
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – COMITÊ GESTOR:  
1.1 – DA COMPOSIÇÃO: o Comitê Gestor do Fundo Mútuo Agrícola será composto pelos seguintes membros:  
- 01 (um) Representante do Conselho de Administração; 
- 01 (um) Representante do Conselho Fiscal; 
- 01 (um) Representante do Comitê Agrícola; 
- 01 (um) Representante da Corretora; 
- Diretor Executivo;  
- Gerente de Negócios – Agrícolas; 
- Gerente Financeiro  
Do Comitê Gestor serão indicados membros para coordenador e secretário. 
1.2 – FUNÇÕES: O Comitê Gestor terá as seguintes atribuições: 
- Prover a normatização do fundo; 
- Analisar os processos de ocorrências de sinistros; 
- Acompanhar a manutenção e funcionamento do fundo; 
- Deliberar ações de liquidação de processos; 
- Definir casos omissos. 
OBSERVAÇÃO: A aprovação das normas do “Fundo Mútuo Agrícola” será de responsabilidade do Conselho 
de Administração.  
a. Da periodicidade das reuniões do Comitê Gestor: 
O Comité reunir-se-á sempre que houver necessidade para avaliar a extensão de danos sofridos, deliberando 
sobre o valor a ser indenizado, após concluído o laudo técnico do sinistro. Na ocasião, deve ser lavrado o 
relatório final da reunião, contendo as assinaturas dos presentes e o que ali foi deliberado. 
b. Das Disposições Gerais: 
Cabe ao Comitê, em seus atos e decisões, quanto a indenizações, emitir o parecer final conclusivo sobre os 
prejuízos ocorridos e definir a indenização por replantio ou produção. 
Caso as lavouras dos integrantes do Comitê Gestor sejam sinistradas, estes se abstêm da decisão do 
respectivo sinistro. 
O Comitê Gestor poderá fiscalizar, coordenar e aplicar sanções e penalidades aos participantes do grupo, 
dispondo sobre as matérias e problemas pertinentes ao caso. 
 
2 – ADEQUAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS “FUNDO MÚTUO AGRÍCOLA E GRUPO 
MÚTUO DE GRANIZO” 
De acordo ainda com as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária, de 26/11/2008, foram aprovados os 
seguintes pontos: 
a) Constituição do “Fundo Mútuo Agrícola”, que cobrirá eventos como geada, chuva excessiva na colheita e 
seca. O evento “granizo” continuará regido pelas normas atuais de funcionamento do “Grupo Mútuo de 
Granizo”. Para tanto, fica aprovada a adesão obrigatória dos associados tomadores de recursos através da 
Cooperativa; 
b) Individualização do Fundo: Fica aprovado o controle da constituição do “Fundo Mútuo Agrícola” de forma 
individualizada, permitindo acompanhar ao longo do tempo o percentual de contribuição de cada produtor; 
c) Limitação do valor das coberturas dos danos ao saldo existente no Fundo; 
 
