
 
 

 

 
 

Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do 
Distrito Federal 

 

 Linhas de Crédito 

 

 

O que isso Significa 
Trata-se de divulgação de Informações das Linhas de Crédito e Acesso ao 

Crédito para: 

i. Elaboração de carta de limite de crédito;  
 

ii. Assistência à implantação de projetos; 
 

iii. Elaboração de projetos de crédito rural; 
 

iv. Supervisão da aplicação do crédito rural; 
 

v. Orientação aos empreendedores rurais e suas organizações em gestão 
e estratégias de negócios. 
 

Requisitos 
 Ser produtor rural cadastrado na EMATER-DF.  

 

Legislação Associada 
Manual de Crédito Rural – MCR do Banco Central do Brasil; 

Lei Complementar nº 704/2005, Decreto nº 25.745/2005 e Resoluções do Conselho de 
Administração do Fundo de Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal – 
FUNGER-DF; e 

Lei nº 5.024/2013, Decreto nº 34.285/2013 e Resoluções do Conselho Administrativo e 
Gestor do Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – FDR. 



 
 

Prazo 
 O prazo para a prestação dos serviços elencados neste tópico variam de 

acordo com as suas características, conforme segue: 

 Elaboração de carta de limite de crédito: 05 dias podendo variar de 
acordo com a complexidade do projeto; 

 Assistência à implantação de projetos: conforme definido no projeto 
e na linha de crédito; 

 Elaboração de projetos de crédito rural: 05 dias podendo variar de 
acordo com a complexidade do projeto. 

 Supervisão da aplicação do crédito rural: conforme cronograma 

definido no projeto e na linha de crédito; 

 Orientação aos empreendedores rurais e suas organizações em 

gestão e estratégias de negócios: 01 dia a partir da data agendada, 

dependendo da complexidade.  

Contato 
 Agendar no  Escritório Local da EMATER-DF que atende a região onde 

está localizada a propriedade rural ou entrar em contato por telefone ou e-mail, 
conforme endereços e telefones listados no Canal de Atendimento ao Público Rural. As 
Unidades são assessoradas pela equipe de Crédito Rural, da Gerência de 
Desenvolvimento Econômico Rural. 

 Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 
13h às 17h. 
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