Declaração de Averbação de Reserva Legal

DECLARAÇÃO

Declaro(amos) que a atividade beneficiada com o presente financiamento não será
implantada/desenvolvida em área de Reserva Legal, de acordo com os critérios definidos
no § 2º, Art. 1º, da Lei 4.771/65 (Código Florestal) 1.
Declaro(amos) ainda que, conforme § 8º, Art. 16º, da Lei 4.771/65 (Código Florestal), é
do meu(nosso) conhecimento a exigência de averbação da Reserva Legal à margem da
inscrição de matrícula do imóvel no registro de imóveis competente.
Declaro(amos), também, ter(mos) conhecimento que a partir de 12.06.2011, para
obtenção de financiamento agropecuário junto ao Banco do Brasil, será necessária a
apresentação de comprovação da averbação da Reserva Legal do imóvel beneficiado
com o crédito ou do termo de adesão ao Programa Mais Ambiente – Programa Federal de
Apoio à Regularização Ambiental de Imóveis Rurais (Decreto 7.029, de 10.12.2009),
firmado junto ao Ibama ou qualquer órgão ou entidade vinculada ao Programa.

Local e data

________________________________________
Nome:
CPF/CNPJ
Operação nº:
1 - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária
ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e
ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.

CENTRAIS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO – Para informações, sugestões
reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito
desse Documento, o BANCO coloca a sua disposição os telefones da Central de
Atendimento do Banco do Brasil – CABB 4004-0001*, para capitais ou regiões
metropolitanas ou 0800.729.0001, para as demais regiões , Serviço de Atendimento ao
Cliente (Informações, Sugestões, Reclamações e Cancelamentos ) - SAC 0800.729.0722,
para Deficientes Auditivos 0800.729.088, Suporte Técnico PJ 0800.729.0500. Caso
considere que a solução dada a ocorrência registrada anteriormente mereça revisão,
entre em contato com a Ouvidoria BB pelo 0800.729.5678.*Custos de ligações locais e
impostos serão cobrados conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular,
custos da ligação mais impostos conforme operadora.

