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APRESENTAÇÃO
Este Guia tem a finalidade de facilitar o preenchimento da Proposta de
Trabalho dos projetos apresentados, à Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia – SUDAM, via Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse – SICONV, pelos Governos Municipais, Estaduais e Entidades
Privadas Sem Fins Lucrativos.
PROPOSTA DE TRABALHO
De acordo com o art. 16 da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de
dezembro de 2016, para apresentação de proposta de trabalho à SUDAM, o
proponente deve enviar, via SICONV, a referida proposta, onde deve conter, no
mínimo, os seguintes itens:
1. Descrição

do

objeto

a

ser

executado:

para

fins

de

apresentação da proposta, o proponente deve utilizar objetos com
nomenclatura de fácil identificação, de modo independente das
especificações técnicas, como podem ser observados nos
exemplos a seguir:

I.

Investimento:


Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola (padronizado)*;



Aquisição de Veículos Rodoviários (padronizado)*;



Aquisição de Maquinário (padronizado)*;



Pavimentação de Vias Públicas - urbana ou rural
(padronizado)*;

II.



Construção de Feira;



Construção de Mercado;

Custeio:


Reforma de Feira;



Reforma de Mercado;



Recuperação de Estradas Vicinais.

* A adesão aos objetos padronizados será realizada mediante envio do “Termo de Adesão”
presente na aba anexos do programa SICONV. Caso não se opte pela adesão aos objetos
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padronizados da SUDAM devem-se observar os valores mínimos constantes na Resolução nº
202, de 25 de setembro de 2017, disponível no site da Sudam.

ATENÇÃO: O objeto da proposta deve estar relacionado ao respectivo
objetivo da ação orçamentária, o qual se encontra ligado ao recurso de
repasse (ver no campo descrição do programa SICONV).

2. Justificativa: deve conter, no máximo, 5.000 caracteres e deve
ser bem estruturada (conforme modelos abaixo), necessitando
responder às seguintes perguntas:

I.

Qual o diagnóstico geral local? (localização, população,
problemas e potencialidades, entre outros que julgar
importantes – que possuam ligação ao objeto da proposta);

II.

Qual problema será resolvido?

III.

Qual o público alvo do objeto proposto? (quantificar
aproximadamente o nº de beneficiados)

IV.

Qual a área de intervenção do convênio? (urbana ou rural)

V.

De que forma o apoio ao objeto da proposta contribuirá
para a estruturação ou fortalecimento da capacidade
produtiva local? (se ações orçamentárias: 214S; 8902;
7K66);

VI.

Resultados esperados?
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2.1- Modelos de Justificativa:


Modelo 1 – Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola:

_______ é um município do estado de _______, com uma área territorial ____,
distante a ___ km da Capital. Pela última estimativa populacional do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, possui ______ habitantes. No
município destacam-se a produção [agrícola e/ou pecuária], com a produção
estimada em _____ para o ano ___, conforme estatísticas do IBGE Cidades. A
agropecuária corresponde a __% do PIB municipal que tem como principais
culturas x e y.
A maioria dos pequenos proprietários rurais possui capacidade produtiva limitada
em função da falta de capital para investir em máquinas e implementos. Tal
demanda dificulta o aumento tanto quantitativo como qualitativo da produção
impossibilitando maior rentabilidade. Por conta deste cenário, o objetivo da
aquisição da Patrulha Agrícola é estruturar a agricultura familiar, aumentando a
produtividade, competitividade e permitindo a superação das desigualdades
existentes. Serão atendidas x famílias nas comunidades / assentamentos x e y.
Com os equipamentos espera-se um incremento da produção local, e aumento da
renda do pequeno produtor promovendo a permanência das famílias no campo.


Modelo 2 – Aquisição de Maquinário:

___________ é um município do estado de _______, com uma área territorial de
____, distante a ___ km da Capital. Pela última estimativa populacional do IBGE,
possui ______ habitantes. No município destaca-se a produção de __________,
com a produção estimada em _____ para o ano ___, conforme estatísticas do IBGE
Cidades. A agropecuária corresponde a __% do PIB municipal que tem como
principais culturas _________________.
A maioria dos pequenos proprietários rurais possui capacidade produtiva limitada
em função da falta de capital para investir na atividade agrícola. A Produção
agropecuária configura-se como a principal fonte de renda da agricultura familiar,
entretanto os agricultores enfrentam enorme dificuldade em armazenar, e
posteriormente transportar o produzido até os centros consumidores, onde muitas
das vezes acaba vendendo sua produção a preço menor para o atravessador, que
dispõe de meio de transporte para coletar a produção agrícola dentro da
propriedade do agricultor familiar. Portanto o objetivo é disponibilizar meio de
transporte de carga para a agricultura familiar receber o preço justo pelo
produzido e também possibilitar o transporte dos insumos produtivos para dentro
das propriedades da agricultura familiar. Serão atendidas ___________ famílias
nas comunidades/assentamentos _______________. Com a execução do convênio
espera-se promover a permanência das famílias no campo aumentando a renda da
agricultura familiar.
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Modelo 3 – Aquisição de Veículos Rodoviários:
_______ é um município do estado de _______, com uma área territorial ____,
distante a ___ km da Capital. Pela última estimativa populacional do IBGE,
possui ______ habitantes. No município destacam-se a produção __________,
com a produção estimada em _____ para o ano ___, conforme estatísticas do
IBGE Cidades. A agropecuária corresponde a __% do PIB municipal que tem
como principais culturas ________________.
A maioria dos pequenos proprietários rurais possui capacidade produtiva
limitada em função da falta de capital para investir na atividade agrícola. A
Produção agropecuária configura-se como a principal fonte de renda da
agricultura família, porém os agricultores enfrentam enorme dificuldade em
transportar o produzido até os centros consumidores, onde muitas das vezes
acaba vendendo sua produção a preço menor para o atravessador, que dispõe
de meio de transporte para coletar a produção agrícola dentro da propriedade
do agricultor familiar. Portanto o objetivo é disponibilizar meio de transporte
de carga para a agricultura familiar receber o preço justo pelo produzido e
também possibilitar o transporte dos insumos produtivos para dentro das
propriedades da agricultura familiar.
Serão atendidas ________ famílias nas comunidades/assentamentos ________.
Com a execução do convênio espera-se promover a permanência das famílias
no campo aumentando a renda da agricultura familiar.



