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Prezado (a) Proponente, 

O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional constrói 

instrumentos (políticas e ações de combate à fome) que corroborem para a promoção 

da Segurança Alimentar e Nutricional e para alcance do Direito Humano à Alimentação 

Adequada.  Tal sistema não pode se limitar a ações em âmbito nacional. Para tanto 

torna-se então, fundamental estimular os Estados a Implementarem Sistemas 

Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional, o que demanda um forte processo 

mobilizados e educativo. 

É neste propósito que as ações de Promoção de Sistemas Descentralizados, 

na perspectiva do Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA e da Segurança 

Alimentar e Nutricional - SAN, desempenham uma função estratégica para a 

promoção ao acesso à alimentação de qualidade e em quantidade suficientes. 

A Coordenação Geral de Apoio a Sistemas Descentralizados do Ministério do 

desenvolvimento Social e Combate à Fome trabalha estabelecendo mecanismos e 

desenvolvendo metodologias para apoiar o planejamento e a implementação de 

sistemas descentralizados de segurança alimentar e nutricional junto aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios. Exemplo disto é o incentivo técnico e o co-financiamento 

desta Secretaria a projetos de consolidação dos Sistemas Estaduais de Segurança 

Alimentar e Nutricional a serem desenvolvidos pelos Governos Estaduais e Distrito 

Federal enquanto convenentes, com a participação dos CONSEAs Estaduais como 

intervenientes. 

Neste sentido, o roteiro apresentado neste Manual Técnico tem como 

finalidade facilitar a elaboração e apresentação de projetos a serem submetidos à 

apreciação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, 

fornecendo diretrizes e orientações para que os mesmos sejam elaborados de forma 

adequada corroborando para uma possível formalização de convênio. O Manual 

Técnico compõe-se de 3 partes: 

Parte I: Roteiro para Elaboração de Projeto Técnico; 

Parte II: Modelo de Plano de Trabalho; 

Parte III: Anexos. 

Para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, favor entrar em contato 

no seguinte endereço: 

Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
Departamento de Promoção de Sistemas Descentralizados 
Coordenação Geral de Apoio a Sistemas Descentralizados  
Esplanada dos Ministérios 
Bloco “C”, 4 º andar – sala 429; Brasília – DF; Tel.: (61) 3433 - 1122/Fax: (61) 3433 – 1152 
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO 

Somente poderão participar deste Edital os Estados e o Distrito Federal (por 

meio de sua Administração Direta) que: 

I - Atenderem a todas as exigências constantes deste Manual e seus anexos; 

II - Tenham cadastrado sua proposta no Sistema de Gestão de Convênios e 

Contratos de Repasse – SICONV do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. 

III – Não tenham convênio anterior, ainda vigente, com o MDS para execução 

do mesmo objeto. 

As Declarações de: Responsabilidade Fiscal, de Contrapartida, 

Compatibilidade de Preços e de Despesas derivadas das Parcerias Público-privadas, 

conforme exigência do art. 6º, inciso VIII da Portaria Interministerial nº 127/2008 – 

MP/MF/CGU, somente poderão ser assinadas pelo chefe do poder executivo. 

Órgãos da administração direta estadual poderão figurar como proponente no 

projeto, desde que o ente federativo ao qual estejam vinculadas participe do convênio 

na qualidade de interveniente.  

O prazo de vigência dos projetos deverá ser de no máximo 18 (dezoito) 

meses. 

IMPORTANTE: O presente Manual Técnico e todos os seus anexos passam a fazer 

parte integrante do presente Aviso, independentemente de transcrição, para todos os 

efeitos legais. 

 

PRAZOS 

Etapas  Datas¹ 

Publicação do Aviso no DOU 03/07/2009 

Data limite para credenciamento e cadastramento da 
proposta de trabalho no Portal dos Convênios – 
SICONV 

21/07/2009 

Data limite para envio do Projeto Técnico (Modelo em 
Anexo)², documentação (Parte III - Anexos) e inclusão 
do Plano de Trabalho (Modelo em Anexo) no Portal 
dos Convênios – SICONV. 

21/08/2009 

Data limite para sanar inconsistências, para aprovação 
do Plano de Trabalho (Modelo em Anexo) e da 
documentação (Parte III - Anexos) 

08/09/2009 
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¹ As datas a serem consideradas serão as de cadastro no SICONV e postagem (carimbo do correio). ² 
Os anexos são integrantes do Manual Técnico para Elaboração de Projetos para Implantação de 
Sistemas Estaduais de SAN, disponibilizado no sítio do MDS, a saber: www.mds.gov.br. 

INTRUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA 
 
 
Tema: 

 
 
Implantação e Desenvolvimento do SISAN no âmbito 
Estadual. 
 

 
 
 
 
 
 
Diretrizes da Política: 

• Promoção da intersetorialidade das políticas, 
programas e ações governamentais e não 
governamentais; 

• Descentralização das ações e articulação, em 
regime de colaboração, entre as esferas de 
governo; 

• Monitoramento de a situação alimentar e nutricional, 
visando a subsidiar o ciclo de gestão das políticas 
para a área nas diferentes esferas de governo; 

• Conjugação de medidas diretas e imediatas de 
garantia de acesso à alimentação adequada, com 
ações que ampliem a capacidade de subsistência 
autônoma da população; 

• Articulação entre orçamento e gestão; e 
• Estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e à 

capacitação de recursos humanos. 
 
 
Titulo: 

 
 
SISAN 

 
 
 
 
 
Objetivo: 

 
Fomentar a implantação e o desenvolvimento do Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, 
por meio do co- financiamento e apoio técnico a projetos de 
consolidação dos Sistemas Estaduais de Segurança 
Alimentar e Nutricional a serem desenvolvidos pelos 
Governos Estaduais que não forma atendidos pelo Edital 
de Chamada Pública SESAN nº 01/2008, quais sejam: AC, 
BA, CE, DF, AM, AP, ES, MA, MG, MT, MS, PA. PB, PE, 
PI, RJ, RO, RR, RS, SC, SP e SE. Sendo estes 
convenentes, com a participação dos CONSEAs Estaduais 
como intervenientes.  

 
 
Justificativas: 

 
“Nem o Governo e nem as organizações da sociedade civil, 
agindo isoladamente, tem condições de garantir a 
Segurança Alimentar e Nutricional da população de modo 
eficaz e permanente” (LOSAN, 2006). Nesta esteira, este 
instrumento torna-se fundamental para a consecução deste 
objeto. 

 
 
 
 
 

 
 
Esta SESAN construiu o presente manual técnico para 
nortear a construção das propostas estaduais. Neste 
sentido, elencamos a seguir, 5 (cinco) metas que 
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Metas: 

corroboram para a implantação do SISAN e que não 
necessariamente todas deverão ser contempladas pelo 
projeto, tendo em vista que cada estado possui sua 
realidade frente à implementação de tal sistema.   
 
Meta 1: 
Institucionalização e constituição e/ou fortalecimento do 
CONSEA Estadual; 
Meta 2: 
Elaborar/revisar minuta de instrumento legal para LOSAN 
Estadual ou rediscutí-la. Caso a LOSAN do estado já tenha 
sido aprovada, tal meta poderá ser a de implementação da 
lei. 
Meta 3: 
Elaborar/revisar minuta de instrumento legal para formação 
de Câmara Intersecretarial. Caso a Câmara já tenha sido 
formada, tal meta poderá ser a de implementação de tal 
instrumento; 
Meta 4: 
Elaborar minuta de instrumento legal para construção da 
Política e do Plano Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional. Ainda, esta meta poderá aportar também 
atividades que corroborem para o monitoramento e 
avaliação dos programas e ações que compõe a Política e 
o Plano Estadual de SAN; 
Meta 5: Apoio a implantação de Sistemas Municipais de  
Segurança Alimentar e Nutricional. 

 
Atores Sociais 
Envolvidos: 

 
GOVERNO FEDERAL 

MDS/SESAN 
GOVERNO LOCAL 

22 Governos Estaduais e CONSEAS estaduais. 
 
Área de Atuação: 

 
22 Estados, quais sejam: AC, BA, CE, DF, AM, AP, ES, 
MA, MG, MS, MT, PA. PB, PE, PI, RJ, RO, RR, RS, SC, SE 
e SP . 

 
 
 
 
 
Etapas para a 
implantação: 

 
• Mobilização e sensibilização da sociedade civil e 

dos atores governamentais para a construção 
conjunta do Marco legal; 

• Constituição do grupo gestor Estadual do SISAN; 
• Realização de atividades participativas voltadas 

para capacitação (Ex: 
oficinas/seminários/encontros), com a participação 
de gestores, parlamentares, conselheiros e 
entidades da sociedade civil para envolvimento no 
processo de elaboração das minutas do marco legal 
estadual; 

• Subsidiar discussões a respeito da realização de 
conferências estaduais de SAN; 

• Elaboração e/ou aperfeiçoamento dos instrumentos 
legais: CONSEA, LOSAN, Câmara Intersecretarial, 
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Política e Plano de SAN;e 
• Outras etapas que o estado julgar pertinente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referências 
conceituais:  

De acordo com a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, 
Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, art. 7º , “A 
consecução do Direito à Alimentação Adequada e da 
Segurança Alimentar e Nutricional da população far-se-à 
por meio do SISAN, integrado por um conjunto de órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e pelas instituições privadas, com ou sem fins 
lucrativos, afetas à segurança alimentar e nutricional e que 
manifestem interesse em integrar o Sistema”. 
Ainda, conforme art. 10, “O SISAN tem por objetivos 
formular e implementar políticas e planos de segurança 
alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços 
entre governo e sociedade civil, bem como promover o 
acompanhamento, o monitoramento e avaliação da 
segurança alimentar e nutricional do País”. 
Ademais, “Por meio do Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional - SISAN, os órgãos 
governamentais dos três níveis de governo e as 
organizações da sociedade civil irão atuar conjuntamente 
na formulação e implementação de políticas e ações de 
combate à fome e de promoção da Segurança Alimentar e 
Nutricional”. 

 
 
 
Recursos envolvidos: 
 

 

 

ITENS FINANCIÁVEIS: 

 Com recursos do Programa somente poderão ser 
financiadas despesas de custeio. O apoio prioritário será 
dado aos seguintes itens: 

 

a) aquisição de material de consumo (ex: lápis, papel, tinta, 
etc.) 

 

b) serviço de terceiros – pessoa física ou jurídica (ex: 
serviços de moderação/palestrante, qualificação 
profissional dos funcionários), desde que sejam justificados 
e seja indicada sua pertinência, necessidade e adequação 
à proposta. 

