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DIRETORIA DE AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO E NORMALIZAÇÃO

CAPÍTULO II
DOS CRITÉRIOS DO SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL
SEÇÃO I
DAS AQUISIÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR
Art. 3º. O percentual mínimo de aquisições de matéria-prima do agricultor
familiar, feitas pelo produtor de biodiesel para fins de concessão, manutenção e uso do
Selo Combustível Social, fica estabelecido em:
I - 15% (quinze por cento) para as aquisições provenientes das regiões Norte
e Centro-Oeste;
II - 30% (trinta por cento) para as aquisições provenientes das regiões
Sudeste, Nordeste e Semiárido.
III - 40% (quarenta por cento) para aquisições provenientes da região Sul.
§ 1º. O percentual mínimo de que trata este artigo é calculado da seguinte forma:
A + B + C > D
15% 30% 40%
em que:
A é o custo anual, em reais, das aquisições da agricultura familiar das regiões
Norte e Centro Oeste, B é o custo anual, em reais, das aquisições da agricultura familiar
das regiões Sudeste, Nordeste e Semiárido, C é o custo anual, em reais, das aquisições
da agricultura familiar da região Sul, e D é o valor total, em reais, das aquisições totais
de matérias-primas utilizadas no período para a produção de biodiesel, descontado dos
valores proporcionais ao volume de biodiesel exportado ou comercializado para projetos
de usos especiais, específicos. O somatório das frações que incluem os custos de "A", "B"
e "C", refere-se ao valor de respaldo.
§ 2º. Para o cálculo dos percentuais mínimos de aquisição, a produção
própria de matéria-prima deve ser valorada ao preço médio de aquisição de matériaprima de terceiros no período de apuração.
§ 3º. No caso de produção própria de matéria-prima pelo produtor de
biodiesel, em que a própria empresa detém parte da produção agrícola e não tenha
ocorrido aquisição desta matéria-prima de terceiros no período de apuração, para efeito
de cálculo dos percentuais mínimos, deverá ser adotado o preço referência praticado na
localidade, na região ou na praça-referência de formação de preço mais próximos do
empreendimento agrícola do produtor de biodiesel.
Art. 4º. O custo anual, em reais, de aquisição de matérias-primas da
agricultura familiar, fica definido como o somatório dos seguintes itens de custo:
I - valor de aquisição da matéria-prima produzida em conformidade com o
tamanho da área estabelecida na DAP;
II - valores referentes à doação dos insumos de produção e serviços aos
agricultores familiares, desde que não oriundos de recursos públicos, limitado aos
seguintes itens:
a) sementes e/ou mudas;
b) análise de solos na propriedade do agricultor familiar contratado;
c) adubos;
d) corretivo de solo;
e) horas-máquina e/ou combustível;
f) sacaria;
g) máquinas, equipamentos, sistemas de geração de energia a partir de
fontes renováveis e benfeitorias ligadas à atividade agrária ou agroindustrial, para
produção de matérias-primas doados para cooperativas agropecuárias habilitadas, ou
associações legalmente constituídas de agricultores familiares contratados, desde que
estejam direcionados para atividades dos agricultores familiares que constituem seus
quadros, exceto no caso de cooperativas agropecuárias habilitadas detentoras de DAP
Jurídica;
h) gastos com certificação orgânica referente às matérias-primas adquiridas
no âmbito do Selo Combustível Social; e
i) gastos para a recuperação de reserva legal ou área de preservação
permanente do agricultor familiar.
III - Valor referente a contratos, convênios, termos de parceria, ou outros
instrumentos previstos em lei realizados com órgãos oficiais para pesquisas
agropecuárias relacionadas à diversificação de matérias-primas produzidas pela
agricultura familiar;
IV - valor referente à assistência técnica e extensão rural executada
diretamente pela equipe técnica da empresa produtora de biodiesel aos agricultores
familiares, limitado aos seguintes itens:
a) salários e/ou honorários dos técnicos contratados diretamente pelas
empresas produtoras de biodiesel, inclusos os encargos trabalhistas;
b) despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação gastos com o
técnico contratado para a realização da assistência técnica e extensão rural aos
agricultores familiares, sendo estes custos contabilizados em 15% do salário e/ou
honorário do técnico ou, no caso em que a empresa preferir, poderá apresentar os
comprovantes dessas despesas no valor limitado em no máximo 40% do valor do
pagamento de salário e/ou honorário do técnico contratado diretamente pela empresa;
e
c) gastos com atividades coletivas para capacitação dos agricultores
familiares.