Modelo 4 – Pavimentação de Vias Públicas - urbana ou rural:
O município de ___________ possui ___________ habitantes segundo
estimativas do IBGE de 201x, situado na região de ____________. Sua área
territorial é de _______ km² representando ____% do Estado do __________,
____% da região e ____% de todo o território brasileiro. Seu índice de
desenvolvimento humano é de ____ segundo o atlas de desenvolvimento
humano/PNUD (2000). No que se refere à economia local, dados estatísticos
demonstraram que, apesar dos significativos avanços ocorridos ao longo dos
anos, o município apresenta um quadro econômico de características
deficitárias. A economia compõe-se basicamente dos seguintes
setores:___________. O município se encontra em uma posição geográfica
privilegiada, mas no quesito infraestrutura a cidade não dispõe plenamente
desta ferramenta importante para o desenvolvimento de cadeias produtivas que
geram mais renda e mais emprego e consequentemente para a qualidade de vida
dos munícipes. A justificativa desta proposta se dá em torno da importância da
infraestrutura urbana através de vias pavimentadas para escoamento da
produção agrícola e/ou exportação de gado para outros centros de consumo,
melhorando assim as rendas advindas destas cadeias produtivas. Portanto, o
público alvo deste convênio são os atores envolvidos nas cadeias produtivas dos
setores___________, tanto trabalhadores quanto os produtores rurais que
usufruirão das ruas pavimentadas para acesso e exportação de seus produtos.
Os resultados esperados com as obras são a Pavimentação Asfáltica, Drenagem
Superficial, Calçadas para Pedestres e Sinalização Viária das Ruas que vão
desempenhar papel importante não só na movimentação nos perímetros
urbanos, como também no escoamento da produção agropecuária.
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3. Recursos Financeiros: deverá ser preenchido no item “valores”
do SICONV o montante de repasse da SUDAM, discriminado no
item “lista dos proponentes” do programa SICONV, além da
contrapartida do mesmo (proponente). Para fins de comprovação
da parte que cabe ao proponente, deverá ser enviada a
Declaração de Contrapartida, conforme o valor percentual da
contrapartida, de

acordo

com os modelos do Anexo

I.

Adicionalmente, é necessário o envio do Quadro de Detalhamento
de Despesa – QDD, atualizado com a data de emissão e
assinado pelo gestor municipal (Prefeito) e/ou Secretário da
pasta, além do contador do município, no qual demonstre
exatamente a rubrica orçamentária informada na Declaração de
Contrapartida, incluindo a fonte de recursos próprios do
município.

4. Capacidade Técnica e Gerencial: o proponente deve apresentar
informações que atestem sua capacidade de gerir e executar o
convênio que pretende firmar, por isso, é necessário que envie
uma declaração, conforme Anexo I, sendo imprescindível,
também, informar os dados dos técnicos que ficarão responsáveis
pela gestão, execução e prestação de contas do convênio.
5. Termo de Adesão aos projetos-padrões da Sudam: a
Resolução nº 202 da Sudam, de 25 de Setembro de 2017, e suas
alterações, estabelece valores mínimos para a aprovação das
propostas de convênios e instrumentos congêneres oriundas de
emendas parlamentares, os quais não serão aplicados aos
proponentes que aderirem aos projetos-padrões disponíveis no
sítio eletrônico da Sudam. Para tanto, o proponente deverá
preencher o Termo de Adesão, cujo modelo encontra-se no
Anexo II no programa SICONV.
6. Previsão de prazo para execução: deve-se informar um prazo
compatível para o início da execução do objeto proposto, levando-
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se em consideração o tempo necessário da entrada da proposta
de trabalho até a assinatura do convênio.
Para fins de padronização, a SUDAM adota os seguintes prazos
de execução para os objetos abaixo:


Aquisição de máquinas e equipamentos: 365 dias



Obras e serviços de engenharia: 730 dias

É importante ressaltar que ao longo da análise da proposta, caso
necessário, poderá ser solicitada a alteração dos prazos de início
e término de execução.
7. Plano de Trabalho: De acordo com o art. 19 da Portaria
Interministerial nº 424/2016, após efetuar o cadastro junto ao
SICONV e inserir as informações necessárias na aba “Dados”,
sub-aba “Dados da Proposta”, o proponente deve preencher na
aba “Plano de Trabalho” as seguintes sub-abas:
A.
B.
C.
D.

Crono Físico
Crono Desembolso
Plano de Aplicação Detalhado
Plano de Aplicação Consolidado

CONSIDERAÇÕES FINAIS


Somente serão consideradas válidas para análise as proposta enviadas,
via SICONV, que estejam com status “Proposta/Plano de Trabalho
enviado para análise”;

 Os anexos citados neste Guia encontram-se disponíveis na aba ‘Anexos’
do Programa SICONV;

 Para resolução de problemas, dúvidas ou esclarecimentos, favor entrar
em contato com a Coordenação de Planejamento e Programação
Orçamentária-CPO, da SUDAM, no telefone: (91) 4008-5645.
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