3 – REGULAMENTO DO FUNDO MÚTUO AGRÍCOLA 
3.1 – FINALIDADE 
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Instituir o Fundo Mútuo Agrícola para cobrir perdas até o limite dos custeios das lavouras de seus 
cooperados, decorrentes de intempéries como geada, chuva excessiva na colheita e seca, excluídos todos os 
demais fatores.  
Constituído pelos produtores de soja, milho grão, milho grão úmido, milho safrinha, exceto milho silagem.  
Obrigatoriamente para aqueles que contraíram financiamento de custeio através da Cooperativa e 
opcionalmente aos demais associados. 
3.2 – NORMAS 
3.2.1 - INGRESSO E PARTICIPAÇÃO NO GRUPO 
A participação do Associado no Fundo Mútuo Agrícola é uma necessidade da Cooperativa, através de sua área 
financeira, na cobertura dos financiamentos concedidos a título de custeio, objetivando resguardar-se de 
condições de riscos climáticos, extensivo às áreas de atuação da Castrolanda, dentro dos Estados do Paraná e 
São Paulo, como procedimento obrigatório aos associados tomadores de custeio através da Cooperativa, e 
facultativo aos demais.  
a. Dos documentos no processo de adesão: 
A adesão ao Fundo Mútuo Agrícola, deverá ser feita após a entrega da documentação necessária, constituída 
do Termo de Adesão, devidamente assinado, com a relação das áreas inscritas, agrobanco e mapas 
georeferenciados (GPS) das áreas por gleba ou talhão. 
b. Dos prazos para adesão: 
Para os associados que financiam através da cooperativa, a data limite para adesão e regularização de toda a 
documentação do Fundo Mútuo Agrícola são: 
- Milho Grão 30/11; 
- Milho Grão Úmido 30/11; 
- Soja 30/11; 
- Milho safrinha 31/01.  
OBSERVAÇÃO: Para a contratação através do Fundo Mútuo Agrícola para a cultura de milho safrinha, deve-
se respeitar o Zoneamento Agrícola de Risco Climático do Ministério da Agricultura específico para a cultura. 
Casos em que o milho grão seja plantado a partir de 30/11, ainda dentro do zoneamento para a cultura da safra 
de verão (safra normal), será permitida a contratação através do Fundo Mútuo Agrícola como milho safrinha. 
c. Das áreas inscritas: 
O Associado deve participar obrigatoriamente do Fundo Mútuo Agrícola com toda a área financiada pela 
Cooperativa, ou opcionalmente com as demais áreas inscritas na programação; 
Se houver casos de Associados com financiamentos contraídos junto à rede bancária e cooperativa, será 
adotado como critério: 
I – Para áreas separadas por mapas georeferenciados, o associado fica condicionado somente à contratação 
de cobertura da respectiva área financiada pela Cooperativa; 
II – Nos casos de financiamento complementar com base nas mesmas áreas financiadas pelo banco, será 
aplicado o critério da proporcionalidade, tanto na fase de cobrança das taxas quanto no nível de indenização; 
III – Somente serão aceitas para a contratação do Fundo Mútuo Agrícola as áreas com utilização de sementes 
próprias fiscalizadas, desde que o produtor apresente obrigatoriamente teste de germinação em seu nome das 
sementes utilizadas, e realizado as análises em laboratório independente, o resultado não poderá ser inferior a 
90% de germinação. O teste de germinação deverá ser enviado junto com a proposta, na contratação, e será 
utilizado em caso de sinistro, somente se for semente salva, para uso próprio, com campo registrado no 
Ministério da Agricultura.  
d. Da vigência da cobertura: 
A presente cobertura passa a vigorar, desde que a área do solicitante ainda não tenha sido atingida por um 
dano, a partir do cumprimento das seguintes condições: 
I – Assinatura do Termo de Adesão e respectivas normas de funcionamento do “Fundo Mútuo Agrícola”; 
II – Laudo Agronômico do técnico responsável pela área comprovando o estado da Lavoura; e 
III – Recolhimento das taxas de risco; 
e. Do tratamento dispensado às áreas atingidas por intempéries: 
Em caso de áreas atingidas por sinistros, deverá ser dado o seguinte tratamento: 
I – Dano total: Nesse caso, a partir da reimplantação de uma outra cultura, desde que observadas as épocas 
de plantio conforme normas de Zoneamento Agrícola de Risco Climático e cumprindo o teor da presente 
norma, passarão a ter tratamento normal; 
II – Dano parcial: Nesse caso, será registrado o evento, sendo a respectiva área acompanhada até a colheita; 
f. Dos índices de cobertura e taxas de cobrança:  
Para cobertura de perdas, será aplicado o teor da tabela conforme abaixo: 
SOJA 
Nível de cobertura - 60% da produtividade média do produtor na Cooperativa, dos últimos 3 anos; 
Nível de cobertura para o Produtor sem histórico para o estado do Paraná, 60% da média de produtividade da 
região na Cooperativa dos últimos 5 anos – 3.799 kg/ha;  
Nível de cobertura para o Produtor sem histórico para o estado de São Paulo, 60% da média de produtividade 
da região na Cooperativa dos últimos 5 anos – 3.713 kg/ha; 
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Teto de indenização Paraná R$ 2.597,56 p/ha; 
Teto de indenização São Paulo R$ 2.323,76 p/ha; 
Taxa: 2,5%; 
MILHO GRÃO 
Nível de cobertura - 65% da produtividade média do produtor na Cooperativa, dos últimos 3 anos; 
Nível de cobertura para o Produtor sem histórico para o estado do Paraná, 65% da média de produtividade da 
região na Cooperativa dos últimos 5 anos – 10.809 kg/ha;  
Nível de cobertura para o Produtor sem histórico para o estado de São Paulo, 65% da média de produtividade 
da região na Cooperativa dos últimos 5 anos – 9.610 kg/ha; 
Teto de indenização Paraná R$ 3.486,61 p/ha; 
Teto de indenização São Paulo R$ 2.797,88 p/ha; 
Taxa: 3% 
MILHO GRÃO - SAFRINHA 
Nível de cobertura - 50% da produtividade média do produtor na Cooperativa, dos últimos 3 anos; 
Nível de cobertura para o Produtor sem histórico para o estado do Paraná, 50% da média de produtividade da 
região na Cooperativa dos últimos 5 anos – 6.656 kg/ha;  
Nível de cobertura para o Produtor sem histórico para o estado de São Paulo, 50% da média de produtividade 
da região na Cooperativa dos últimos 5 anos – 7.165 kg/ha; 
Teto de indenização Paraná R$ 2.963,62 p/ha; 
Teto de indenização São Paulo R$ 2.378,20 p/ha; 
Taxa: 3,5%  
OBSERVAÇÕES:  
I - Fica claro que o valor da indenização, quando cabível, será apurado a partir da quantidade faltante até os 
limites dos níveis de cobertura, multiplicados por: 
R$ 67,50 a saca de soja para o estado do Paraná; 
R$ 57,69 a saca de soja para o estado de São Paulo; 
R$ 29,86 a saca de milho grão para o estado do Paraná; 
R$ 25,79 a saca de milho grão para o estado de São Paulo; 
R$ 53,93 a saca de milho safrinha para o estado do Paraná; 
R$ 39,92 a saca de milho safrinha para o estado de São Paulo; 
 