V - valor referente à assistência técnica e extensão rural prestadas por
empresas ou instituição terceirizada, desde que os profissionais relacionados estejam
registrados nos respectivos conselhos de classe.
§ 1º. Quando se tratar de aquisição de milho nos termos do inciso I, na
forma de grãos ou óleo, a compra estará limitada em no máximo 20% do valor total
adquirido da agricultura familiar pelo produtor de biodiesel.
§ 2º. Os custos citados neste artigo, que sejam repassados aos agricultores
familiares na forma de adiantamento a ser deduzido no momento da venda ou que
estejam contemplados nas operações de crédito efetivadas pelo produtor ao amparo do
Pronaf ou demais formas de financiamento da produção, não poderão ser incluídos no
somatório de custos de aquisições da agricultura familiar.
§ 3º. Os valores relativos às doações citadas no inciso II deverão ter a
comprovação por meio de nota fiscal emitida pelo fornecedor dos insumos e serviços e
do recibo da doação correspondente emitido pelo agricultor familiar, sua associação
legalmente constituída ou cooperativa agropecuária habilitada.
§ 4º. No caso de doação de máquinas e equipamentos usados, considerar-seá, para fins de cálculo do custo de doação, um decréscimo de pelo menos 10% no valor
descrito na nota fiscal por ano de uso.
§ 5º. Quando se tratar da doação nos termos do inciso II, alínea "g" o valor
do bem poderá ser amortizado em até 5 (cinco) anos, desde que solicitado pela
empresa.
§ 6º. Os valores citados no inciso III deverão ter a comprovação por meio de
documento específico de parceria ou cooperação assinado entre o produtor de biodiesel
e o órgão de pesquisa oficial, documentos comprobatórios dos gastos e relatórios de
execução física e financeira da parceria.
§ 7º. A soma do valor citado no inciso III deste artigo fica limitado em
relação ao valor alcançado referente ao inciso I ao máximo de 10% (dez por cento).
§ 8º. A soma dos valores citados nos incisos II, III e IV deste artigo ficam
limitados em relação ao valor alcançado referente ao inciso I:
I - ao máximo de 50% (cinquenta por cento) para as regiões Sul, Sudeste e
Centro Oeste; e
II - ao máximo de 100% (cem por cento) para as regiões Norte, Nordeste e
Semiárido.
§ 9º. Para fins de cálculo do percentual mínimo de aquisições da agricultura
familiar de que trata o art. 3º, o valor de aquisição de matéria-prima citado no inciso
I deste artigo será multiplicado por:
I - 4 (quatro) quando se tratar de aquisições das matérias-primas definidas no
inciso IX do art. 2º, exceto soja e milho;
II - 3 (três) quando se tratar de aquisições de matérias-primas realizadas pelo
produtor de biodiesel da região Nordeste e Semiárido;
III - 1,2 (um e dois décimos) quando se tratar de aquisições das matériasprimas oriundas de cooperativas agropecuárias habilitadas detentoras de DAP Jurídica,
nos termos estabelecidos pelo MAPA e 1,7 (um e sete décimos) caso a cooperativa
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Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
GABINETE DA MINISTRA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28, DE 23 DE JULHO DE 2019
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da
Constituição, tendo em vista o disposto no art. 10-A da Lei nº 1.283, de 18 de dezembro
de 1950, e o que consta do Processo nº 21000.046717/2019-96, resolve:
Art. 1º Definir, conforme estabelecido no Manual de Construção e Aplicação do
Selo ARTE, disponibilizado no endereço eletrônico www.agricultura.gov.br, o modelo de
logotipo a ser utilizado na rotulagem dos produtos dos estabelecimentos registrados como
artesanais nas Secretarias de Agricultura e Pecuária dos Estados e do Distrito Federal.
