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VI - estar a Beneficiária e as demais sociedades integrantes
do Grupo Econômico em dia com todas as obrigações contratuais
perante o Sistema BNDES;

VII - na hipótese de prestação de garantia pelo BNDES,
haver concordado o credor, ocorrendo inadimplemento ou insolvência
da Beneficiária, em: (...)

VIII - na hipótese de prestação de garantia pelo BNDES,
haver concordado o credor em que o garantidor seja exonerado da
garantia prestada, independentemente de aviso ou notificação judicial
ou extrajudicial, se, sem o prévio consentimento do BNDES:

a) for celebrado qualquer aditivo ao Contrato garantido:
......................................................................................."
"Art. 6º Constituem Condições de Liberação de cada parcela

da Colaboração Financeira ou de cada Efetivação parcial da Garantia,
sem prejuízo de outras contratualmente estabelecidas ou decorrentes
de disposição legal:

..............................................................................................
II - permanecerem regularmente constituídas as garantias e

serem consideradas suficientes, a juízo do BNDES;
III - (Revogado)
IV - (Revogado)
V - estar a Beneficiária e as demais sociedades integrantes

do Grupo Econômico em dia com todas as obrigações contratuais
perante o Sistema BNDES;

................................................................................................"
Art. 5º Os artigos 7º, 9º e 10 das Disposições Aplicáveis aos

Contratos do BNDES passam a vigorar com a seguinte redação:
"CAPÍTULO II
DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO
Art. 7º A Liberação do crédito em moeda nacional ou es-

trangeira para a Beneficiária efetiva-se por meio de crédito em conta
bancária, ou por outro modo que o BNDES venha a determinar.

Parágrafo único. A liberação do crédito à Beneficiária é
condicionada, conforme o caso, à comprovação da entrega dos bens
adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e
venda e de acordo com as especificações constantes do projeto fi-
nanciado, observadas, ainda, as disposições legais pertinentes."

"Art. 9º A Liberação da Colaboração Financeira poderá ser
suspensa pelo BNDES se ocorrer, perante o Sistema BNDES, ina-
dimplemento de qualquer natureza por parte da Beneficiária ou de
integrante de seu Grupo Econômico."

"Art. 10. Na hipótese de concessão de crédito em que o
BNDES atue como agente financeiro, sua liberação ficará condi-
cionada à existência dos recursos correspondentes e sua liberação
pelo órgão e/ou entidade financiadora."

Art. 6º Os artigos 12 e 14 das Disposições Aplicáveis aos
Contratos do BNDES passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12. A Colaboração Financeira concedida pelo BNDES
deve ser utilizada exclusivamente para os fins determinados no Con-
trato.

Parágrafo Primeiro. A liquidação das obrigações financeiras
não extingue a obrigação de realizar o Projeto, nos termos previstos
no Contrato, observado o disposto no artigo 18, destas Disposições.

Parágrafo Segundo. O Projeto não pode ser alterado sem
prévia e expressa autorização do BNDES."

"Art. 14. Sobre a dívida incidirão encargos à taxa pactuada e
atualização segundo o índice previsto no Contrato.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese de extinção da taxa ou do
índice, sem a indicação de sucedâneo, ele(a) será substituído(a) por
taxa ou índice equivalente ou similar, indicado pelo BNDES, que
preserve o valor real da moeda.

Parágrafo Segundo. Outros débitos oriundos da relação ju-
rídica entre o BNDES e a Beneficiária, para os quais não tenha sido
expressamente prevista no Contrato a forma de atualização, conforme
o caso, serão atualizados pela Taxa SELIC, apurada desde a data de
exigibilidade do débito até o seu efetivo pagamento."

Art. 7º O artigo 18 das Disposições Aplicáveis aos Contratos
do BNDES passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 18. Salvo exceções legais de recebimento obrigatório, o
BNDES se reserva o direito de recusar pagamentos em antecipação da
dívida.

Parágrafo Primeiro. Se o BNDES aceitar o pagamento par-
cial antecipado, este será imputado proporcionalmente às prestações
vincendas de principal, mantidas as respectivas datas de vencimen-
to.

Parágrafo Segundo. No caso de liquidação antecipada da
dívida, serão mantidas, até a data final do prazo contratado para a
execução do Projeto, as obrigações assumidas pela Beneficiária e
pelos Intervenientes de realizar o Projeto e de facultar ao BNDES a
fiscalização da execução do Projeto.