Memória de cálculo da precificação da soja Estado do Paraná: 
Média da Cooperativa          - últimos 3 anos 3.848 * 60% = 2.309 kg ou 38,48 scs 
         - limite máximo = R$ 2.597,56/38,48 scs = R$ 67,50 p/ saca 

Memória de cálculo da precificação da soja Estado de São Paulo: 
Média da Cooperativa        - últimos 3 anos 4.029 * 60% = 2.417 kg ou 40,28 scs 
       - limite máximo = R$ 2.323,76/40,28 scs = R$ 57,69 p/ saca 

Memória de cálculo da precificação do milho grão Estado do Paraná: 
Média da Cooperativa        - últimos 3 anos 10.780 * 65% = 7.007 kg ou 116,78 scs 
       - limite máximo = R$ 3.486,61/116,78 scs = R$ 29,86 p/ saca 

Memória de cálculo da precificação do milho grão Estado de São Paulo: 
Média da Cooperativa        - últimos 3 anos 10.012 * 65% = 6.508 kg ou 108,47 scs 
       - limite máximo = R$ 2.797,88/108,47 scs = R$ 25,79 p/ saca 

Memória de cálculo da precificação do milho grão safrinha Estado do Paraná: 
Média da Cooperativa        - últimos 3 anos 6.594 * 50% = 3.297 kg ou 54,95 scs 
       - limite máximo = R$ 2.963,62/54,95 scs = R$ 53,93 p/ saca 

Memória de cálculo da precificação do milho grão safrinha Estado de São Paulo: 
Média da Cooperativa        - últimos 3 anos 7.151 * 50% = 3.575 kg ou 59,58 scs 
       - limite máximo = R$ 2.378,20/59,58 scs = R$ 39,92 p/ saca 