 

ITENS NÃO-FINANCIÁVEIS: 

 Com recursos do Programa não poderão ser 
financiadas despesas de capital, sendo vedado também: 
 
a) Realizar despesas a título de taxa de administração, de 
gerência ou similar; 
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b) Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, 
integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade 
pública da administração direta ou indireta, por serviços de 
consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses 
previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 
 
c) Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos 
para finalidade diversa da estabelecida no instrumento; 
 
d) Realizar despesa em data anterior à sua vigência do 
instrumento; 
 
e) Efetuar pagamento em data posterior à vigência do 
instrumento, salvo se expressamente autorizada pela 
autoridade competente do MDS e desde que o fato gerador 
da despesa tenha ocorrido durante a vigência do 
instrumento pactuado; 
 
f) Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou 
correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou 
recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às 
multas, se decorrentes de atraso na transferência de 
recursos pelo MDS, e desde que os prazos para 
pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados 
no mercado; 
 
g) Transferir recursos para clubes, associações de 
servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto para 
creches e escolas para o atendimento pré-escolar;  
 
h) Realizar despesas com publicidade, salvo as de caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, da qual não 
constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal e desde que previstas no Plano de 
Trabalho; 
 
i) Despesas eventuais e itens julgados não pertinentes ao 
projeto ou julgados desnecessários e/ou supervalorizados; 
 
j) Despesas para elaboração da proposta; 
 
l) Despesas gerais de manutenção das instituições 
proponentes ou interveniente do projeto (água, energia, 
aluguel, telefone, material de limpeza, expediente etc.); 
 
m) Além de outras vedações dispostas na legislação 
vigente; 
 
n) Despesas com diárias e passagens a militares, 

servidores e empregados públicos da ativa, exceto para 
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pessoal exclusivo do quadro de pessoal do convenente, 

conforme art. 22, da Lei n.º 11.768, de 14/08/08; 

o) Bens móveis usados. 
 
 

 
 
 
Cronograma de 
Atividades desta 
SESAN: 

1. Definição das diretrizes gerais do Programa no 
âmbito da SESAN – Termo de Referência, Manual 
Técnico, Modelo de Plano de Trabalho 

2. Publicar o Aviso. 
3. Formalização dos 21 Convênios 
4. Orientação técnica / Capacitação das Equipes 

Estaduais de SAN (Mesas Técnicas / Seminários / 
Oficinas) 

5. Instrução dos Convênios entre o Governo Federal e 
os demais atores sociais  

6. Assinatura e transferência de recursos 
 
 

 
 
 
 
Memória de Cálculo: 
 

 
ESTIMATIVA DE CUSTOS / ITENS FINANCIÁVEIS PELO 
MDS: 
 
Recurso Máximo a ser solicitado ao MDS: R$ 
100.000,00 
1 - Capacitação e Treinamento 

• Contratação de serviços de terceiros PF e PJ / 
Consultorias e Cursos de formação para gestores; 

• Aquisição de material de consumo / Material de 
expediente. 
 

1 – Estruturação do Marco Legal 
• Contratação de serviços de terceiros PF e PJ / 

Consultorias, reuniões, oficinas e seminários para 
desenvolvimento das leis e decretos estaduais 
(condições desejadas: dispensa de licitação, 
isenção de ICMS, fundo de abastecimento 
alimentar, entre outros) 

• Aquisição de material de consumo / Material de 
expediente. 
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INTRODUÇÃO: APRESENTAÇÃO DOS VOLUMES DESTE MANUAL 
 

PARTE I: ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO 

 

Um projeto é uma proposta expressa por meio de um conjunto de ações que, 

se executadas, são capazes de passar de uma situação identificada para outra 

desejada. São componentes de um projeto: a identificação dos problemas e suas 

causas, a definição das ações a executar, os cálculos dos recursos e prazos 

necessários para sua execução, entre outros. Estes passos são executados para se 

alcançar resultados especificados por indicadores e metas, dirigidos a um objetivo, 

que correspondam à solução total ou parcial dos problemas identificados. 

O projeto técnico deve atender às especificações constantes na Portaria 

Interministerial MP/MF/MCT nº 127 de 29 de maio de 2008, referentes ao Termo de 

Referência, que consiste em documento contendo elementos capazes de propiciar a 

avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando 

os preços praticados no mercado, a definição dos métodos e o prazo de execução do 

objeto. 

O Roteiro para Elaboração de Projeto Técnico tem o objetivo de orientar, de 

maneira didática, a forma como um projeto deve ser elaborado e apresentado. Nesta 

parte do Manual Técnico também são apresentados conceitos e diretrizes para a 

elaboração do projeto em consonância com a abordagem do MDS em relação ao 

SISAN. 

 

PARTE II: MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

 

O Plano de Trabalho é uma parte fundamental para qualquer proposta a ser 

apresentada, tendo em vista ser um instrumento exigido legalmente para a 

formalização de convênios (conforme disposição do art. 116 da Lei n.º 8.666/93), e 

contém todo o detalhamento das responsabilidades assumidas por cada um dos 

participantes. 

 O Modelo para Elaboração de Plano de Trabalho apresentado no segundo 

volume deste Manual Técnico é composto por uma série de planilhas, que devem ser 

preenchidas em sua totalidade com o máximo de detalhamento possível, para se 
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depreender dali o objeto a ser executado, suas metas, as entidades envolvidas, o 

cronograma de execução, os custos, entre outros. 

 

MODELO DE PROJETO TÉCNICO 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Contextualização para apresentação do projeto. Neste campo deverão ser relatadas 

as razões pelas quais o projeto em questão está sendo proposto, bem como a 

informação sobre qual ou quais modificações e benefícios espera-se que o projeto 

traga para a comunidade/região.  

 

2. TÍTULO DO PROJETO 

Expressão que deve traduzir o projeto de forma sintética, deve mostrar a finalidade e o 

conteúdo do projeto. Sugere-se que o título tenha, no máximo,  70 caracteres. 

 

3. PAPEL E OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE E DO NTERVENIENTE (QUANDO 

HOUVER) 

Descrever com clareza as atividades de cada uma das partes envolvidas no Projeto, 

tendo como referência os conceitos acima mencionados e descritos. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

A justificativa da proposta deve ser apresentada em forma de um texto conciso e bem 

fundamentado, levando em consideração a descrição das seguintes informações: 

• Fundamentar a pertinência e a oportunidade do projeto como resposta à 

necessidade de implementar o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional em todas as Unidades da Federação, identificando claramente o 

problema a ser superado ou reduzido com a linha temática eleita, 

caracterizando o público-alvo com o qual o projeto irá trabalhar; 

• Enfatizar que o projeto foi aprovado pelo Conselho de Segurança Alimentar e 

Nutricional Estadual ou Nacional;  

• Descrever “o porquê” da escolha do projeto pelo Conselho Estadual o 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, informando os critérios 

utilizados ou qualquer outra informação pertinente a esta escolha. 

 

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO 
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Indicar as datas de início e término da execução do projeto. 

 

6. GESTOR 

Informar de quem será a responsabilidade sobre a gestão das ações e execução do 

projeto, qualificando os responsáveis. 

Aqui devem ser inseridos os nomes e contatos da Equipe Técnica do Projeto 

previamente estabelecida para ser a referência direta com este Ministério, 

contemplando Coordenadores/Gestores e demais membros da equipe. 

Ressalte-se que não poderão ser financiados com recursos do convênio 

quaisquer empregados públicos ou servidores da Administração Pública direta ou 

indireta por serviços prestados em convênios, de maneira que os profissionais a serem 

contratados o sejam por meio da Lei n.º 8.666/93 (Lei de Licitações), ou seja, não 

façam parte do quadro da Administração Pública. 

 

6.1 EQUIPE TÉCNICA 

Elencar neste subitem as pessoas que irão compor a equipe de execução do projeto. 

 

7. OBJETIVOS 

7.1 GERAL 

Descrever com clareza e de forma sucinta o que se pretende alcançar com o projeto. 

Identificação de uma situação de fácil visualização que se deseja alcançar com a 

intervenção. A concepção do objetivo deve ser clara e bem definida. 

 

7.2 ESPECÍFICOS 

Descrever, na forma de tópicos, cada um dos objetivos específicos que ajudarão a 

alcançar o objetivo geral. O texto deve evitar verbos com sentido vago como: apoiar, 

colaborar, fortalecer, contribuir, preferindo a utilização de verbos concretos como: 

definir, sistematizar, institucionalizar, implantar, elaborar, construir e outros. 

 

8. BENEFICIÁRIOS  

 

8.1 Número de Pessoas que serão atendidas 

Informar o total de beneficiários (número de pessoas e de famílias) diretos do projeto.  

 

Número de Famílias atendidas Número de Pessoas atendidas 
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9. METAS 

As metas são atividades necessárias para alcançar o objetivo esperado e devem ser 

quantificáveis e descritas na forma de tópicos. Cada tópico deve ser claramente 

explicado. Ao elaborar uma meta, deve-se responder as seguintes perguntas: O 

QUÊ?, COMO? QUANDO?, ONDE?  e POR QUÊ? 

No Cronograma de execução as metas devem ser especificadas por etapas, 

itens e duração. Ou seja, o conteúdo das metas descritas aqui são as mesmas da 

tabela do cronograma físico-financeiro. Deve-se especificar o número da meta, 

seqüencialmente (1,2,3...). Cada uma das metas subdivide-se em etapas/fases, que 

devem ser detalhadamente especificadas. 

A seguir, fornecemos um exemplo de quadro de metas:  

Objetivo Metas Etapas 

Atividades 

propostas para o 

cumprimento das 

etapas 

Período de 

execução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantação e  

desenvolvimento do 

Sistema Estadual de  

Segurança Alimentar 

e Nutricional – 

SISAN. 

 

1. Institucionalização e 

constituição e/ou fortalecimento  

do CONSEA Estadual ou 

rediscutí-la. 

1.1 Mobilização e sensibilização da 
sociedade civil e dos atores 

governamentais para a construção 
conjunta do Marco legal; 

 

Realização de xx 

reuniões para xx 

conselheiros. Jul a agos/2009 

 

 

 

 

2. Elaborar/revisar minuta de 

instrumento legal para LOSAN 

Estadual ou rediscuti-la. 

2.1 Constituição do grupo gestor 
Estadual do SISAN; 

 

 

Jul a agos/2009 

2.2  Aquisição de material didático 

para realização da atividade xxxxx 

(apostilas, caneta, lápis, borracha 

e papel) 

 

 

2.3 Reprodução do material 

(xérox) 

 

 

2.4 Contratação de 02 consultores 

em LOSAN e SISAN para 
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2.5 Realização de atividades 
participativas voltadas para 

capacitação (Ex: 
oficinas/seminários/encontros), 
com a participação de gestores, 
parlamentares, conselheiros e 

entidades da sociedade civil para 
envolvimento no processo de 

elaboração das minutas do marco 
legal estadual. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elaborar/revisar a minuta de 

instrumento legal para 

formação da Câmara 

Intersecretarial. 