Parágrafo Terceiro. (Revogado)"
Art. 8º O artigo 19 das Disposições Aplicáveis aos Contratos

do BNDES passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19. (...)
I - Pessoal: aval e fiança, devendo esta ser prestada por

terceiro na qualidade de devedor solidário e principal pagador de
todas as obrigações decorrentes do Contrato, até sua final liquidação,
com renúncia expressa aos benefícios dos arts. 366, 827 e 838 do
Código Civil;

..............................................................................................."
Art. 9º O artigo 40 das Disposições Aplicáveis aos Contratos

do BNDES passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 40. Verificado o inadimplemento, poderá o BNDES

considerar vencidos antecipadamente todos os contratos celebrados
com a Beneficiária, independentemente da aplicação das sanções es-
tabelecidas.

Parágrafo único. O inadimplemento contratual poderá acar-
retar ainda à Beneficiária e aos Intervenientes do Contrato restrições
cadastrais nos órgãos e/ou entidades de proteção ao crédito, Banco
Central ou órgãos e/ou entidades para os quais o BNDES venha a dar
conhecimento por dever de ofício."

Art. 10. O inciso XI do artigo 52 das Disposições Aplicáveis
aos Contratos do BNDES passa a vigorar com a seguinte redação:

XI - não liberar às Beneficiárias Finais inadimplentes com o
Sistema BNDES e a entidade integrante do seu Grupo Econômico
recursos fornecidos pelo BNDES, após a comunicação deste;

Art. 11. Os artigos 63 e 64 das Disposições Aplicáveis aos
Contratos do BNDES passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 63. O crédito será posto à disposição da Beneficiária
depois de cumpridas as Condições de Liberação referidas no Contrato
de Colaboração Financeira, em função das necessidades de realização
do projeto, respeitadas, em qualquer hipótese, a disponibilidade or-
çamentária e a programação financeira do FMM.

.............................................................................................
Art. 64. Integram o Contrato de Colaboração Financeira com

recursos do FMM para todos os fins e efeitos jurídicos, sem que
resultem obrigação, responsabilidade ou ônus de qualquer natureza
para o BNDES perante o Estaleiro ou a Beneficiária:

................................................................................................
Parágrafo único. A elaboração e a execução do projeto de-

vem ter por base as Especificações Contratuais, os Planos de Cons-
trução e as regras das sociedades classificadoras.

Parágrafo Segundo. (Revogado)
Parágrafo Terceiro. (Revogado)"
Art. 12. O artigo 67 das Disposições Aplicáveis aos Con-

tratos do BNDES passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 67. ................................................................................
...............................................................................................
II - comprovar o registro, no Tribunal Marítimo, da garantia

constituída sobre a embarcação em favor do BNDES, no prazo de 90
(noventa) dias, contado a partir da eficácia do negócio jurídico;

III - manter, até final liquidação da dívida, a embarcação
dada em garantia na classificação em que foi construída, apresentando
ao BNDES, na época da entrega da embarcação e sempre que so-
licitado, atestado comprobatório expedido pela sociedade classifica-
dora contratada, bem como autorizar o BNDES a ter acesso ao re-
gistro daquele bem, promovido pela sociedade classificadora;

................................................................................................
VI - apresentar ao BNDES relatórios de acompanhamento

físico e financeiro da construção da Embarcação Financiada, de acor-
do com as diretrizes e a periodicidade definidas pelo BNDES, in-
formando sobre as atividades realizadas e aquelas cuja execução for
prevista para o período seguinte;

................................................................................................
XI - não operar a embarcação dada em garantia contra-

riamente à legislação brasileira ou de qualquer outro país em cujas
águas se encontrar;

XII - comprovar a realização das vistorias periódicas na
embarcação dada em garantia, nas épocas estabelecidas na legislação
pertinente, apresentando ao BNDES, sempre que solicitado, o Termo
de Vistoria;

.................................................................................................
XIV - (Revogado)"
Art. 13. Ficam revogados os arts. 3º, 8º, 15, 16, 65 e 66 das

Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES.
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data da publicação

no Diário Oficial da União (DOU).

LUCIANO GALVÃO COUTINHO
Presidente do Banco

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA

DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL

PORTARIA No- 62, DE 2 DE MAIO DE 2014

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, no uso de suas atri-
buições, legais e regulamentares que lhe confere a Portaria MDIC nº
558, de 04 de junho de 2007 e tendo em vista o disposto no inciso I
do artigo 15 do Decreto n° 7.938, de 19 de fevereiro de 2013, e no
artigo 19 do Decreto n° 6.275, de 28 de novembro de 2007, con-
siderando as informações e documentos constantes do processo In-
metro n.o 52600.007767/2013, resolve modificar, por extensão, o es-
copo a que se refere a Portaria Inmetro/Dimel n.º 042, de 17 de
fevereiro de 2012, que concede autorização à empresa Ecil Infor-
mática Indústria e Comércio Ltda., sob o código número ASP30, de
acordo com as condições especificadas na íntegra da Portaria.