 
II – Para associados com 1 ou 2 anos de produção, será usado como referencial as respectivas médias na 
cooperativa delimitada por Região; 
III - Para efeito de cálculo da média de produtividade pode ser desconsiderado 01 (um) dos 03 (três) anos, por 
decisão do Comitê; 
IV – A média de produtividade deve ser apurada por região, cabendo à Cooperativa definir a área de 
abrangência de cada região.  
V - O valor da taxa de adesão e/ou percentual será revisado anualmente pelo Comitê Gestor e aprovado pela 
Diretoria da Cooperativa. 
VI - Fica estabelecido como parâmetro para o reembolso de despesas com alimentação, transporte, 
hospedagem, e pagamentos de honorários (horas trabalhadas), as normas para reembolso de despesas e 
pagamentos dos honorários para acompanhamento das ocorrências do Fundo Mútuo Agrícola e Grupo Mútuo 
Granizo.   
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g. Dos prazos de plantio e tecnologia adotada: 
As datas limites para implantação da lavoura devera obedecer às datas estabelecidas no Zoneamento Agrícola 
de Risco Climático do MAPA e recomendação do uso tecnológico, da Fundação ABC conforme cada cultura 
implantada; 
OBSERVAÇÕES: Só poderão ser inscritas áreas de Associados assistidos por um engenheiro agrônomo 
credenciado pela Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda/Fundação ABC.;  
3.2.2) DAS OCORRÊNCIAS: 
Em caso de ocorrência de danos oriundos de intempéries climáticas, cobertos pelo Fundo Mútuo Agrícola, 
quais sejam, geada, seca e chuva excessiva na colheita, deverão ser tomadas as seguintes providências: 
a. Da comunicação: 
O associado deverá comunicar por escrito ao setor de Crédito & Seguro Rural em até 10 dias corridos os 
prejuízos sofridos pela incidência dos sinistros de geada e seca, e até 72 horas (3 dias úteis) para sinistros de 
chuva excessiva na colheita, formalizado através de um boletim de ocorrência.  
Ao fazer esta comunicação (boletim de ocorrência), o associado deve exigir o protocolo de aviso de ocorrência 
de sinistro (na 2ª via do boletim de ocorrência), sem o qual não cabe posterior reclamação de não atendimento. 
O integrante do Fundo Mútuo Agrícola deve franquear aos membros do Comitê de Avaliação o livre trânsito na 
lavoura, bem como aos representantes por ele indicados, a fim de verificarem a situação existente. 
b. Da vistoria: 
A partir do recebimento do comunicado do evento, dentro do menor prazo possível, deverá ser programada 
uma vistoria à área atingida, com participação do agrônomo da Cooperativa, do agrônomo do produtor e 
representante da corretora.  
Em conjunto deverá ser emitido o respectivo laudo, para registrar o evento, avaliar a extensão dos danos e 
documentar o processo. 
OBSERVAÇÃO: O Associado deve receber a definição por escrito dentro de 10 (dez) dias após a vistoria 
quanto às providências a serem tomadas (replantio ou condução normal da lavoura). 
c. Dos processos com danos totais: 
Em caso de danos totais nas lavouras, deverão ser obedecidos os seguintes procedimentos: 
I – Em caso de eventos ocorridos dentro do calendário do Zoneamento Agrícola de Risco Climático da cultura a 
indenização é efetuada pelo custo de replantio e condução da lavoura até aquele momento, com base no laudo 
de avaliação de replantio emitido pelos engenheiros agrônomos (do Cooperado, da Cooperativa e da 
Corretora) e aprovado pelo Comitê de Avaliação, baseado em operações (custos variáveis) e insumos 
comprovadamente utilizados, deduzidos daqueles relativos aos fertilizantes, conforme notas fiscais emitidas 
pela Cooperativa. Caso o integrante do grupo já tenha realizado o controle de ervas, o mesmo tem direito a ser 
ressarcido dos custos necessários para o novo controle de ervas, limitado ao valor máximo já despendido com 
esta operação. 
OBSERVAÇÃO: O integrante do fundo pode, ainda, por conta própria, não efetuar o replantio, satisfazendo-se 
com a indenização do custo. Neste caso, a opção pela indenização do custo do replantio importa em renúncia 
à indenização da colheita. 
II – Em casos de eventos ocorridos fora do calendário do Zoneamento Agrícola de Risco Climático da cultura, 
serão reembolsados os custos conforme tabela de cobertura, item n. 3.2.1,  – letra “f” dessa norma; 
d. Dos processos com danos parciais: 