 

3.1 Realização de atividades 
participativas voltadas para 

capacitação (Ex: 
oficinas/seminários/encontros), 
com a participação de gestores, 
parlamentares, conselheiros e 

entidades da sociedade civil para 
envolvimento no processo de 

elaboração das minutas do marco 
legal estadual. 

 

 

Dez/2009 

3.2 Subsidiar discussões a 

respeito da realização de 

conferências estaduais de SAN. 

 

Dezl/2009 

 

 

 

  

 3.3 Elaboração e/ou 

aperfeiçoamento dos instrumentos 

legais: CONSEA, LOSAN, Câmara 

Intersecretarial. 

 

   

 

 

 

 

4.1 Elaboração e/ou 

aperfeiçoamento dos instrumentos 

legais: Política e Plano de SAN. 

 

Jan/2010 
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4. Elaborar minuta de 

instrumento legal para 

construção da Política e do 

Plano Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional e/ou 

monitoramento e avaliação dos 

programas e ações que 

compõe a política e plano 

estadual de SAN. 

 

4.2 Realização de atividades 
participativas voltadas para 

capacitação (Ex: 
oficinas/seminários/encontros), 
com a participação de gestores, 
parlamentares, conselheiros e 

entidades da sociedade civil para 
envolvimento no processo de 

elaboração das minutas do marco 
legal estadual. 

 

 

Fev/2010 

4.3 Reprodução de material gráfico 

(apostila, cartilha, folder....) para 

disseminação das informações. 

 

Jan/2010 

 5. Apoio a implantação de 

Sistemas Municipais de  

Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

 

 

 

 

As metas definidas nesta etapa do Projeto Técnico serão, necessariamente, as 

mesmas que serão inseridas posteriormente na Memória de Cálculo do Projeto 

Técnico, no Cronograma de execução e no Cronograma Físico - Financeiro do 

Plano de Trabalho 

 

10. METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS 

Para cada uma das metas deverá haver uma metodologia correspondente e 

logo em seguida o seu detalhamento financeiro, chamado de Memória de Cálculo. 

Tal item é imprescindível para a elaboração do projeto. 

 

10.1 Metodologia  

Descrever a maneira como as atividades serão implementadas, incluindo os principais 

procedimentos, as técnicas e os instrumentos a serem empregados. Destacar outros 

aspectos metodológicos importantes, como a forma de atração e integração dos 

públicos atendidos; os modelos teóricos utilizados e a carga horária das capacitações 

e/ou treinamentos; as estratégias de seleção do público a ser beneficiado e dos 

profissionais a serem contratados (sejam pessoas físicas ou jurídicas); as abordagens 

educativas/pedagógicas a serem utilizadas; os conteúdos técnicos a serem 

trabalhados; os locais de abordagem desses grupos ou de execução das atividades; a 

natureza e as principais funções dos agentes multiplicadores; os mecanismos de 
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participação comunitária no projeto e outros. É preciso que se descreva com precisão 

de que maneira o projeto será desenvolvido, ou seja, o como fazer, em detalhes. 

Uma boa estratégia de ação é aquela que:  

• demonstra a capacidade do proponente em viabilizar o projeto; 

• detalha objetivos e mostra claramente a ordem da realização; 

• prevê o tempo de duração de cada etapa; 

• lista os profissionais envolvidos, principalmente no que tange ao 

seu papel desempenhado, bem como hora técnica necessária e 

outras informações; 

• relaciona e descreve as parcerias com órgãos públicos, fundações, 

veículos de comunicação, empresas e outros; 

• demonstra coerência com o orçamento;  

• informa ações que não serão subsidiadas, mas que são 

importantes na compreensão geral do projeto. Nesse caso será 

necessário indicar como essas ações serão custeadas.  

 

Deve-se descrever como serão executadas cada uma das metas/etapas, quais 

os instrumentos necessários para a operacionalização de cada uma delas, a forma e 

instâncias de gerenciamento, a estrutura de coordenação e mecanismos (sistemas) 

utilizados nas mesmas. 

É preciso descrever a metodologia utilizada nas atividades de capacitação. 

Apresentar informações como caracterização do público alvo das atividades de 

capacitação, critérios de seleção dos participantes (se houver), condição jurídica do 

responsável por ministrar o curso, forma de remuneração (se por hora técnica ou por 

períodos) e qualificação profissional do reponsável (contratação de serviços de 

terceiros ou contrapartida do proponete), conteúdo técnico das atividades; estratégias 

pedagógicas utilizadas, duração e frequência das atividades, etc. 

Para cada profissional ou consultor a ser contratado, deverão estar descritos 

no Projeto Técnico a qualificação do profissional, as funções que serão exercidas, a 

duração da contratação, o custo (por hora técnica, preferencialmente) e modalidade de 

contratação (pessoa física ou jurídica). 

Descrever como serão executadas as metas, quais os instrumentos de 

operacionalização, o fluxo operacional, e a forma e instâncias de gerenciamento do 

projeto; a estrutura de coordenação do projeto, mecanismos (sistemas) utilizados no 

monitoramento das ações. Caso esteja prevista a aquisição de material didático, eles 
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poderão compor um kit, o qual deverá estar detalhado (em termos quantitativos e em 

relação às especificidades dos produtos adquiridos). 

Caso esteja prevista a elaboração de material educativo para o projeto, deverá 

haver descrição de quais materiais serão produzidos (livros, livretos, folhetos, vídeos, 

jogos, atividades, etc), quais os seus conteúdos, suas características, sua finalidade 

dentro do planejamento educativo e a adequação do mesmo ao público do projeto, 

entre outros aspectos. Ainda, para a elaboração, produção e/ou distribuição de 

material educativo, deverá haver atenção para que os mesmos contenham caráter 

exclusivamente educativo, informativo ou de orientação social relativos ao projeto, e 

não contenham nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou pessoas, servidores ou não, das instituições participantes. 

 

10.2 Memória de Cálculo 

Além das informações mais gerais sobre a operacionalização da meta, os recursos 

financeiros previstos devem ser inseridos nesta etapa do Projeto Técnico. A 

Memória de Cálculo é um instrumento que permite a visualização da estimativa 

detalhada das quantidades e custos de cada um dos bens e/ou serviços 

necessários à execução de cada meta. Para tanto devem então ser calculadas as 

quantidades de bens necessários (permanentes e de consumo) e, a partir dos custos 

unitários de cada um deles, calcular os custos da programação física proposta.   

 

 

EXEMPLOS 

 

 

META 1 - Institucionalização e constituição e/ou fortalecimento do CONSEA Estadual. 

Etapa 1.1 Mobilização e sensibilização da sociedade civil e dos atores governamentais para a 
construção conjunta do Marco legal; 
 
Sub – Etapa 1.1.1 - Realizar 2 reuniões de mobilização e sensibilização de 200 

pessoas para.........  

 

Metodologia 

Realizar 02 reuniões de mobilização e sensibilização para selecionar 200 

pessoas que trabalhem com questões afetas à segurança alimentar e nutricional que 

darão continuidade às discussões e ações relativas ao projeto após o término de sua 
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duração e que principalmente auxiliarão no cumprimento da meta 1. Nas reuniões 

serão abordados os seguintes temas: 

• Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Nacional e 

Estadual; 

• Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – Nacional e 

Estadual; 

• Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional – 

Estadual. 

 

  As reuniões têm como objetivo instruir e conscientizar os gestores públicos e 

lideranças da sociedade civil a respeito do SISAN Nacional e suas implicações para a 

população do Estado X.  

OBS: ACRESCENTAR qualquer outra informação que julgar importante. 

 

Memória de Cálculo 

 

Etapa 1.1.1 – Aquisição de material didático para as 2 reuniões para mobilização 

e instrução e orientação dos atores locais relacionados às políticas de SAN. 

Para cada um dos participantes, será entregue um kit didático, contendo uma pasta, 

uma caneta, um caderno e uma borracha. A memória de cálculo dos kits segue na 

tabela abaixo: 
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Especificação Unidade Qtd Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

 

(R$) 

MDS Proponente 

Aquisição de Material de Consumo 

Pasta para compor kit Unidade 200 XX XX XX XX 

Caneta para compor kit Unidade 200 XX XX XX XX 

Caderno para compor 

kit 

Unidade 200 XX XX XX XX 

Borracha para compor 

kit 

Unidade 200 XX XX XX XX 

Caixa de pincel atômico 

azul 

Unidade 1 XX XX XX XX 

Resma de papel A4 unidade 3 XX XX XX XX 

Total     

 

 

Etapa 1.1.2 - Reprografia (xérox) do material pedagógico – 200 apostilas para 

capacitar os atores.......... 

 

Especificação 

Unidade Qtd Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

 

(R$) 

MDS Proponente 

Contratação de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Reprografia (xérox) do 

material pedagógico – 

apostila 

folha 200 XX XX XX XX 

Total     

 

META 2 – Elaborar/revisar minuta de instrumento legal para LOSAN Estadual ou 

rediscuti-la, de forma participativa envolvendo xx participantes. 
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Etapa 2.1 - Constituição do grupo gestor Estadual do SISAN  

 

Etapa 2.2 Aquisição de material didático para realização da atividade xxxxx para 

xx participantes (apostilas, caneta, lápis, borracha e papel) 

 

Sub – Etapa 2.2.1 Realizar 1 seminário sobre a LOSAN e o SISAN, para 180 

gestores públicos e lideranças da sociedade civil com 24  hrs/aula com o 

objetivo de .................................. 

 

Metodologia: 

O objetivo do seminário é......  

A metodologia será participativa, aliada a uma pedagogia construtivista e 

humanista e terá como ponto de partida a realidade e o conhecimento local, de forma 

a estabelecer uma relação entre teoria e prática, propiciando a construção coletiva do 

conhecimento, centrada na valorização da cidadania no campo, na geração de renda e 

na organização e inclusão social. Pretende-se organizar 6 turmas com 20 horas aula 

cada, resultando em 180 pessoas capacitadas nos cursos X e Y, totalizando 120 

horas/aula. 

Quando tratar-se de meta de capacitação deve-se apresentar informações, tais 

como: 

− Objetivo da capacitação; 

− Conteúdo Programático; 

− Carga-Horária prevista; 

− Número de participantes; 

− Caracterização do público alvo das atividades de capacitação; 

− Critérios de seleção dos participantes;  

− Perfil profissional e acadêmico do instrutor; 

− Condição jurídica do responsável por ministrar o curso; 

− Forma de remuneração do instrutor.  

 

Memória de Cálculo 

Sub - Etapa 2.3 - Contratação de 02 consultores em LOSAN e SISAN 

para....................... 

