva documentação,
objetivando a avaliação e dotação dos procedimentos cabíveis.
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§ 2º. Quaisquer inconformidades verificadas em atividades de filiais, abertas pelo produtor de
biodiesel para compra de matéria prima da agricultura familiar, serão de total responsabilidade do
produtor de biodiesel detentor do Selo Combustível Social.
Art. 35. O MDA poderá celebrar convênios, contratos ou outros ajustes para a realização dos
procedimentos relativos ao monitoramento e avaliação do cumprimento dos critérios do selo combustível
social, conforme estabelecido no Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004 ou outro que venha
substituí-lo.
Art. 36. Revoga-se a Instrução Normativa n° 01, de 19 de fevereiro de 2009, publicada no
Diário Oficial da União, em 25 de fevereiro de 2009.
Art. 37. As regras desta Portaria passam a viger, a partir da safra 2012/2013, para todos os
produtores de biodiesel detentores da concessão de uso do Selo Combustível Social.
Art. 38. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS
ANEXO I
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA
ENTIDADE: ................................................................................................................
DECLARAÇÃO
O Diretor/Presidente do(a)....................................................................
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
..........................................,
situado
à
..............................................................................................................., no uso de suas atribuições e sob as
penas do art. 299 do Código Penal, declara que:
Não está em situação de mora ou de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da
administração pública federal direta e indireta, conforme inciso VII do art. 2º e § 1º do art. 3º da IN
STN/MF nº 01, de 15/01/97.
LOCAL E DATA
................................................................................................
(Nome)
(Cargo)
ANEXO II
MODELO DE CARTA DE SOLICITAÇÃO DO SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL
Município - UF ,(data)
Ao Ilmo.Sr. (nome)
Secretário da Agricultura Familiar
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA
Sr. Secretário,
Venho solicitar a avaliação técnica com vistas à obtenção do Selo de Combustível Social da
empresa (nome), com CNPJ (citar). Com este ofício são apresentados os documentos comprobatórios
necessários ao atendimento dos critérios do Selo Combustível Social, conforme estabelecido em Portaria
própria do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Coloco-me a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente
Nome
Cargo
Nome da empresa
Telefone
E-mail
ANEXO III
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE COMBUSTÍVEL SOCIAL PARA O PROCESSO
DE CONCESSÃO
DADOS GERAIS
DADOS DA EMPRESA
Razão Social
CNPJ
Endereço para correspondência
Dados do representante legal
Nome
E-mail
Telefone
Dados da unidade produtora de biodiesel
Tecnologia de produção empregada
Dados de produção

Capacidade instalada (m3)
Programação de produção (m3)
Necessidade de matéria prima (tons)

PERCENTUAL MÍNIMO DE AQUISIÇÕES
Aquisições de matéria-prima de agricultores familiares individuais e localização
A
B
C=
AxB
Muni- UF MatéAgricultor
Área
Produção estiValor
Valor
cípio
ria-pri- familiar con- contra- mada (tonelada unitário
total
ma
tratado
tada
ou saca)
(R$)
(R$)
(ha)

D
Multiplicador

E = CxD

F

G = E/F

Valor total % UF Valor respaldado
corrigido
(R$)
(R$)

TOTAL
Aquisições de matéria-prima de cooperativas habilitadas
A
Muni- UF Maté- Cooperativa
Área
cípio
ria-pri- da agricultu- contrama
ra familiar
tada
contratada
(ha)

Produção estimada (tonelada
ou saca)

B
Valor
unitário
(R$)

C=
AxB
Valor
total
(R$)

D
Multiplicador

E = CxD

F

G = E/F

Valor total % UF Valor respaldado
corrigido
(R$)
(R$)

TOTAL
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