Em caso de danos parciais nas lavouras, deverão ser observados os seguintes procedimentos: 
I – Nos casos de danos parciais, uma vez registrada a ocorrência, o processo será acompanhado até o evento 
da colheita, onde será possível determinar a produtividade real obtida da área afetada. A produção é apurada 
por amostragem, a área da amostra deverá ser representativa de no mínimo 20% de cada gleba total atingida 
pelo evento, sendo a mesma demarcada por gleba ou talhão, no início da colheita e medida por GPS. Uma vez 
conhecida a produtividade real, o produtor terá direito a indenização até o limite de cobertura por cultura; 
II – Em caso de ocorrência de danos parciais, que impliquem na inviabilidade de condução da lavoura até o seu 
final, no laudo de vistoria de ocorrência, deverá haver o parecer em conjunto dos técnicos representantes da 
cooperativa, do associado e da corretora recomendando o pagamento da indenização dentro dos limites de 
cobertura por cultura ao Comitê Gestor; 
III – Para os casos registrados de danos parciais, fica o produtor obrigado a comunicar a previsão de colheita 
da lavoura sinistrada, por escrito, ao setor de Crédito & Seguro Rural, o início da colheita, com antecedência 
mínima de 7 (sete) dias úteis. 
IV – Fica estabelecido como prazo final para a comunicação de soja a colher, independente da ocorrência ou 
não de sinistros, a data de 30/04 de cada ano, após este prazo, não havendo a comunicação da referida 
lavoura o associado perderá o direito à cobertura.  
V – Na ocorrência de sinistro para a cultura de milho grão úmido, a produção da área demarcada deverá ser 
pesada e classificada no Controle de Qualidade da Cooperativa, com a finalidade de apuração da produção 
salva por hectare da área atingida. Caso o associado encontre-se em uma área muito distante da Cooperativa, 
o mesmo poderá pesar e classificar sua produção em outro associado mais próximo, desde que o mesmo 
esteja habilitado, e cadastrado na modalidade ANF (Armazenagem à Nível de Fazenda). 
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VI - Em caso de associados que estejam cadastrados na modalidade ANF (Armazenagem à Nível de 
Fazenda), toda a produção da área amostrada deverá ser pesada e classificada no Controle de Qualidade da 
Cooperativa.  
Casos em que o associado cadastrado na modalidade ANF, deseje pesar e classificar a produção da área 
amostrada em sua propriedade, o mesmo deverá solicitar a presença de um Analista da Qualidade para 
acompanhamento da pesagem e classificação da sua produção, enviando o pedido por escrito ao setor de 
Crédito & Seguro Rural juntamente com a solicitação de acompanhamento de colheita da lavoura sinistrada, 
com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis, o profissional será designado pela Coordenação do Controle 
de Qualidade. Neste caso a produção poderá ficar armazenada na propriedade não sendo necessária ser 
encaminhada para o Controle de Qualidade da Cooperativa.  
Fica estabelecido como parâmetro para o reembolso de despesas com alimentação, transporte, hospedagem, 
e pagamentos de honorários (horas trabalhadas), para o Analista da Qualidade as normas para reembolso de 
despesas e pagamentos dos honorários de acompanhamento das ocorrências do Fundo Mútuo Agrícola e 
Grupo Mútuo Granizo. 
e. Dos processos de pagamentos de indenizações: 
Os processos de indenizações das culturas de soja, milho grão, e milho grão úmido,  serão pagos aos 
produtores, no encerramento da safra, até a data de 30/06 de cada ano, para os processos de indenizações de 
milho safrinha, serão pagos aos produtores, no encerramento da safra, até a data de 31/10 de cada ano, 
limitando-se o volume máximo de pagamento ao saldo existente no fundo naquela data. Caso o valor das 
indenizações seja superior ao valor do fundo, será usado o critério de rateio. 
As despesas operacionais do Fundo Mútuo Agrícola, tais como: vistorias, medições e honorários pagos, são de 
responsabilidade do Fundo Mútuo Agrícola, sendo por ele absorvidos e contabilizados. Nos casos em que não 
houver indenização, os gastos oriundos da avaliação são totalmente pagos pelo integrante do grupo solicitante, 
conforme normas para reembolso de despesas e pagamento dos honorários para acompanhamento das 
ocorrências do Fundo Mútuo Agrícola e Grupo Mútuo Granizo.  
 
