MODELO DA DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACIDADE DE PAGAMENTO
Declaro que constatei nos empreendimentos do produtor________________, CPF___________-,
localizado no município de _____________, na(s) área(s) de matrícula(s) número(s)
_______________ a existência de relevante problema para a(s) atividade(s) de ____________ (citar
culturas soja, milho, outros ou atividades pecuárias), que determinou a diminuição de renda em
relação ao previsto inicialmente no planejamento, motivada por:
_______________________________________________________________________________
(orientação: citar os problemas como as causas da impossibilidade de pagamento e outros fatos que
tenham prejudicado a produção, dificuldades de comercialização por falta de comprador na região
e/ou preço abaixo do custo de produção que impossibilita o pagamento integral das dívidas;
frustração de safra devido à seca/geada/chuva excessiva, aumento de custos com a aplicação de
fungicidas de combate à ferrugem ou outras doenças/pragas, redução de produtividade devido a
problemas climáticos, excesso de chuva, especificando doenças e pragas. Quando for financiamento
em bancos como o BB, anexar os 4 laudos entregues anteriormente no banco ou informar que o
acompanhamento por meio de laudos do Assistente Técnico do produtor já foram entregues ao
banco).
Diante desse quadro, informo que a __________________ (produtividade e produção informar
Esperada e Obtida OU os preços recebidos e os custos) nos empreendimentos supra citados acima,
foram as que se seguem:
.......................................................................................................................................
Segue planilha de capacidade de pagamento do produtor que evidencia a necessidade de
reescalonamento ______________ (de parte ou total) das dívidas como condição necessária à
recuperação dos empreendimentos.

I .ENTRADAS FINANCEIRAS
1.Receitas agrícolas
1.1 milho, soja, trigo
2.Receitas pecuárias
2.1 venda de animais
3.Outras receitas agropecuárias
II.SÁIDAS FINANCEIRAS
1.Despesas de custeio agrícola
2.Despesas de custeio pecuário
3. Amortizações de financiamentos
4.Despesas de investimentos
4.Outros pagamentos (especificar)
5.Despesas de manutenção própria
III. SALDO (entradas - saídas)

Local e Data
____________________________________
(assinatura da assistência técnica)
Assistente Técnico: ________ (nome completo)

________________________________________
(assinatura do produtor)
Nome produtor:_____

