
 

 

 

 

 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Centro de Documentação e Informação 

 

DECRETO Nº 7.837, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012 
 

 

Dispõe sobre o aporte de recursos da União de 

que trata o art. 2º da Medida Provisória nº 587, de 

9 de novembro de 2012, e sobre o valor adicional 

do benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei nº 

10.420, de 10 de abril de 2002, para a safra 

2011/2012.  

 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 587, de 9 

de novembro de 2012,  

 

DECRETA:  

 

Art. 1º O valor do adicional ao Benefício Garantia-Safra a ser pago nos termos do art. 

1º da Medida Provisória nº 587, de 9 de novembro de 2012, fica fixado em R$ 560,00 

(quinhentos e sessenta reais) por família. (“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto nº 

7.890, de 18/1/2013) 

Parágrafo único. Ao valor do adicional ao benefício Garantia- Safra não se aplica o 

disposto no inciso VIII do caput do art. 3º do Decreto nº 4.962, de 22 de janeiro de 2004, no que 

se refere à fixação do valor do benefício.  

 

Art. 2º O aporte de recursos da União no Fundo Garantia- Safra, de que trata o art. 2º 

da Medida Provisória nº 587, de 2012, será realizado conforme o cronograma de pagamento do 

adicional do benefício.  

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no art. 7º do Decreto nº 4.962, de 22 de 

janeiro de 2004, ao aporte de recursos a que se refere o caput.  

 

Art. 3º O Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário poderá estabelecer normas 

complementares para execução do disposto neste Decreto.  

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, 9 de novembro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2013/decreto-7890-18-janeiro-2013-775074-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2013/decreto-7890-18-janeiro-2013-775074-norma-pe.html
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