 

Especificação Unidade Qtd Valor Valor Total MDS Prop. 
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Unit. (R$) (R$) 
Contratação de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

02 Consultores em 

LOSAN e SISAN com 

experiência no tema (a 

hora técnica deverá 

englobar os gastos 

pertinentes a 

hospedagem, 

passagem e 

alimentação) 

hora/aula 20 R$ 100,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 - 

Total contratação de 1 instrutor R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 - 

Total contratação de 2 instrutores R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 - 

 

Deverá ser informada a composição do corpo técnico que será utilizado nas 

ações em que os mesmos sejam necessários, bem como a qualificação dos 

profissionais e a remuneração e gastos envolvidos.  

 

 

Etapa 2.4 - Aquisição de material didático para  realização da atividade de........... 

(apostilas, caneta, lápis, borracha e papel) 

Para cada um dos participantes, será entregue um kit didático, contendo uma pasta, 

uma caneta, um caderno e uma borracha. A memória de cálculo dos kits segue na 

tabela abaixo: 
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Especificação Unidade Qtd Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

 

(R$) 

MDS Proponente 

Aquisição de material de consumo 

Pasta de papelão para compor 

kit 

unidade 180 XX XX XX XX 

Caneta esferográfica para 

compor kit 

unidade 180 XX XX XX XX 

Caderno para compor kit unidade 180 XX XX XX XX 

Borracha para compor kit unidade 180 XX XX XX XX 

Resma de papel A4 unidade 3 XX XX XX XX 

Total para 1 capacitação    

Total para 2 capacitações    

 

 

Etapa 2.4 - Reprografia de material pedagógico – 180 Apostilas para;................... 

Especificação Unidade Qtd Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

 

(R$) 

MDS Proponente 

Contratação de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

Reprografia (xérox) do material 

pedagógico - apostila 

 

folha 

 

180 

X X X X 

Total    

 

CONTINUAR........ 

 

OBSERVAÇÕES: A relação de bens a serem adquiridos deve compor o Plano de 

Trabalho – Formulário VI (6. RELAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS POR META) 

conforme modelo apresentado. 
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11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (METAS):  

 
Indicador Físico – Unidade/Quantidade: na coluna unidade, especificar as 

atividades e eventos de capacitação previstos para cada meta. Exemplos: curso, 

oficina, seminário, encontro, estágio, intercâmbio, cartilhas, vídeo, manual, entre 

outros. Na coluna quantidade, definir o número total de unidades de medida 

especificadas na coluna anterior. Colocar cada tipo de atividade/evento e a respectiva 

quantidade em uma linha. Havendo cursos ou outras atividades/eventos com duração 

diferenciada, recomenda-se registrá-los separadamente, isto é, em linhas distintas. 

Por exemplo: curso de ......... para 10 pessoas com 60h; ou ainda curso de ........para 

10 pessoas por 2 dias com carga horária de 8 horas/dia;.... seminário de 40h; 

.....seminário de 12h.  

FORMULÁRIO IV 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 
* As informações e as datas inseridas na tabela abaixo são apenas ilustrativas, ou seja, exemplos de 
informações que podem compor um Plano de Trabalho 

Meta Etap
a Especificação Indicador Físico Duração 

Unidade Qtde. Início Término 

 1. Institucionalização e constituição e/ou fortalecimento do CONSEA Estadual 
(Realizar 2 reuniões de mobilização e sensibilização com 200 pessoas). 

 1.1 

Mobilização e sensibilização da 
sociedade civil e dos atores 
governamentais para a 
construção conjunta do Marco 
legal (realização de xx reuniões 
ou oficinas) 
 

x x Jul/2009 Dez/2009 

 
2. Elaborar/revisar minuta de instrumento legal para LOSAN Estadual ou rediscuti-
la (Realizar 1 seminário sobre SISAN e LOSAN para 180 pessoas, divididas em 6 
turmas, totalizando 24 h/aula cada curso, totalizando 120 h/aula). 

 2.1 

Constituição do grupo gestor 
Estadual do SISAN (realização 
de xx reuniões ou oficinas) 
 

 

x x Jul/2009 Dez/2009 

 2.2 

Aquisição de material didático 

para realização das atividade 

xxxxx (apostilas, caneta, lápis, 

borracha e papel) 

Und 180 Jul/2009 Dez/2009 
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 2.3 

 

 Reprodução do material 

(xérox) 

 

Apostilas 200 Jul/2009 Dez/2009 

 2.4 

Contratação de 02 

consultores em LOSAN e 

SISAN para realização das 

atividades ................. 

Hora/aula 20 Jul/2009 Dez/2009 

 2.5 

 Realização de atividades 
participativas voltadas para 
capacitação (Ex: 
oficinas/seminários/encontro
s), com a participação de 
gestores, parlamentares, 
conselheiros e entidades da 
sociedade civil para 
envolvimento no processo 
de elaboração das minutas 
do marco legal estadual. 

 

  Agos/2009 Dez/2009 

 

 

3. Elaborar/revisar minuta de instrumento legal para formação da Câmara 
Intersecretarial (Elaborar relatórios sobre os encontros ocorridos sistematizando os 
conteúdos discutidos). 

  

3.1 

Realização de atividades 
participativas voltadas para 
capacitação (Ex: 
oficinas/seminários/encontros), 
com a participação de 
gestores, parlamentares, 
conselheiros e entidades da 
sociedade civil para 
envolvimento no processo de 
elaboração das minutas do 
marco legal estadual. 

 

 2 meses Jul/2009 Dez/2009 

3.1.1  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x 

3.2 

Subsidiar discussões a 

respeito da realização de 

conferências estaduais de 

SAN. 

Visitas 24 Jul/2009 Dez/2009 
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3.2.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

3.3 

Elaboração e/ou 

aperfeiçoamento dos 

instrumentos legais: 

CONSEA, LOSAN, Câmara 

Intersecretarial. 

Reunião 2 Mar/2010 Abr/2010 

 4. Elaborar minuta de instrumento legal para construção da Política e do Plano 
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Realizar………….. 

 

 4.1 

Elaboração e/ou 

aperfeiçoamento dos 

instrumentos legais: 

Política e Plano de SAN. 

  Mar/2010 Abr/2010 

 4.2 

Realização de atividades 
participativas voltadas para 
capacitação (Ex: 
oficinas/seminários/encontr
os), com a participação de 
gestores, parlamentares, 
conselheiros e entidades 
da sociedade civil para 
envolvimento no processo 
de elaboração das minutas 
do marco legal estadual. 

 

  Mar/2010 Abr/2010 

 4.3 

Reprodução de material 
gráfico (apostila, cartilha, 
folder....) para disseminação 
das informações. 

  Mar/2010 Abr/2010 

 5. Apoio a implantação de Sistemas Municipais de  Segurança Alimentar e 
Nutricional. 

  

 

 

Duração: previsão do mês de início e término para o alcance da meta. 

Após preenchida, a tabela acima poderá ser utilizada no Plano de Trabalho:  Tópico 

4 (Cronograma de Execução). Para utilizar a tabela acima neste tópico, basta copiar 

e colar. 
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12. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Detalhar as etapas do projeto, distribuindo cronologicamente os produtos 

parciais e finais, bem como a respectiva distribuição dos custos. Observação 

importante: insira apenas 1 item por linha. 

 

Custo: definir o valor unitário (da unidade especificada na coluna do indicador físico) e 

o valor total da meta (que será preenchido automaticamente), considerando os 

recursos financeiros totais (repasse da União + contrapartida da entidade proponente). 

O valor total ou a soma dos valores das metas correspondem ao orçamento global 

para o alcance do objeto proposto, conforme exemplo a seguir: 

FORMULÁRIO V 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / ESTIMATIVA DE CUSTOS/RECURSOS 
* As informações e os valores inseridos na tabela abaixo são apenas ilustrativos, ou seja, exemplos de 
informações que podem compor um Plano de Trabalho  

Meta Etapa Especificação Indicador Físico Custos Recursos 
Unidade Qtd. Unit. Total MDS Prop 

1 Institucionalização e constituição e/ou fortalecimento do CONSEA Estadual (Realizar 2 
reuniões de mobilização e sensibilização com 200 pessoas). 

 1.1 
Aquisição de material 
didático para reunião 
(detalhar cada item) 

Und 180 800,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 

 
1.2 Reprografia (xérox) do 

material pedagógico –
200 apostilas 
 

Apostila
s 

200 X X X X 

2 
Elaborar /revisar minuta de instrumento legal para LOSAN Estadual ou rediscuti-la (Realizar 1 
seminário sobre SISAN e LOSAN para 180 pessoas, divididas em 6 turmas, totalizando 
24 h/aula cada curso, totalizando 120 h/aula).  

 2.1 
02 Consultores em 
SISAN com 
experiência no tema. 

Hora/aula 120 X X X X 

 2.2 
Aquisição de material 
didático para o curso 
(detalhar cada item) 

Und 180 X X X X 

 2.3 
Reprografia (xerox) do 
material pedagógico – 
200 apostilas 

apostilas 200 X X X X 

3 Elaborar/revisar minuta de instrumento legal para formação da Câmara Intersecretarial 
(Elaborar relatórios sobre os encontros ocorridos sistematizando os conteúdos 
discutidos). 
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 3.1 

Selecionar 3 
responsáveis da Equipe 
Técnica para escrita e 
revisão final de 
relatórios e do 

Und 5 X X X X 

 3.2 
Aquisição de material 
de consumo (detalhar 
cada item) 

Und  X X X X 

4 Elaborar minuta de instrumento legal para construção da Política e do Plano Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Realizar………….. 

 

4.1 

Elaboração e/ou 

aperfeiçoamento dos 

instrumentos legais: 

Política e Plano de SAN. 

 

2 
nutricioni

stas 
12 meses 

X X X X 
3 

técnicos 12 meses 

4.2 

Realização de 
atividades participativas 
voltadas para 
capacitação (Ex: 
oficinas/seminários/enco
ntros), com a 
participação de 
gestores, 
parlamentares, 
conselheiros e 
entidades da sociedade 
civil para envolvimento 
no processo de 
elaboração das minutas 
do marco legal estadual. 
 

visitas 24 X X X X 

4.3 

Reprodução de material 
gráfico (apostila, cartilha, 
folder....) para 
disseminação das 
informações. 

reunião 2 X X X X 

5. Apoio a implantação de Sistemas Municipais de  Segurança Alimentar e Nutricional. 

TOTAL 750.000,00 525.000,00 225.00,00 
 

Após preenchida, a tabela acima poderá ser utilizada no Plano de Trabalho: Tópico 5 

(Estimativa de Custos). Para utilizar a tabela acima neste tópico, basta copiar e colar. 