Nota: A íntegra da Portaria encontra-se disponível no sítio do
Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/legislacao/pea.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS

GABINETE DA MINISTRA

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 2, DE 5 DE MAIO DE 2014

Dispõe sobre os procedimentos para a in-
tegração, execução e compatibilização do
Sistema de Cadastro Ambiental Rural-SI-
CAR e define os procedimentos gerais do
Cadastro Ambiental Rural-CAR.

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da
Constituição, de 5 de outubro de 1988, e nos termos das Leis nos

6.938, de 31 de agosto de 1981 e 12.651, de 25 de maio de 2012, e
do Decreto no 7.830, de 17 de outubro de 2012, e

Considerando que os Ministros de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário foram de-
vidamente ouvidos, conforme disposto no art. 21 do Decreto no 7.830,
de 17 de outubro de 2012, resolve:

Capítulo I
DOS PRINCÍPIOS E DEFINIÇÕES
Art. 1o Estabelecer procedimentos a serem adotados para a

inscrição, registro, análise e demonstração das informações ambien-
tais sobre os imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural-CAR, bem
como para a disponibilização e integração dos dados no Sistema de
Cadastro Ambiental Rural-SICAR.

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se
por:

I - imóvel rural: o prédio rústico de área contínua, qualquer
que seja sua localização, que se destine ou possa se destinar à ex-
ploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindus-
trial, conforme disposto no inciso I do art. 4o da Lei no 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, podendo ser caracterizado como:

a) pequena propriedade ou posse: com área de até 4 (quatro)
módulos fiscais, incluindo aquelas descritas nos termos do inciso V
do art. 3o da Lei no 12.651, de 2012;

b) média propriedade ou posse: com área superior a 4 (qua-
tro) até 15 (quinze) módulos fiscais;

c) grande propriedade ou posse: com área superior a 15
(quinze) módulos fiscais;

II - atividades agrossilvipastoris: são as atividades desen-
volvidas em conjunto ou isoladamente, relativas à agricultura, à aqui-
cultura, à pecuária, à silvicultura e demais formas de exploração e
manejo da fauna e da flora, destinadas ao uso econômico, à pre-
servação e à conservação dos recursos naturais renováveis;

III - informações ambientais: são as informações que ca-
racterizam os perímetros e a localização dos remanescentes de ve-
getação nativa, das áreas de utilidade pública, das Áreas de Pre-
servação Permanente-APP's, das áreas de uso restrito, das áreas con-
solidadas e das Reservas Legais-RL's, bem como as áreas em re-
composição, recuperação, regeneração ou em compensação;

IV - área em recuperação: é aquela alterada para o uso
agrossilvipastoril que se encontra em processo de recomposição e/ou
regeneração da vegetação nativa em Áreas de Preservação Perma-
nente, Uso Restrito e Reserva Legal;

V - área de servidão administrativa: área de utilidade pública
declarada pelo Poder Público que afetem os imóveis rurais; e

VI - área antropizada: as áreas degradadas ou alteradas de
que tratam, respectivamente, os incisos V e VI do art. 2o do Decreto
no 7.830, de 2012.

Art. 3o Os remanescentes de vegetação nativa, existentes
após 22 de julho de 2008, não perderão esta classificação nos casos
de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não
autorizada ou não licenciada.

Capítulo II
DO SISTEMA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL
Seção I
Das Normas Gerais
Art. 4o O SICAR disponibilizará instrumentos para o ca-

dastramento dos imóveis rurais pelos proprietários ou possuidores
rurais.

Parágrafo único. Os instrumentos descritos no caput serão
implementados progressivamente, conforme a evolução do sistema e
o processo de integração das bases de dados dos entes federados no
SICAR.

Art. 5o Os entes federados que optarem por desenvolver seu
sistema de CAR, ou por utilizar apenas os instrumentos de cadastro
ambiental disponíveis no SICAR, e desenvolver instrumentos com-
plementares, deverão:

I - atender aos critérios de inscrição disponíveis no sítio
eletrônico <h t t p : / / w w w. c a r. g o v. b r >;

II - observar as condições para integração das bases de dados
no Sistema, conforme estabelecido no Decreto no 7.830, de 2012; e

III - observar os Padrões de Interoperabilidade de Governo
Eletrônico - e-PING constantes da Portaria SLTI/MP no 5, de 14 de
julho de 2005.

Art. 6o O Ministério do Meio Ambiente poderá disponibilizar
um aplicativo de inscrição, com vistas à realização do cadastro am-
biental rural de que trata esta Instrução Normativa.

Art. 7o O registro do imóvel rural no CAR é nacional, único
e permanente, constituído por um código alfa numérico composto da
identificação numeral sequencial, da Unidade da Federação e do có-
digo de identificação do Município, de acordo com a classificação do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE.

Ministério do Meio Ambiente
.
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