4 – REGULAMENTO GRUPO MÚTUO DE GRANIZO  
4.1 – FINALIDADE  
Instituir o Grupo Mútuo de Granizo, constituído pelos produtores de soja, milho grão, milho grão úmido, e feijão, 
exceto trigo, triticale, cevada, canola, e milho silagem dos associados da Castrolanda Cooperativa 
Agroindustrial Ltda.  
Estabelecer os procedimentos e responsabilidades dos Associados optantes do grupo.  
4.2 – NORMAS 
4.2.1 - INGRESSO E PARTICIPAÇÃO NO GRUPO  
A adesão ao grupo é livre e pode ser feita mediante a assinatura do termo de adesão, até as datas limites junto 
à Cooperativa. Somente haverá adesão após a entrega da documentação necessária, constituída do Termo de 
Adesão, devidamente assinado, relação das áreas inscritas, agrobanco e mapas ou croquis por GPS das áreas 
por gleba ou talhão. O Associado deve participar do grupo com toda a área plantada, por cultura, vinculada à 
Cooperativa, sendo que após ter feito sua adesão não pode retirar-se do grupo até que todas as indenizações 
tenham sido efetivamente pagas.  
a) A adesão poderá ocorrer após o pedido de insumos, desde que, na respectiva safra. A presente cobertura 
passa a vigorar, desde que a área do solicitante ainda não tenha sido atingida por um dano. 
b) Despesas por conta do Associado: taxa de adesão ao grupo, serão cobradas após as datas limites de 
plantio, para as safras de verão até 31-12 e para feijão das secas até 31-01. O valor da taxa de adesão é 
aprovado pela Diretoria da Cooperativa anualmente por ocasião do orçamento e calculado por cultura inscrita.  
c) Mudanças ou alterações no planejamento de plantio de áreas devem ser regularizadas junto ao Setor de 
Crédito & Seguro Rural, para serem amparadas pelo Grupo Mutuo de Granizo.  
d) Somente são seguradas as áreas que estiverem cadastradas e regularizadas, ou seja, as áreas plantadas 
devem corresponder integralmente às descrições e tamanhos indicados.  
e) As datas limites para adesão e regularização de toda a documentação do Grupo Mútuo de Granizo são:  
- Milho Grão 30/11; 
- Milho Grão Úmido 30/11;  
- Soja 30/11; 
- Feijão das Águas  30/11;  
- Feijão das Secas  31/01.  
f) Para efeito de indenização, as culturas de feijão das secas e de feijão das águas são consideradas uma 
única cultura.  
g) Só poderão ser inscritas áreas de Associados assistidos por um engenheiro agrônomo credenciado pela 
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda/Fundação ABC.  
h) Somente serão aceitas para a contratação do Grupo Mútuo Granizo as áreas com utilização de sementes 
próprias fiscalizadas, desde que o produtor apresente obrigatoriamente teste de germinação em seu nome das 
sementes utilizadas, e realizado as análises em laboratório independente, o resultado não poderá ser inferior a 
90% de germinação. O teste de germinação deverá ser enviado junto com a proposta, na contratação, e será 
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utilizado em caso de sinistro, somente se for semente salva, para uso próprio, com campo registrado no 
ministério da agricultura.  
4.3 - COMITÊ DE AVALIAÇÃO  
a) Através destas normas fica criado o Comitê de Avaliação composto o mesmo comitê gestor do Fundo 
Mútuo Agrícola.  
b) O Comitê reunir-se-á sempre que houver necessidade para avaliar a extensão de danos sofridos, 
deliberando sobre o valor a ser indenizado, após concluído o laudo técnico do sinistro. Na ocasião, deve ser 
lavrado o relatório final através da Ata de reunião, contendo as assinaturas dos presentes e o que ali foi 
deliberado.  
c) O Comitê é soberano em seus atos e decisões quanto a indenizações, cabendo a ele, e somente emitir o 
parecer final conclusivo sobre os prejuízos ocorridos e definir a indenização por replantio ou produção.  
d) Caso as lavouras de integrantes do Comitê sejam sinistradas, estes se abstêm da decisão do respectivo 
sinistro.  
4.4 - DISPOSIÇÕES SOBRE ÁREAS ATINGIDAS  
a) O integrante do grupo deve comunicar ao Setor de Crédito & Seguro Rural, em até 72 horas (3 dias úteis), 
os prejuízos sofridos pela incidência do sinistro de Granizo, por escrito, formalizada através de um boletim de 
ocorrência. Ao fazer esta comunicação (boletim de ocorrência), o Associado deve exigir o protocolo de aviso de 
ocorrência de sinistro (na 2ª via do boletim de ocorrência), sem o qual não cabe posterior reclamação de não 
atendimento. O integrante do grupo deve franquear aos membros do Comitê de Avaliação o livre trânsito na 
lavoura, bem como aos representantes por ele indicados, a fim de verificarem a situação existente.  
b) Para o Comitê deliberar sobre o sinistro são exigidos os seguintes documentos:  
I) Boletim de Ocorrência do sinistro protocolado no prazo acima;  
II) Laudo do engenheiro agrônomo responsável pela área e credenciado pela Cooperativa;  
III) Laudo do engenheiro agrônomo da Cooperativa responsável pela área de sinistros;  
IV) Laudo do engenheiro agrônomo da corretora.  
c) O Associado deve receber a definição por escrito dentro de 10 (dez) dias após a emissão do 1.° (primeiro) 
laudo quanto às providências a serem tomadas (replantio ou condução normal da lavoura).  