Não é necessário fazer qualquer alteração.  
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13. ESTRATÉGIAS PARA A SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 

 

13.1 Sustentabilidade Financeira 

Descrever os elementos que favoreçam a continuidade do projeto e de seus 

resultados no longo prazo. Informar se existe a presença de outras fontes de 

financiamento ou empreendimento de autofinanciamento. 

 

13.2 Participação da Comunidade 

Descrever a capacidade do projeto em mobilizar a comunidade local, gerar 

protagonismo e solidariedade. Expor como o projeto se relaciona com a sociedade  

(elementos que favorecem a identidade, a aderência e o apoio da comunidade ao 

projeto), bem como quais serão os papéis, atividades e ações que serão 

desempenhadas para garantir a sustentabilidade do projeto. Expor se a comunidade 

participou da definição do problema, da elaboração dos meios de enfrentamento, da 

execução e como participará da avaliação do projeto. 

 

13.3 Estratégias de Articulação e Promoção de Parcerias 

Descrever se o projeto prevê futuras parcerias com o primeiro setor (poder 

público), segundo setor (empresariado) e terceiro setor (sociedade civil organizada, 

movimentos populares, movimento sindical) e como se relacionará com essas 

parcerias. 

 

14. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Descrever, de forma sucinta e objetiva, que resultados concretos se espera obter ao 

final das atividades do projeto, conforme descrição lógica dos objetivos, metas e 

etapas. Ainda, descrever o produto e/ou impacto das ações propostas. 

Exemplos:  

� 180 Multiplicadores em LOSAN e SISAN formados e atuantes em seus órgãos 

de pertencimento e suas comunidades; 

� Seminário temático sobre SISAN (Nacional e Estadual) realizado com 

participação de 90 pessoas; 

� Material pedagógico em LOSAN e SISAN elaborado e distribuído a 400 

beneficiários. 
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15. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

Descrever claramente os indicadores de resultados propostos, os meios e o 

período de verificação e avaliação do projeto. 

O Monitoramento tem como foco o desempenho das ações e atividades a partir 

dos objetivos propostos (metas identificadas anteriormente), tendo em vista possibilitar 

uma avaliação do alcance dos resultados esperados  e da utilização adequada dos 

recursos financeiros alocados.  

Metas Indicadores  Meios de Verificação 
Período de 

verificação 

1. Institucionalização e 

constituição do CONSEA 

Estadual. 

Número de participantes 

que concluíram os 

módulos 

Relatório da coordenação do 

projeto (quantidade de inscritos, 

freqüência, evasão, interesse 

demonstrado, avaliação do 

material didático, avaliação dos 

professores, avaliação da 

coordenação). 

Bimestral 

2. Elaborar minuta de 

instrumento legal para 

LOSAN Estadual ou 

rediscuti-la. 

Número de participantes 

que concluíram a 

capacitação 

Fotos e relatório de 

acompanhamento da 

coordenação do projeto 

(quantidade de inscritos, 

freqüência, evasão, interesse 

demonstrado, avaliação do 

material didático, avaliação dos 

professores, avaliação da 

coordenação). 

  

 

Bimestral 

3. Elaborar minuta de 

instrumento legal para 

formação da Câmara 

Intersecretarial. 

 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx 

4. Elaborar minuta de 

instrumento legal para 

construção da Política e 

do Plano Estadual de 

Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx 
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OBSERVAÇÕES: Após firmado o Convênio, deve-se programar o envio ao MDS, em 

periodicidade bimestral, de um Relatório Físico – Financeiro do Projeto (conforme 

modelo anexo – vide parte III deste Manual). 

 

16. CONTRAPARTIDA  

A contrapartida é entendida como a materialização do esforço das partes 

(concedente e tomadores do recurso) para executar o projeto. Preferencialmente, o 

esforço material deve ser realizado com recursos monetários (dinheiro), recebendo, 

assim, a denominação de contrapartida financeira.  

Quando os proponentes não tiverem tal disponibilidade, poderão ser aceitos 

bens ou serviços, desde que seja possível atribuir a eles valores de mercado, 

recebendo, assim, a denominação de contrapartida em bens e serviço 

economicamente mensuráveis. 

A contrapartida deve ser compatível com a capacidade instalada ou de 

mobilização da instituição proponente, guardando consonância com o tamanho do 

projeto e com a natureza jurídica da mesma, conforme o quadro a seguir. Atenção: a 

contrapartida representa uma parcela do projeto como um todo e não um percentual 

do que está sendo solicitado. 

Nesta etapa do projeto, espera-se que a contrapartida (já informada 

anteriormente nas Memórias de Cálculo) seja consolidada e detalhada. Deve-se assim 

indicar e descrever detalhadamente os recursos financeiros, físicos e/ou humanos, 

entre outros, disponibilizados como contrapartida para o desenvolvimento do projeto, 

de acordo com o modelo abaixo: 

 

EXEMPLO 1: Meta 1: Etapa 1.1 Material de consumo para a reunião de 

mobilização e sensibilização 

Especificação Unid. Quantidade Remuneração 
Custo 

mensal 
Meses Total do Item 

       

       

       

Total Parcial (R$)  ---  

 

16.1 Limites da Contrapartida: 



 

  Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  

        Manual Técnico para Elaboração de Projetos Estaduais - SISAN 

 
 

 32

A legislação vigente estabelece a obrigatoriedade de contrapartida das 

entidades governamentais convenentes, a qual poderá ser atendida por meio de 

recursos financeiros, de bens ou de serviços, desde que economicamente 

mensuráveis, e estabelecida de modo compatível com a capacidade financeira da 

entidade convenente, tendo por limites os percentuais estabelecidos na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) – n.º 11.768 de 14 de agosto de 2008. 

O MDS exigirá a comprovação de que os recursos referentes à contrapartida 

legal para complementar a execução do objeto do convênio estejam devidamente 

assegurados. 

Para órgão ou entidade pública dos governos dos estados, Distrito Federal e 

municípios, o montante da contrapartida será estabelecido de modo compatível com a 

capacidade financeira do proponente, tendo como limites mínimo e máximo os 

percentuais definidos pelo artº 40 da Lei n.º 11.768 de 14 de agosto de 2008, 

descrito a seguir: 

  

16.1.1 No caso de Estados e do Distrito Federal: 

  

  

SITUAÇÃO 

ESTADOS e DF 
MÍNIMO MÁXIMO 

Estados localizados nas áreas da PNDR, 

da SUDENE, da SUDAM e da região 

Centro-Oeste. 

10% 20% 

Demais Estados 20% 40% 

  

A contrapartida deverá ocorrer de acordo com os percentuais previstos acima, 

considerando-se para esse fim aqueles relativos aos municípios onde as ações 

forem executadas. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES! 

 

Em relação a contrapartida é importante destacar o estabelecido no inciso 

II, do art. 8º, da IN/STN Nº 01/97, com redação alterada pela IN/STN Nº 02/2002, 

que veda “o pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público, integrante 
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do quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da Administração Direta ou 

Indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica”. Ainda que a mesma será 

aceita apenas FINANCEIRA.  

Ampliação dos Limites de Contrapartida (Art. 45, § 3ª da LDO 2008): os limites 

máximos de contrapartida, fixados no § 1º, incisos I e II deste artigo, poderão ser 

ampliados quando inviabilizarem a execução das ações a serem desenvolvidas, 

ou atenderem condições estabelecidas em contratos de financiamento ou 

acordos internacionais. 

Convêm destacar que o presente aviso não cobre despesas com diárias e 

passagens a militares, servidores e empregados públicos da ativa, exceto 

quando para pessoal exclusivo do quadro de pessoal da administração, 

conforme art. 22, X, da Lei n.º 11.768, de 14/08/08. 

Ademais, MATERIAL PERMANENTE (BENS DE CAPITAL) -  não poderão 

compor as despesas do convênio. 
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V – MODELO DE PLANO DE TRABALHO 
 
 

FORMULÁRIO I 

DADOS CADASTRAIS 
1. ENTIDADE PROPONENTE       
 
Órgão/Entidade CNPJ   E.A 
GOVERNO DO ESTADO DA LUZ 01.002.003/0001-04  ESTADUAL 
Endereço       
PALÁCIO DA LUZ       
Município UF   CEP 
BRASIL BR   71.000-000 
E-mail DDD/Telefone   DDD/Fax 
GOVLUZ@GOV.BR 61 - XXX-XXXX  61 - XXX-XXXX 
Conta Corrente Banco Agência Praça do Pagamento 
254.258-8 BB  124 BRASIL 
    
Nome do Responsável Cargo   CPF 
JOÃO DA LUZ GOVERNADOR   214256218-25 
CI/Órgão Expedidor Função   Matrícula 
245387 - SSP/LUZ GOVERNADOR   1234657-SIAPE 
Endereço Residencial       
AVENIDA S/N CASA 13       
Município UF   CEP 
 Lãmpada LZ   50.0000-000 
E-mail DDD/Telefone   DDD/Celular 
 joaodaluz@lampada.gov.br  (99) 555-55 55    (99) 9955-55 55 
 
Participação: Descrever os papéis e obrigações. 
 
 
 
 
 

EA: esfera administrativa (estadual). 
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FORMULÁRIO II 

2. ENTIDADE INTERVENIENTE (CONSEA) 
Órgão/Entidade CNPJ   E.A 
        
Endereço       
        
Município UF   CEP 
        
E-mail DDD/Telefone   DDD/Fax 
        
Conta Corrente Banco Agência Praça do Pagamento 
        
Nome do Responsável Cargo   CPF 
        
CI/Órgão Expedidor Função   Matrícula 
        
Endereço Residencial       
        
Município UF   CEP 
        
E-mail DDD/Telefone   DDD/Celular 
 
Participação: Descrever os papéis e obrigações. 
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FORMULÁRIO III 

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 
Título do Projeto: Período de Execução 

EXEMPLO: Implantação do SISAN 
no Estado X. 
  

Início Término 

Jul/2009 Jul/2010 

Identificação do Objeto: 
Fazer uma apresentação breve a respeito das ações/atividades/estratégias propostas, 
identificando os beneficiários e o público alvo das ações do projeto.  Informar se o projeto prevê 
articulação com outras políticas e programas do Governo relativos à segurança alimentar, saúde e 
educação, o objetivo geral que se procura atingir, de acordo com o objetivo proposto no Projeto 
Técnico. 
 
Exemplo: Promover a implantação do SISAN por meio da realização de seminários com 
gestores públicos, lideranças da sociedade civil, membros dos conselhos de educação, de 
saúde, de desenvolvimento rural e outros com temáticas correlatas à segurança alimentar e 
nutricional a fim de consolidar instrumentos legislativos que instituam tal Sistema garantindo a 
segurança alimentar e nutricional no Estado X, em uma perspectiva intersetorial....de acordo com 
o objetivo proposto no Projeto Técnico. 
 
