
 

 

MCR Até 30/06/2020 A partir de 01/07/2020

f) o reembolso dos recursos ao Funcafé deve ser efetuado pela 

instituição financeira até o dia 10 (dez) do mês subsequente:

f) o reembolso dos recursos ao Funcafé e o pagamento da remuneração 

definida na alínea “e” devem ser efetuados pela instituição financeira até 

o dia 10 (dez) do mês subsequente:

-

IV - ao da data de assinatura do contrato da operação de crédito, quando 

se tratar de repasse da remuneração de recurso não liberado ao 

beneficiário final.” (NR) - incluído

9-1-4          

(Disposições Gerais)

A instituição financeira deve informar ao gestor do Funcafé, na 

forma definida no MCR 4-1-4 e 5, os beneficiários finais das 

operações formalizadas com cooperativas de produção. (Res 

4.325 art 1º)                               

4 - A instituição financeira deve informar ao gestor do Funcafé, na forma 

definida nos itens 5 e 6 do MCR 4-1, os beneficiários finais das operações 

de crédito cujo mutuário seja cooperativa de produção agropecuária ou 

cooperativa que exerça as atividades de beneficiamento, 

torrefação ou exportação de café.” (NR)

9-2-1-d-II            

(Custeio)

d) limite de crédito por ano agrícola: (Res 4.730 art 9º) - II - 

para as cooperativas de produção: R$30.000.000,00 (trinta 

milhões de reais), observado o limite individual de 

R$500.000,00 (quinhentos mil reais) por associado;

II - para as cooperativas de produção: R$30.000.000,00 (trinta milhões 

de reais), observado o limite individual de R$500.000,00 (quinhentos mil 

reais) por associado ativo;

9-2-1-g               

(Custeio)

g) reembolso do financiamento: em parcela única, até 90 

(noventa) dias corridos, contados da data prevista para 

término da colheita nas diferentes regiões produtoras, 

respeitada a data-limite de: (Res 3.995)

I - 30 de dezembro, nos estados da Bahia, Espírito Santo, 

Minas Gerais, Paraná e São Paulo; e

II - 30 de novembro, nos demais estados;

g) reembolso do financiamento: em parcela única, até 60 (sessenta) 

dias corridos, contados da data para término da colheita constante do 

contrato de crédito, respeitado o prazo máximo disposto no MCR 3-2-22-

“a”-III (14 [quatorze] meses para culturas permanentes);

9-3-1-b-II 

(Comercialização)

limites de crédito: II - 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade anual de beneficiamento ou industrialização, por 

cooperativa de produtores rurais que beneficie ou industrialize 

o produto, respeitado o limite por cooperado de que trata o 

inciso I; (Res 3.995)

II - 50% (cinquenta por cento) da capacidade anual de beneficiamento ou 

industrialização, por cooperativa de produtores rurais que beneficie ou 

industrialize o produto, respeitado o limite de que trata o inciso I por

associado ativo;

9-6-1-e                 

(Capital de Giro)

e) prazo de reembolso para financiamento de capital de giro 

para indústria de café solúvel, de torrefação de café e para 

cooperativas de produção: até 24 (vinte e quatro) meses 

contados a partir da data da contratação do crédito, em quatro 

parcelas semestrais; (Res 4.485 art 7º)

e) prazo de reembolso de: até 24 (vinte e quatro) meses contados a 

partir da data da contratação do crédito, em parcelas iguais, com 

periodicidade anual, semestral ou quadrimestral, com juros 

proporcionais à parcela principal paga;

9-1-1f         

(Disposições Gerais)

 