d) O levantamento topográfico é obrigatório somente em caso de sinistro, quando será conferida a área 
sinistrada por intermédio de equipamento GPS, confrontando-se com o mapa apresentado pelo produtor. 
e) Para os casos registrados de danos parciais, fica o produtor obrigado a comunicar a previsão de colheita da 
lavoura sinistrada, por escrito, ao setor de Crédito & Seguro Rural o início da colheita, com antecedência 
mínima de 7 dias úteis. 
f) Os engenheiros agrônomos, da Cooperativa, do Cooperado e da Corretora em conjunto devem apresentar 
mapa da propriedade, indicando a área atingida e, em caso de indenização, a medição topográfica (GPS) da 
área atingida pelo sinistro e também de toda a lavoura, bem como da extensão dos danos ocorridos.  
g) As áreas não plantadas até a data limite de plantio, delimitadas conforme Zoneamento Agrícola de Risco 
Climático não são cobertas pelo Grupo Mútuo Granizo.  
h) As áreas sinistradas podem ser destinadas ao replantio ou liberadas para outras culturas.  
i) Casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre o Associado, o Comitê e os engenheiros 
agrônomos responsáveis (do Associado, da Cooperativa e da Corretora). 
4.5 – INDENIZAÇÃO DO REPLANTIO  
a) Na ocorrência de sinistro, o Comitê de Avaliação pode indicar ao integrante do grupo, dentro das datas 
limites, que o mesmo efetue o replantio conforme calendário abaixo, respeitando o Zoneamento Agrícola de 
Risco Climático:  
- Milho Grão até 30-11; 
- Milho Grão úmido até 30-11; 
- Soja até 30-12;  
- Feijão das Águas 30-11 
- Feijão das Secas até 31-01.  
b) Em caso de eventos ocorridos após as datas limites, e após o encerramento da implantação da lavoura 
conforme Zoneamento Agrícola de Risco Climático, o Comitê e o integrante do grupo, em comum acordo, 
podem optar pela indenização dos gastos para replantio e liberação da área ou dar continuidade à lavoura.  
c) Caso opte pela indenização, esta deve ser paga, tão logo apurado o valor, que deve ser creditado na conta 
produção do Associado, com a finalidade de garantir-lhe recursos para a aquisição de insumos destinados ao 
replantio.  
d) Quando houver replantio, a indenização é efetuada pelo custo de replantio e condução da lavoura até 
aquele momento, com base no laudo de avaliação de replantio emitido pelos engenheiros agrônomos (do 
Cooperado, da Cooperativa e da Corretora) e aprovado pelo Comitê de Avaliação, baseado em operações 
(custos variáveis) e insumos comprovadamente utilizados, deduzidos daqueles relativos aos fertilizantes, 
conforme notas fiscais emitidas pela Cooperativa. Caso o integrante do grupo já tenha realizado o controle de 
ervas, o mesmo tem direito a ser ressarcido dos custos necessários para o novo controle de ervas, limitado ao 
valor máximo já despendido com esta operação.  
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e) O integrante do grupo pode ainda, por conta própria, não efetuar o replantio, satisfazendo-se com a 
indenização do custo do replantio. Neste caso, a opção pela indenização do custo do replantio importa em 
renúncia à indenização da colheita.  
f) O risco da colheita corre por conta do integrante do grupo caso este receba a indenização para o replantio e 
não o realize.  
g) Na incidência de outro sinistro, quando for efetuado o replantio, o integrante do grupo tem direito à nova 
indenização.  
4.6 – INDENIZAÇÃO DA PRODUÇÃO  
I – Na ocorrência de sinistro, não havendo indenização por replantio, cabe ao sinistrado indenização, tomando-
se por base de cálculo a menor produtividade média por hectare entre:  
a. A produtividade média por hectare obtida na cultura dos associados da Cooperativa no período, delimitada 
por Região; e  
b. A produtividade média por hectare do integrante do grupo nos últimos 03 (três) anos anteriores ao sinistro. 
Para efeito de cálculo da média pode ser desconsiderado 01 (um) dos 03 (três) anos, por decisão do Comitê;  
c. Para associados com 1 ou 2 anos de produção, será usado como referencial (base de indenização) as 5 
últimas médias de produtividade na Cooperativa conforme delimitação por Região; 
II – Na ocorrência de sinistro para a cultura de feijão será considerado como valor de referência para 
indenização somente o valor dos insumos do VBC Castrolanda (valor básico de custeio por hectare) como: 
sementes, fertilizantes e defensivos.  
Na apuração dos danos é necessário que seja feito a colheita de toda a área sinistrada e entregue para 
pesagem e classificação na Cooperativa, mesmo em casos que o associado esteja cadastrado na modalidade 
ANF (Armazenagem à Nível de Fazenda). Para o preço base de indenização, fica estabelecida a utilização do 
maior preço entre, o preço mínimo do produto divulgado no Plano Safra pelo MAPA ou preço médio do tipo 
comercial do mês de previsão da colheita praticado no setor Comercial da Cooperativa.  
Para efeito de memória de cálculo, segue exemplo: 
ÁREA SINISTRADA = 42 hectares 
PRODUTIVIDADE OBTIDA NA ÁREA SINISTRADA = 17.136 kg 
MÉDIA DA ÁREA SINISTRADA = 408 kg/há 
 