Art. 2º Os produtos a que se refere o art. 1º serão exclusivamente aqueles
fiscalizados pelos Serviços de Inspeção Oficial, que também demonstrem atender aos
requisitos de Boas Práticas Agropecuárias estabelecidas pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e aos requisitos que os caracterizem como artesanais.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS MONTES CORDEIRO
PORTARIA Nº 144, DE 22 DE JULHO DE 2019
Dispõe sobre os critérios e procedimentos relativos
à concessão, manutenção e uso do Selo
Combustível Social.
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUBSTITUTO, no uso das suas atribuições que lhe conferem o artigo 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal de 1988; a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e
o Decreto nº 9.667, de 2 de janeiro de 2019, resolve:
Art. 1º. Os critérios e procedimentos relativos à concessão, manutenção e uso
do Selo Combustível Social deverão observar os ditames da presente Portaria.
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º. Para efeito desta Portaria consideram-se as seguintes definições:
I - Biodiesel: biocombustível definido nos termos da Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, ou outra que venha substituí-la;
II - Pronaf: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar,
criado pelo Decreto nº 1.946, de 28 de junho de 1996;
III - Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP: instrumento que identifica os
beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf,
nos termos definidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA;
IV - Cadastro Ambiental Rural - CAR - registro eletrônico de abrangência
nacional junto ao órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de
Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, obrigatório para todos os imóveis rurais,
com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais,
compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e
econômico e combate ao desmatamento, nos termos do inciso II do art. 2º do Decreto
nº 7.830, de 17 de outubro de 2012;
V - Agricultor familiar: definido na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e
possuidor da DAP;
VI - Cooperativa Agropecuária Habilitada: cooperativa que possui em seus
quadros de cooperados agricultores familiares com Declaração de Aptidão ao PRONAF
válida, e que esteja habilitada como fornecedora de matéria-prima aos produtores de
biodiesel para os fins de concessão e manutenção do Selo Combustível Social, conforme
definido em regulamentação emitida pelo MAPA;
VII - Cooperativa Agropecuária da Agricultura Familiar Habilitada: cooperativa
que esteja habilitada como fornecedora de matéria-prima aos produtores de biodiesel
para os fins de concessão e manutenção do Selo Combustível Social, conforme definido
em regulamentação emitida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
VIII - Selo Combustível Social: componente de identificação concedido pelo
MAPA a cada unidade industrial do produtor de biodiesel que cumpre os critérios
descritos nesta Portaria e que confere ao seu possuidor o caráter de promotor de
inclusão social dos agricultores familiares enquadrados no Pronaf, conforme estabelecido
no Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004, ou outro que venha substituí-lo;
IX - Produtor de biodiesel: pessoa jurídica constituída na forma de sociedade
sob as leis brasileiras, com sede e administração no país, beneficiária de autorização da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e possuidora de
Registro Especial de Produtor de Biodiesel junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
X - Matéria-prima: fonte de óleo de origem vegetal ou animal, beneficiada ou
não e o seu óleo, seja bruto, beneficiado, transformado ou residual, sendo que a fonte
de óleo vegetal in natura, quando cultivadas, devem atender a um dos requisitos citados
a seguir:
a) possui zoneamento agroclimático publicado pelo MAPA; ou
b) possui recomendação técnica emitida por órgão estadual de pesquisa
agropecuária - Oepas e/ou Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa.
XI - Assistência técnica e extensão rural: prestação de serviços técnicos
qualificados e capacitação sem despesas para os agricultores familiares contratados para
a produção de matéria(s)-prima(s) em compatibilidade com a segurança alimentar da
família e geração de renda, contribuindo para a melhor inserção na cadeia produtiva do
biodiesel e o alcance da sustentabilidade da propriedade, que pode ser executada
diretamente pela equipe técnica da empresa produtora de biodiesel ou de maneira
terceirizada a outras empresas, cooperativas e instituições, as quais disponham de
profissionais habilitados nos respectivos conselhos de classe e previsão no estatuto social
ou contrato social para prestação do serviço de assistência técnica e extensão rural;
XII - Valor de respaldo: é o valor total, em reais, das aquisições de matériaprima da agricultura familiar considerando os multiplicadores e os percentuais
regionais.
Parágrafo único. Os insumos utilizados pelos produtores de biodiesel no
processo de produção do biocombustível, desde que fornecidos por agricultores
familiares, poderão compor o valor de aquisição da matéria-prima da agricultura
familiar.
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