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RESOLUÇÃO Nº 01, DE 27 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre prorrogação dos valores das prestações
oriundas dos financiamentos com recursos do FDR, a
serem concedidos em situações excepcionais, como a
de emergência no Distrito Federal em decorrência do
COVID-19.

O CONSELHO ADMINISTRATIVO E GESTOR DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
- CAG/FDR, no uso das atribuições que lhes conferem os incisos III e V do art. 5º, da Lei nº 5.024, de 25 de
fevereiro de 2013, considerando: por analogia ao Decreto nº 40.520, de 14 de março de 2020, que dispões
sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do COVID-19; que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme determina a o Art. 196 da Constituição
Federal e deliberações ocorridas em reunião do CAG/FDR, realizada via SEI, entre os dias 27 e 30 de março de
2020, resolve:

Art. 1º Permitir excepcionalmente a prorrogação de pagamentos das parcelas vincendas oriundas dos
financiamentos com recursos Fundos de Desenvolvimento Rural - FDR, para os tomadores adimplentes.

§ 1º Considera-se adimplentes os tomadores de financiamentos que não possuírem parcelas vencidas antes da
data de 14 de março de 2020.

§ 2º As parcelas vencidas entre 14 de março e 31 de dezembro de 2020, a pedido do tomador do financiamento,
poderá ser prorrogada para o final do contrato, após ao vencimento da última parcela, sucessivamente, de
acordo com a periodicidade estipulada no instrumento de crédito que originou o financiamento.

§ 3º Será mantida a mesma taxa de juros e o bônus de adimplência do contrato original.

§ 4º Os juros referentes à prorrogação do contrato será incorporado ao principal e os valores das parcelas
recalculadas.

§ 5º O pedido deverá ser formulado até o dia 15 de maio de 2020, diretamente ao FDR, no e-mail:
fdr.seagri.df.@gmal.com, que servirá de comprovante como aditamento do Instrumento de Crédito.

§ 6º A Secretária Executiva do FDR, encaminhará ao BRB - Banco Regional de Brasília S.A. planilha contendo a
identificação dos tomadores dos financiamentos, o valor das parcelas e as novas datas dos vencimentos.

§ 7º Compete aos Escritórios Locais da EMATER/DF, auxiliar o tomador do financiamento na elaboração e no
encaminhamento dos pedidos de prorrogação dos contratos, à Secretaria Executiva do FDR.

Art. 2º Ficam mantidas as demais condições do Instrumento de Crédito que originou o financiamento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANO MENDES DA SILVA
Secretário de Estado
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