Exemplo: PREÇO MÍNIMO Exemplo: PREÇO DE MERCADO 

VBC R$ 2.112,00 – ( (408 kg/há / 60) * Preço 
Mínimo Feijão R$ 72,00) = R$ 1.622,40 há 

VBC R$ 2.112,00 – ( (408 kg/há / 60) * Preço 
de Mercado Feijão R$ 170,85) = R$ 950,22 há 

VALOR TOTAL BRUTO INDENIZÁVEL  
R$ 68.140,80 

VALOR TOTAL BRUTO INDENIZÁVEL 
R$ 39.909,24 

 
O valor bruto indenizável seria pelo preço de mercado, que nesse exemplo é maior que o preço mínimo do 
produto, R$ 39.909,24. 
a) A média de produtividade deve ser apurada por região, cabendo à Cooperativa definir a área de 
abrangência de cada região.  
b)  A produção é apurada por amostragem. A área da amostra deverá ser representativa de no mínimo 20% de 
cada gleba total atingida pelo granizo, sendo a mesma demarcada por gleba ou talhão, no início da colheita, e 
medida por GPS. A produção da área demarcada será pesada e classificada no Controle de Qualidade da 
Cooperativa, com a finalidade de apuração da produção salva por hectare da área atingida. 
b.1) Em caso de associados que estejam cadastrados na modalidade ANF (Armazenagem à Nível de 
Fazenda), toda a produção da área amostrada deverá ser pesada e classificada no Controle de Qualidade da 
Cooperativa.  
b.2) Casos em que o associado cadastrado na modalidade ANF, deseje pesar e classificar a produção da área 
amostrada em sua propriedade, o mesmo deverá solicitar a presença de um Analista da Qualidade para 
acompanhamento da pesagem e classificação da sua produção, enviando o pedido por escrito ao setor de 
Crédito & Seguro Rural juntamente com a solicitação de acompanhamento de colheita da lavoura sinistrada, 
com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis, o profissional será designado pela Coordenação do Controle 
de Qualidade. Neste caso a produção poderá ficar armazenada na propriedade não sendo necessária ser 
encaminhada para o Controle de Qualidade da Cooperativa.  
Fica estabelecido como parâmetro para o reembolso de despesas com alimentação, transporte, hospedagem, 
e pagamentos de honorários (horas trabalhadas), para o Analista da Qualidade as normas para reembolso de 
despesas e pagamentos dos honorários de acompanhamento das ocorrências do Fundo Mútuo Agrícola e 
Grupo Mútuo Granizo. 
Na ocorrência de sinistro para a cultura de milho grão úmido, a produção da área demarcada deverá ser 
pesada e classificada no Controle de Qualidade da Cooperativa, com a finalidade de apuração da produção 
salva por hectare da área atingida. Caso o associado encontre-se em uma área muito distante da Cooperativa, 
o mesmo poderá pesar e classificar sua produção em outro associado mais próximo, desde que o mesmo 
esteja habilitado, e cadastrado na modalidade ANF (Armazenagem à Nível de Fazenda). 
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c) É descontado, da produtividade média base de indenização, o resultado da produtividade média líquida 
salva por hectare da área atingida.  
d) Na hipótese do integrante do grupo possuir Proagro ou outro seguro similar, ele será ressarcido do custo do 
Proagro ou outro seguro similar, proporcionalmente à área atingida por granizo até o limite da indenização do 
Proagro ou outro seguro similar. Neste caso, a indenização paga pelo Proagro, ou outro seguro similar, é 
abatida da indenização do grupo mútuo de granizo.  
e) Cabe ao Comitê levantar os dados nas instituições financeiras quanto a esta modalidade de seguro ou 
outras similares, evitando assim o pagamento de indenizações em duplicidade. Associados com 
financiamentos via Banco devem apresentar mapas das áreas cobertas pelo Proagro ou outro seguro similar, 
antes de aderir ao Grupo Mútuo de Granizo.  
f) O pagamento das indenizações será efetuado até 30/06 para as culturas de milho grão, milho grão úmido, e 
soja, com preço base no mercado líquido, limpo e seco, posto na Cooperativa, no dia do acerto. O pagamento 
das indenizações do feijão águas e feijão secas, será efetuado até 30/06 conforme memória de cálculo no item 
4.6 II. 
g) Apurado o valor da indenização, dele são descontados, ainda, os valores a título de administração, INSS, 
custos de recepção e secagem, fretes, comercialização e outros que porventura viessem a incidir sobre o 
produto. 
h) Fica estabelecido como prazo final para a comunicação de soja a colher, independente da ocorrência ou 
não de sinistros, a data de 30/04 de cada ano, após este prazo, não havendo a comunicação da referida 
lavoura o associado perderá o direito à cobertura.  
4.7 – CASOS NÃO INDENIZADOS  
a)  O integrante do grupo não tem direito a indenização complementar quando ocorrer replantio e não houver 
reincidência de sinistro, ainda que a produção não atinja a produtividade média obtida na cultura dos 
Associados da Cooperativa no período.  
b) O integrante do grupo que, após o sinistro, não atender sua lavoura como ela deve ser conduzida, mediante 
aplicação de tecnologia adequada, não tem direito à indenização pela área atingida, não estando dispensado 
do rateio dos custos previstos no item 4.9 – RATEIO DOS VALORES DAS INDENIZAÇÕES destas normas. 
c) Caso sejam constatadas grandes diferenças entre as áreas informadas no mapa inicial e a área apurada no 
levantamento topográfico (GPS) quando do sinistro, o Associado não terá direito a indenização, mas 
permanecerá obrigado ao rateio do sinistro dos outros integrantes do grupo.  
4.8 – CASOS DE ELIMINAÇÃO DA CULTURA  
Em casos onde na avaliação do Comitê for decidido pela eliminação da cultura que seja em prazo fora do 
Zoneamento Agrícola de Risco Climático, ou seja, onde não for possível o replantio a indenização da lavoura 
dar-se-á apenas pelos custos da lavoura até aquele momento, devidamente comprovados com a 
recomendação agronômica e as notas fiscais emitidas pela Cooperativa.  
4.9 – RATEIO DOS VALORES DAS INDENIZAÇÕES  
a) Na ocorrência de sinistro, o valor das indenizações é rateado entre todos os participantes do grupo mútuo 
ao final da safra, em proporções às áreas inscritas, por cultura, de forma equitativa.  
b) Os custos oriundos do Comitê, funcionários, medições e indenizações, são de responsabilidade do 
integrante do grupo e são rateados pelo grupo junto com as indenizações pagas. Nos casos em que não 
houver indenização, os gastos oriundos da avaliação são totalmente pagos pelo integrante do grupo solicitante, 
conforme normas para reembolso de despesas e pagamento dos honorários para acompanhamento das 
ocorrências do Fundo Mútuo Agrícola e Grupo Mútuo Granizo.  
c) As indenizações serão realizadas por gleba ou talhão atingido conforme a(s) gleba(s) ou talhão(ões) 
inscrito(s) no ato da adesão. 

 
 
 

Mais informações com Jefferson Luiz das Neves (42) 3234-8008 ou Francine Gomes Silva de Carli  
(42) 3234-8115. 


