AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

INSTITUCIONAL
A Agência de Fomento do Estado do Amazonas S/A –
AFEAM foi Instituída pela Lei Estadual 2.505/98, de
12/11/1998, regendo-se pela Lei Federal nº 6.404/76, em
consonância à Lei nº 4.594/64, é uma empresa pública,
classificada como instituição financeira não bancária,
subordinada à fiscalização e supervisão do Banco Central
do Brasil e organizada sob forma de sociedade anônima, de
capital fechado.

MISSÃO DA AFEAM
Concorrer para o desenvolvimento sustentável do
Estado do Amazonas, através de apoio creditício e de
participações em ações técnicas público-privadas que
propiciem a geração de trabalho e renda, e contribuam
para a melhoria da qualidade de vida do povo
amazonense.

VISÃO
“Ser referência enquanto instituição financeira
de fomento pela excelência de sua atuação como
agente de desenvolvimento sustentável da região
amazônica, com presença permanente nos
municípios polos das nove sub-regiões do Estado
do Amazonas”.

VALORES
•Permanente Responsabilidade Social;
•Sustentabilidade;
•Efetividade no uso dos Recursos;
•Excelência no Padrão de Qualidade;
•Humanização nos Relacionamentos;
•Harmonização de interesses Agência-Comunidade;
•Valorização dos Recursos Humanos.

AFEAM AGRO - FINALIDADE
Apoiar pequenos produtores rurais (pessoa física e jurídica)
que se insiram nas cadeias produtivas da Agricultura e Pecuária,
priorizando as culturas de relevância para o Estado, além do
incentivo a agroindústria, para a implantação da estrutura e
infraestrutura básica e/ou da melhoria das condições já existentes
com vistas ao aumento da produção agrícola, da proteína de
origem animal e seus derivados em projetos consorciados ou não,
bem como a agro industrialização dos derivados de origem vegetal
e/ou animal.

AFEAM AGRO – EMERGENCIAL 2020
PRODUTOR RURAL
BENEFICIÁRIOS

LIMITE

PESSOA
FÍSICA

PESSOA JURÍDICA
(Associação / Cooperativa /
Agroindústria / Empresa Rural)
COMERCIALIZAÇÃO

R$ 500.000,00

INVESTIMENTO

R$ 1.000.000,00

R$ 150.000,00

TAXA DE JUROS

3,6% a.a.

7,2% a.a.

BÔNUS 25%

2,7% a.a.

5,4% a.a.

AFEAM AGRO – EMERGENCIAL 2020
Tramite dos processos por e-mail
Itens Dispensados:
• Declaração de Propósito para a realização de Pesquisas Cadastrais;
• Visita Técnica em conjunto AFEAM/IDAM para quaisquer valores de
financiamento;
• Seguro de veículos penhorados em garantia de operações de crédito.
Medida Provisória nº 958 de 24/04/2020 – Dispensar até 30/09/2020
• Seguro dos bens dados em garantia nas operações de crédito rural;
• O Registro da Cédula de Crédito Rural em cartório;
• A Regularidade do ITR;

AFEAM AGRO
REQUISITO
OBRIGATÓRIO:

Proposta / Plano Simples / Projeto Técnico elaborado pelo
IDAM

TARIFAS DE
FINANCIAMENTO:

Conforme Tabela de Tarifas da AFEAM vigente

TARIFA DE
ELABORAÇÃO DE
PROJETO – TEP:

3% do valor financiado
incluído no financiamento

RESTRIÇÕES
CADASTRAIS
PRODUTOR RURAL

Aceita-se em contas de consumo e de lojas comerciais:
• PF – Até R$ 7.500,00;
• PJ – Comercialização – Até R$ 10.000,00
• PJ – Investimento – Até R$ 20.000,00.

FORMA DE ACESSO

Atendimento e Cadastro de proposta de financiamento nas
Unidades Locais do IDAM na Capital e Interior do Estado.

AFEAM AGRO
FINALIDADES DO CRÉDITO RURAL E PRAZOS
CUSTEIO AGRÍCOLA
• Até 2 anos, em função do ciclo produtivo da cultura.
CUSTEIO PECUÁRIO
• Até 6 meses - aquisição de animais destinados a engorda;
• Até 2 anos - aquisição de animais destinados a recria e engorda;
• 1 (um) ano nos demais casos de custeio pecuário para bovinocultura
e bubalinocultura.

AFEAM AGRO
FINALIDADES DO CRÉDITO RURAL E PRAZOS
INVESTIMENTO SEMI FIXO
• Até 06 anos, com período de carência de até 03 anos.
INVESTIMENTO FIXO
• Até 12 anos, com período de carência de até 06 anos.
COMERCIALIZAÇÃO: Até 360 dias

AFEAM AGRO - GARANTIA
1. Dispensada para cliente classificado pela AFEAM como:
1.1. Novo/Normal: para financiamentos até R$ 21.000,00;
1.2. Especial: para financiamentos até R$ 50.000,00.
2. Aplicar a matriz de classificação de garantia para verificar da exigência ou não da
contratação de garantia (aval e/ou real) para proponente classificado pela AFEAM
como:
2.1. Novo – De R$ 21.000,01 até R$ 50.000,00;
- Apresentar garantia (Real ou aval) para propostas de R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00;
2.2. Normal - De R$ 21.000,01 até R$ 100.000,00;
2.3. Especial – De R$ 50.000,01 até R$ 100.000,00.
3. Apresentar garantia Real para propostas acima de R$ 100.000,00.
4. Para associações/cooperativas é admitido o aval da Diretoria Executiva.
5. Relação garantia (real) financiamento: R$ 1,00 : R$ 1,00

AFEAM AGRO – Relação de Documentos

Renegociação Emergencial
REGRAS DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE
RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITOS
• Prorrogação de prazo para pagamento de até 180 dias;
• Suspensão do envio para órgãos de restrição (spc/serasa/protesto);
• Manutenção do conceito do cliente na agência;
• Procedimento operacional por meio de atendimento digital (site, e-mail,
chat, ouvidoria entre outros).
• WHATSAPP GERÊNCIA DE COBRANÇA:

(92) 99126-4047

MUITO
OBRIGADO
João Batista Silva Tavares – Diretor de Crédito
e-mail: jbtavares@afeam.org.br
Otniel Monteiro – Gerente GECAT
e-mail: omonteiro@afeam.org.br
Thiago Barroso – Coordenador de Crédito Rural
e-mail: tbarroso@afeam.org.br
http://www.afeam.am.gov.br
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