Justificativa da Proposição: 
Pertinência e a oportunidade do projeto como resposta a um problema ou demanda
especificados e identificados nesse item. Também de acordo com item omônimo no Projeto 
Técnico. Caracterização geral do local onde o projeto será realizado e descrição do problema 
identificado/diagnosticado por meio de dados estatísticos: produção e comercialização de 
alimentos, questões relacionadas ao acesso aos alimentos e à segurança alimentar e nutricional, 
estrutura das organizações comunitárias envolvidas no Projeto.  

O Programa prevê o estudo, planejamento e um conjunto de ações estruturadas para o 
desenvolvimento da Segurança Alimentar e Nutricional em ............, com a participação ativa da 
própria sociedade carente, envolvendo ............ famílias (beneficiários). Descrever o público alvo
e os critérios de seleção dos beneficiados. 

Descrever com clareza e de forma sucinta o que se pretende alcançar com o projeto (objetivos), 
fazendo um resumo da situação esperada (metas a serem atingidas) ao seu término. 

Descrever sucintamente a metodologia utilizada nas atividades, bem como a estratégia de 
monitoramento que a entidade utilizará durante a execução das mesmas. 
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FORMULÁRIO IV 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 
* As informações e as datas inseridas na tabela abaixo são apenas ilustrativas, ou seja, exemplos 
de informações que podem compor um Plano de Trabalho 

Meta Etapa Especificação Indicador Físico Duração 
Unidade Qtde. Início Término 

1 Institucionalização e constituição do CONSEA Estadual (Realizar 2 reuniões de 
mobilização e sensibilização com 200 pessoas). 

 1.1 
Aquisição de material 
didático para reunião 
(detalhar cada item) 

Und 180 Nov/2008 Dez/2008 

 
1.2 Reprografia (xérox) do 

material pedagógico – 200 
apostilas para ...... 

Apostilas 200 Nov/2008 Dez/2008 

2 
Elaborar minuta de instrumento legal para LOSAN Estadual ou rediscuti-la (Realizar 1 
seminário sobre SISAN e LOSAN para 180 pessoas, divididas em 6 turmas, totalizando 
24 h/aula cada curso, totalizando 120 h/aula). 

 2.1 02 Consultores em SISAN 
com experiência no tema. Hora/aula 120 Jan/2008 Fev/2008 

 2.2 
Aquisição de material 
didático para o curso 
(detalhar cada item) 

Und 180 Jan/2008 Fev/2008 

 2.3 
Reprografia (xérox) do 
material pedagógico – 200 
apostilas 

Apostilas 200 Jan/2008 Fev/2008 

3 Elaborar minuta de instrumento legal para formação da Câmara Intersecretarial (Elaborar 
relatórios sobre os encontros ocorridos sistematizando os conteúdos discutidos). 

  

5.1 

Seleção de 3 responsáveis 
da Equipe Técnica para 
escrita e revisão final de 
relatórios e do documento 
final. 

3 
Representante

s da  
Equipe 
Técnica 

2 meses Fev/2008 Mar/2008 

5.2 Aquisição de material de 
consumo Visitas 24 Fev/2008 Mar/2008 

5.3 
Realizar 2 reuniões de 
avaliação dos encontros e 
documentos produzidos 

Reunião 2 Mar/2008 Abr/2008 

4 Elaborar minuta de instrumento legal para construção da Política e do Plano 
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Realizar…………..) 

 4.1 
Elaboração e/ou 

aperfeiçoamento dos  X X 
 X 
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instrumentos legais: Política 

e Plano de SAN 

(contratação de serviços de 

terceiros PF para......). 

 

 

4.2 

Realização de atividades 
participativas voltadas para 
capacitação (Ex: 
oficinas/seminários/encontro
s), com a participação de 
gestores, parlamentares, 
conselheiros e entidades da 
sociedade civil para 
envolvimento no processo 
de elaboração das minutas 
do marco legal estadual. 
 

oficinas/seminá
rios/encontros X 

X 
 X 

4.3 

Reprodução de material gráfico 
(apostila, cartilha, folder....) 
para disseminação das 
informações. 

reunião 
2 X X 

 X 

 
 
Quando houver “KITS” no Plano de Trabalho, a composição destes deverá 

OBRIGATORIAMENTE ser detalhada no item 6 - RELAÇÃO DE MATERIAIS E 

SERVIÇOS POR META. 
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Quando houver KITS no Plano de Trabalho, a composição destes deverá 

OBRIGATORIAMENTE ser detalhada no item 6 - RELAÇÃO DE MATERIAIS E 

SERVIÇOS POR META. 

 

FORMULÁRIO V 

5. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / ESTIMATIVA DE CUSTOS/RECURSOS 
* As informações e os valores inseridos na tabela abaixo são apenas ilustrativos, ou seja, exemplos de 
informações que podem compor um Plano de Trabalho  
Met

a Etapa Especificação Indicador Físico Custos Recursos 
Unidade Qtd. Unit. Total MDS Prop 

1 Institucionalização e constituição do CONSEA Estadual (Realizar 2 reuniões de mobilização 
e sensibilização com 200 pessoas). 

 1.1 
Aquisição de material 
didático para reunião 
(detalhar cada item) 

Und 180 800,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 

 
1.2 Reprografia (xérox) do 

material pedagógico –
200 apostilas 
 

Apostila
s 

200 X X X X 

2 
Elaborar minuta de instrumento legal para LOSAN Estadual ou rediscuti-la (Realizar 1 
seminário sobre SISAN e LOSAN para 180 pessoas, divididas em 6 turmas, totalizando 24 
h/aula cada curso, totalizando 120 h/aula).  

 2.1 

02 Consultores em 
SISNA com 
experiência no tema 
para........... 

Hora/aula 120 X X X X 

 2.2 
Aquisição de material 
didático para o curso 
(detalhar cada item) 

Und 180 X X X X 

 2.2.1 Pasta de papelão 

 
Und      

 2.2.2 Caneta Esferográfica 

 
Und      

 2.3 
Reprografia (xerox) do 
material pedagógico – 
200 apostilas 

apostilas 200 X X X X 

3 Elaborar minuta de instrumento legal para formação da Câmara Intersecretarial (Elaborar 
relatórios sobre os encontros ocorridos sistematizando os conteúdos discutidos). 
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 3.1 

Selecionar 3 
responsáveis da Equipe 
Técnica para escrita e 
revisão final de 
relatórios e do 

Und 5 X X X X 

 3.2 
Aquisição de material 
de consumo (detalhar 
cada item) 

Und  X X X X 

4 Elaborar minuta de instrumento legal para construção da Política e do Plano Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Realizar…………..) 

 

4.1 

Elaboração e/ou 

aperfeiçoamento dos 

instrumentos legais: 

Política e Plano de SAN 

(contratação de serviços 

de terceiros PF 

para......). 

2 
nutricioni

stas 
12 meses 

X X X X 
3 

técnicos 12 meses 

4.2 

Realização de 
atividades participativas 
voltadas para 
capacitação (Ex: 
oficinas/seminários/enco
ntros), com a 
participação de 
gestores, 
parlamentares, 
conselheiros e 
entidades da sociedade 
civil para envolvimento 
no processo de 
elaboração das minutas 
do marco legal estadual. 
 

visitas 24 X X X X 

4.3 

Reprodução de material 
gráfico (apostila, cartilha, 
folder....) para 
disseminação das 
informações. 

reunião 2 X X X X 

TOTAL 750.000,00 525.000,00 225.00,00 
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FORMULÁRIO VI 

6. RELAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS POR META 
 

META 1 – Institucionalização e constituição do CONSEA Estadual (Realizar 2 reuniões de 
mobilização e sensibilização com 200 pessoas). 

 
ETAPA 1.1  
Para cada participante será entregue um kit contendo: uma pasta, uma caneta, um 
caderno e uma borracha, conforme tabela abaixo: 

Especificação Unidade Qtd Valor 
Unitári
o (R$) 

Valor Total 
 

(R$) 

MDS Proponente 

Aquisição de Material de Consumo  

Pasta para compor kit unidade 180 XX XX XX XX 

Caneta para compor kit unidade 180 XX XX XX XX 

Caderno para compor kit unidade 180 XX XX XX XX 

Borracha para compor kit unidade 180 XX XX XX XX 

Caixa de pincel atômico 
azul 

unidade 1 XX XX XX XX 

Resma de papel A4 unidade 3 XX XX XX XX 

Total     
 

ETAPA 1.2 
Esta despesa terá o objetivo de....................... 

Especificação Unidade Qtd Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor Total 
 

(R$) 

MDS Proponente 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

Reprografia (xérox) do material pedagógico – 
apostila 

folha 200 X X 

Total     
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META 2 – Elaborar minuta de instrumento legal para LOSAN Estadual ou rediscuti-la 
(Realizar 1 seminário sobre SISAN e LOSAN para 180 pessoas, divididas em 6 turmas, 
totalizando 24 h/aula cada curso, totalizando 120 h/aula). 

 
ETAPA 2.1 
Contratação de 2 consultores para................................ 

Especificação Unidade Qtd Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total 

 
(R$) 

MDS Proponente 

Contratação de Serviços de Terceiros – Pessoa Física/Pessoa Jurídica   

02 Consultores em SISAN 
com experiência no tema hora/aula 120 R$ 30,00 R$ 

3.600,00 
R$ 

3.600,00 - 

Total     

 
ETAPA 2.2 
Para cada participante será entregue um kit contendo: uma pasta, uma caneta, um 
caderno e uma borracha, conforme tabela abaixo: 

Especificação Unidade Qtd Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor Total 
 

(R$) 

MDS Proponente 

Aquisição de Material de Consumo 

Pasta para compor kit unidade 180 XX XX XX XX 

Caneta para compor kit unidade 180 XX XX XX XX 

Caderno para compor kit unidade 180 XX XX XX XX 

Borracha para compor kit unidade 180 XX XX XX XX 

Caixa de pincel atômico 
azul 

unidade 1 XX XX XX XX 

Resma de papel A4 unidade 3 XX XX XX XX 

Total     

 
 
 

ETAPA 2.3 
Descrever a pertinência de todos os gastos. 
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Especificação Unidade Qtd Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor Total 
 

(R$) 

MDS Proponente 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

Reprografia (xérox) do 
material pedagógico – 
apostila 

folha 200 XX XX XX XX 

Total     
 
META 3 – Elaborar minuta de instrumento legal para formação da Câmara 
Intersecretarial (Elaborar relatórios sobre os encontros ocorridos sistematizando os 
conteúdos discutidos). 

 
ETAPA 3.1 – CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (SERVIÇO DE TERCEIRO P. FÍSICA) 
para............................ 

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 

Contratação de pessoal especializado 
por xx meses para realização de 
xxxxxxxx 

2 
profissionais 

em..... 

12 meses X X 

3 técnicos 
em..... 

12 meses X X 

TOTAL      
 
 
 
ETAPA 3.2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx 

    

TOTAL      
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4. Elaborar minuta de instrumento legal para construção da Política e do Plano Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Realizar…………..) 

 
ETAPA 4.1 – CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (SERVIÇO DE TERCEIRO P. FÍSICA) 
para............................ 

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 

Contratação de pessoal especializado 
por 12 meses para....... 

2 
profissionais 
nutricionistas 

3 meses X X 

3 
profissionais 
técnicos em 

...... 

3 meses X X 

TOTAL      
 
 
 
ETAPA 3.2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx 

    

TOTAL      
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FORMULÁRIO VII 

7. PLANO DE APLICAÇÃO  (R$ 1,00) 

Natureza da Despesa 
Total Concedente Proponente 

Código Especificação 
30 Material de Consumo R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 --  
      

36 
Serviço de Terceiro de 
Pessoa Física R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

 

39 

 
Serviço de Terceiro de 
Pessoa Jurídica R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 -- 

 

      
Total Geral R$ 110.000,00 R$ 100.000,00 R$ 10.000,00 

Para o preenchimento da tabela acima deverão ser usados os valores da tabela Recursos e 
agrupados de acordo com a natureza das despesas. Para outras especificações basta inserir código 
e especificação. Exemplo: (33) passagens e despesas com locomoção ...etc. 

 
 
OBSERVAÇÕES AO PLANO DE APLICAÇÃO (R$) 
 
A contrapartida exigida pela legislação obedece ao estabelecido na LDO. 
Natureza da Despesa: distribuir o total do Quadro 4 (metas) da seguinte maneira: os códigos serão 
formados de acordo com o plano de contas municipal ou estadual -rubrica orçamentária. 
Participação: informar o montante de recursos a ser alocado pelo MDS e pela proponente a título de 
contrapartida. 
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FORMULÁRIO VIII 

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

      
CONCEDENTE    

Metas Jul/09 Agos/09 Set/09 Out/09 Nov/09 
1e 2  R$ 100.000,00     

Total Geral R$ 525.000,00     
      
PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)    

Metas Jul/09 Agos/09 Set/09 Out/09 Nov/09 
1e 2  10.000,00     

Total Geral R$ 90.000,00     

Devem ser preenchidas conforme o desembolso proposto no projeto, com relação ao concedente ou 
proponente. (Ex: duas, três  ou mais parcelas)

 
 
OBSERVAÇÕES AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
 
Indicar, em reais (R$), os valores das parcelas de responsabilidade da entidade proponente, bem 
como os valores das parcelas a serem desembolsadas pelo MDS, para cada uma das metas 
previstas. As parcelas discriminadas no cronograma não se referem aos meses do calendário civil, 
sendo a primeira coluna correspondente à primeira liberação (e não ao mês de janeiro), e assim 
sucessivamente. 
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FORMULÁRIO IX 

9. DECLARAÇÃO  

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, para os efeitos e sob as penas da lei, que 
inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou 
qualquer órgão ou entidade da administração Pública Federal, que impeça a transferência de 
recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de 
trabalho e sob as penas do art. 299 do Código Penal. 

Nestes Termos       
Pede Deferimento      
        
 Lâmpada, xx de xxxxxxxxxx de 2009         
  Local e Data   João da Luz   

    
Governador do Estado da Luz 

  
            
10. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE              
APROVADO       
        
 Brasília,          

Local e Data   
XXXXX    XXXXX XXXXX 

Secretário de Segurança Alimentar 

      

 
e Nutricional 

 
 

 

IMPORTANTE:  
As observações incluídas neste documento são exclusivamente orientativas e devem 

ser deletadas ao encaminhar o Projeto Técnico e o Plano de Trabalho oficialmente; 
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PARTE III: 

ANEXOS 
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ANEXO I 

 

CONDIÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS 
 
 
Verificação de Inadimplência 

 

O MDS verificará se a entidade proponente não está inscrita como inadimplente 

junto aos sistemas: 

 

• SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal; 

• CADIN - Cadastro Informativo de Crédito não Quitado, do Banco 

Central do Brasil; 

• CAUC – Cadastro Único de Exigências para transferência Voluntárias 

para Estados e Municípios (LC 101 de 4/5/2000) 



 

  Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  

        Manual Técnico para Elaboração de Projetos Estaduais - SISAN 

 
 

 50

ANEXO II 

ITENS NÃO FINANCIÁVEIS 
 
 

 Não serão concedidos, ao proponente, recursos financeiros para a realização dos 

seguintes itens de despesa: 

 

1.1. Em conformidade com o art.39 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 

127/2008: 

 

a) Despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 

b) Pagamento, a qualquer título, a Servidor ou Empregado Público, integrante 

de quadro de pessoal de Órgão ou Entidade Pública da administração direta 

ou indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas 

hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

c) Alteração do objeto do convênio, exceto no caso da ampliação da execução 

do objeto pactuado ou para a redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da 

funcionalidade do objeto contratado; 

d) Utilização, mesmo em caráter emergencial, dos recursos em finalidade 

diversa da estabelecida no Termo de Convênio, ressalvado o custeio da 

implantação das medidas de preservação ambiental inerentes às obras 

constantes do Plano de Trabalho; 

e) Realização de despesas em data anterior à vigência do Termo de Convênio; 

f) Efetuação de pagamento em data posterior à vigência do Termo de 

Convênio, salvo se expressamente autorizada pela autoridade competente do 

concedente e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a 

vigência do instrumento pactuado; 

g) Realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção 

monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos 

prazos, exceto no que se refere às multas, se decorrentes de atraso na 

transferência de recursos pelo concedente, e desde que os prazos para 

pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado; 
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h) Transferência de recursos para clubes, associações de servidores ou 

quaisquer entidades congêneres, exceto para creches e escolas para o 

atendimento pré-escolar; e 

i) Realização de despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, 

informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos 

ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no 

Plano de Trabalho. 

 

1.2 Em conformidade com as diretrizes específicas da Secretaria Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN/MDS: 

a) Despesas para elaboração da proposta; 

b) Despesas gerais de manutenção das instituições proponentes ou executoras 

do projeto (água, energia, aluguel, telefone, material de limpeza, expediente, 

etc.); 

c) Aquisição de bens móveis usados; 

d) Aquisição de bens imóveis; 

e) Despesas ou investimentos realizados e/ou contratados antes da formalização 

do contrato; 

f) Despesas eventuais e itens julgados não pertinentes ao projeto ou julgados 

desnecessários e/ou supervalorizados; 

g) Encargos sociais e trabalhistas (DSR, FGTS e INSS). 
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ANEXO III 

MODELO DE PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS 

INSTRUÇÕES: 

1. Deverão ser realizadas três pesquisas de preços de cada um dos bens e serviços a 
serem adquiridos p/ execução dos projetos (enviar os documentos originais, ou 
autenticados em cartório ou por servidor público); 

2. Numerar as folhas de pesquisas de preços em uma ordem lógica; 

3. Preencher a tabela abaixo e enviar junto com todas as pesquisas de preços. 

BEM ou SERVIÇO 
EMPRESAS 

PESQUISADAS 
CNPJ PREÇOS PÁGINA 

EX. Muda de limão tahiti 

Flora Center 
 

R$ 1,00 4 

Aroeira Uberaba 
 

R$ 1,05 5 

NOME DA EMPRESA 3 
 

PREÇO PÁGINA 

BEM ou SERVIÇO 
EMPRESAS 

PESQUISADAS 
CNPJ 

PREÇOS PÁGINA 

 Especificar as 
características do 
produto a ser adquirido 

NOME DA EMPRESA 1  
 

PREÇO  PÁGINA 

NOME DA EMPRESA 2  
 

PREÇO  PÁGINA 

NOME DA EMPRESA 3 
 

PREÇO PÁGINA 

BEM ou SERVIÇO 
EMPRESAS 

PESQUISADAS 
CNPJ 

PREÇOS PÁGINA 

 Especificar as 
características do 
produto a ser adquirido 

NOME DA EMPRESA 1  
 

PREÇO  PÁGINA 

NOME DA EMPRESA 2  
 

PREÇO  PÁGINA 

NOME DA EMPRESA 3 
 

  

BEM ou SERVIÇO 
EMPRESAS 

PESQUISADAS 
CNPJ 

PREÇOS PÁGINA 

 Especificar as 
características do 
produto a ser adquirido 

NOME DA EMPRESA 1  
 

PREÇO  PÁGINA 

NOME DA EMPRESA 2  
 

PREÇO  PÁGINA 

NOME DA EMPRESA 3 
 

PREÇO PÁGINA 

BEM ou SERVIÇO 
EMPRESAS 

PESQUISADAS 
CNPJ 

PREÇOS PÁGINA 
 Especificar as 
características do 
produto a ser adquirido 

NOME DA EMPRESA 1  
 

PREÇO  PÁGINA 
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ANEXO IV 

 
MODELO OFÍCIO PARA PROPOSIÇÃO DE CONVÊNIO 

 
 
Ofício n.º 
 
 

(Local e data) 
 
 

Senhor Secretário, 
 

O (nome do proponente) .......encaminha, para apreciação de Vossa 

Excelência, Projeto Técnico e Plano de Trabalho, bem como a documentação 

necessária para a celebração de convênio, visando a execução do Projeto (nome do 

projeto)................................................., nos termos das normas definidas e divulgadas 

por este Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

 
Atenciosamente, 

 
 

_____________________________ 
NOME (do Representante legal da Entidade Proponente) 
Cargo (do Representante legal da Entidade Proponente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Sua Excelência o __________________________________ 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
Esplanada dos Ministérios, Bloco C 
CEP 70.046-900 - Brasília/DF 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 

 
 

 
Preencher em papel timbrado 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 

 

NOME DO CHEFE DO EXECUTIVO, nacionalidade, portador da Carteira de 
Identidade nº XXXXXX (número e órgão expedidor), e CPF nº XXXXXXX-XXX, 
residente e domiciliado à (logradouro), declara, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa, nos termos da legislação vigente e, ainda, da Lei Complementar 
nº 101, de 04.05.2000, e fica responsável por qualquer informação ou documentação 
apresentada, que não corresponda à verdade formal e material, que o (nome do Estado): 

Fez previsão orçamentária de contrapartida para firmar convênio com o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, na forma do disposto 
no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea “d”, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 e que 
os recursos a serem transferidos pelo Governo Federal, à conta do convênio (nome do 
projeto), serão incluídos no Orçamento Geral do Estado, Lei (indicar a lei 
orçamentária), conforme a classificação orçamentária: 

 

Valor: (informar o valor da contrapartida) 

Órgão : (informar nome e código do órgão) 

Função/subfunção: (informar nome e código da função) 

Programa: (informar nome e código do programa) 

Subprograma: (informar nome e código do subprograma) 

Projeto/atividade: (informar nome e código do projeto/atividade) 

Natureza da despesa: (informar nome e código da natureza das despesas 
previstas no projeto) 

 

 Inserir local e data 
 

_____________________________ 
Inserir nome do Chefe do Executivo 

Cargo (Governador) 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 
 
 

Preencher em papel timbrado 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
 
 
Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que o (nome do estado): 
 

1. instituiu, regulamentou e arrecada os impostos de sua competência, conforme os 
artigos 155 da Constituição Federal de 1988, ressalvando o imposto previsto no art. 
156, inciso III, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, quando 
comprovada a ausência do fato gerador. 

 
2. atende ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, com aplicação em 
educação de no mínimo 25% do total das receitas provenientes de impostos, 
inclusive transferências. 

 
3. atende ao disposto no inciso III e § 1º do artigo 77 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, com aplicação em saúde de percentual mínimo 
obrigatório do total de receitas provenientes de impostos, inclusive transferências. 

 
4. atende ao disposto no caput do artigo 169 da Constituição Federal e inciso III do 
artigo 19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que limita em 60% 
da receita corrente líquida a despesa total com pessoal do estado. 

 
 
(Local e data) 
 
 

_____________________________ 
NOME (do Governador) 
Cargo (do Governador) 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO COMPATIBILIDADE DE PREÇOS 

 
 
 

Preencher em papel timbrado 
 
 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS 
 

 
  Declaro para os devidos fins de direito junto ao Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que os preços expressos no Plano de 

Trabalho (inserir o nome do projeto conforme Projeto Técnico e Plano de Trabalho) 

estão compatíveis com os praticados no mercado local / regional. 

 
 
 
Inserir local e data 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Inserir nome do Governador 

Cargo (do Representante Legal da Entidade Proponente) 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DECLARAÇÃO 
 
 
DECLARAÇÃO DE DESPESAS DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-

PRIVADAS, CONFORME EXIGÊNCIA DO ART. 6º, INCISO VIII DA 

PORTARIA  INTERMINISTERIAL Nº 127/2008 – MP/MF/CGU 

 

 
 
 

Eu, _________________________________________ portador do CPF 

_____________________ declaro, para os devidos fins, que o Estado do XXX 

representado por mim, não apresenta soma de despesas de caráter continuado derivadas 

do conjunto das parcerias público-privadas já contratadas por este Estado que tenham 

excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) da receita corrente líquida do exercício, 

assim como não apresenta despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos 

subseqüentes que excedam a 1% (um por cento) da receita corrente líquida projetada 

para os respectivos exercícios, conforme disposto no art. 28 da Lei nº 11.079, de 30 de 

dezembro de 2004. 

 

Local, ______ de ________________ de 2009. 
 
 
 

__________________________ 
Inserir nome do Governador 

Cargo (do Representante Legal da Entidade Proponente) 
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ANEXO IX 
 

ELEMENTOS DE DESPESA OU RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA 
 

ELEMENTOS DE DESPESA: 
(Códigos que PODEM ser inseridos no Plano de Aplicação- formulário VI - do Plano 

de Trabalho.) 

 
Relação dos Códigos: 
01 - Aposentadorias e Reformas 
03 - Pensões 
04 - Contratação por Tempo Determinado 
05 - Outros Benefícios Previdenciários 
06 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso 
07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência 
08 - Outros Benefícios Assistenciais 
09 - Salário-Família 
10 - Outros Benefícios de Natureza Social 
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
12 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 
13 - Obrigações Patronais 
14 - Diárias - Civil 
15 - Diárias - Militar 
16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 
17 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar 
18 - Auxílio Financeiro a Estudantes 
19 - Auxílio-Fardamento 
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores 
21 - Juros sobre a Dívida por Contrato 
22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 
23 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária 
24 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária 
25 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita 
26 - Obrigações decorrentes de Política Monetária 
27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares 
28 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos 
30 - Material de Consumo 
31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (1-I) 
32 - Material de Distribuição Gratuita 
33 - Passagens e Despesas com Locomoção 
34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 
35 - Serviços de Consultoria 
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
37 - Locação de Mão-de-Obra 
38 - Arrendamento Mercantil 
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
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41 - Contribuições 
42 - Auxílios 
43 - Subvenções Sociais 
45 - Equalização de Preços e Taxas 
46 - Auxílio-Alimentação 
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 
48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 
49 - Auxílio-Transporte 
51 - Obras e Instalações 
52 - Equipamentos e Material Permanente 
61 - Aquisição de Imóveis 
62 - Aquisição de Produtos para Revenda 
63 - Aquisição de Títulos de Crédito 
64 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado 
65 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas 
66 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos 
67 - Depósitos Compulsórios 
71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 
72 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado 
73 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 
74 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada 
75 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita 
76 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado 
77 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado 
81 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas (1-A) 
91 - Sentenças Judiciais 
92 - Despesas de Exercícios Anteriores 
93 - Indenizações e Restituições 
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 
95 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 
96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 
99 - A Classificar 
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ANEXO XI: MODELO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA – 
FINANCEIRA 

MODELO DE RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICA – 
FINANCEIRA - SISAN 

 
 

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 
 

 
Nome do Órgão / Entidade Executora 
 

Convênio n.º 

CNPJ: Execução do Período de: 
 
  _____/_____/_____ a _____/_____/_____ 

Cidade/UF: 
Vigência do Convênio: _____/_____/_____ a _____/_____/_____ 

 
Físico 

Meta Etapa Descrição Unid. No período Até o período %  

Executado  Fase  Prog. Exec. Prog. Exec. 

         

         

         

Total         

 
 

Financeiro (R$ 1,00) 

Meta Etapa Descrição Realizado no período Realizado até o período % 

Executado  Fase Concedente Convenente Total Concedente Convenente Total 

          

          

          

Total 

Geral 

         

 
Número de beneficiários previstos Número de beneficiários 

capacitados até o presente 
período 

% de beneficiários capacitados até 
o presente período 

 
--------------------------------------- 

 
----------------------------------- 

 
------------------------------------ 

 
Aprovação pelo Convenente 

Local e Data                      ____/____/____ 

Assinatura 
 

Aprovação pelo CONSEA ESTADUAL 

Local e Data                      ____/____/____ 

Assinatura 
 

RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE 
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Aprovação da área competente 

Local e Data                      ____/____/____ 

Assinatura 
 

 

Este formulário será preenchido pela Unidade Convenente de acordo com os dados contidos 
no Plano de Trabalho. 
EXECUÇÃO DO PERÍODO: Indicar o período (datas) a que se refere o Relatório de Execução 
Físico- Financeira. 
ENTIDADE CONVENENTE: Indicar o nome completo da unidade convenente. 
CONVÊNIO N.º: Indicar o número original do convênio. 
META: Mencionar o número de ordem da meta executada no período. 
ETAPA/FASE: Mencionar o número de ordem da etapa ou fase executada no período. 
DESCRIÇÃO: Mencionar o título da meta, etapa ou fase conforme a especificação do Plano de 
Trabalho. 
FÍSICO: Refere-se ao indicador físico da qualificação e quantificação do produto de cada meta, 
etapa ou fase. 
UNIDADE: Registrar a unidade de medida que melhor caracterize o produto de cada meta, 
etapa ou fase. 
NO PERÍODO 
QTDE. PROG.: Registrar a quantidade programada para o período. 
QTDE. EXEC: Registrar a quantidade executada no período. 
 
ATÉ O PERÍODO 
QTDE. PROG.: Registrar a quantidade programada acumulada até o período. 
QTDE. EXEC.: Registrar a quantidade executada acumulada até o período. 
 
FINANCEIRO (R$ 1,00) 
Refere-se à aplicação dos recursos financeiros (concedente + convenente) realizada na 
execução do projeto. 
REALIZADO NO PERÍODO 
CONCEDENTE: Indicar o valor dos recursos financeiros aplicados pela unidade concedente, 
no período a que se refere o relatório. 
CONVENENTE: Indicar o valor dos recursos financeiros aplicados pela unidade convenente, 
no período a que se refere o relatório. 
TOTAL: Registrar o somatório dos valores atribuídos às colunas concedente e convenente 
realizado no período. 
CONVENENTE: Indicar o valor dos recursos financeiros aplicados pela unidade Convenente, 
no período a que se refere o relatório. 
TOTAL: Registrar o somatório dos valores atribuídos às colunas concedente e convenente 
realizado no período. 
 
REALIZADO ATÉ O PERÍODO 
CONCEDENTE: Indicar o valor acumulado dos recursos financeiros aplicados pela unidade 
concedente até o período a que se refere o relatório. 
CONVENENTE: Indicar o valor acumulado dos recursos financeiros aplicados pela unidade 
convenente até o período a que se refere o relatório. 
TOTAL: Registrar o somatório dos valores atribuídos às colunas concedente e convenente até 
o período. 
TOTAL GERAL: Registrar o somatório das parcelas referentes aos recursos financeiros 
aplicados pela concedente e convenente, no período e até o período. 
CONVENENTE :  Constar o nome e assinatura do responsável pela unidade convenente. 
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RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Constar o nome e assinatura do responsável pela 
execução do projeto. 

APROVAÇÃO PELA ÁREA COMPETENTE 

Campo reservado à aprovação, pelo Ordenador de Despesas da Unidade Concedente, 

devendo constar data e assinatura da autoridade competente. 
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA 
 
Objeto Realizado (até o momento??): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Total de recursos financeiros envolvidos: 
Em R$ 
 
Modalidade de Licitação (caso tenha ocorrido licitação):  
(   ) Convite 
(   ) Tomada de Preços 
(   ) Concorrência 
(   ) Dispensa 
(   ) Inexigível 
(   ) Pregão eletrônico 
(   ) Pregão presencial 
 
Justificativa pela escolha da modalidade de Licitação: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Cronograma dos eventos: 
 

EVENTO PERÍODO 
Oficina  
Seminário  
Curso  
 
 
Ações Programadas: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Ações Executadas: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Descrever as Metodologias utilizadas, abordagem pedagógica e por 
oportuno anexar a ementa, conteúdos, fichas de freqüência dos 
beneficiários já capacitados e outros documentos que comprovem a 
realização dos cursos/oficinas/fóruns/atividades previstas. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Benefícios alcançados: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Dificuldades encontradas: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Anexos - Relação dos participantes dos eventos realizados, com 
informações que possibilitem a localizá-los, como: endereço residencial e 
comercial, telefones, endereço eletrônico, caso seja beneficiário do 
Programa Bolsa Família fornecer o Número de Identificação Social – NIS, 
entre outras.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Anexos - Relatório fotográfico descritivo contemplando momentos 
diversos da realização do evento/seminário/encontro/oficina: 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 


