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1.1 Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Emenda Par-
lamentar 2017 

Código do Programa: 2041220170002  

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: O presente programa 
atenderá exclusivamente aos projetos 
beneficiados por Emenda Individual - Or-
çamento Impositivo, com o objetivo 
promover e fomentar a cultura brasileira. 

Objeto: Promoção e Fomento à 
Cultura Brasileira.  

Data limite : 11/08/2017 

Programa atende a:  Admin-
istração Pública Municipal, Ad-
ministração Pública Estadual ou 
do Distrito Federal. 

Estados  habilitados: AC, AL, 
AP, AM, BA, ES, MG, PB, PE, RJ, 
RS, RR, SC, SP, SE, DF. 

Anexos: INFORMAÇÕES GERAIS; 
MODELO TERMO DE REFERÊNCIA; Por-
taria nº65/2017- Alteração de prazo; EX-
CLUSÃO DE BENEFICIÁRIO; E-mail com 
solicitação para exclusão da Emenda 
Omar Aziz; Portaria nº046/2017 Regras de 
Contrapartida para Entes Privados; […]. 

Contrapartida: 0,1% (um décimo por cento) e 4% (quatro por cento) para Municípios com 
até cinquenta mil habitants; 0,2% (dois décimos por cento) e 8% (oito por cento) para Mu-
nicípios acima de cinquenta mil habitantes localizados nas áreas prioritárias definidas no âm-
bito da PNDR; Os municípios com mais de 50 mil habitantes, não localizados nas áreas prior-
itárias definidas no âmbito da PNDR deverão apresentar contrapartida de no mínimo 1% e no 
máximo 20% do valor conveniado; 0,1% a 5% - Municípios com até 200 mil habitantes, situ-
ados em áreas vulneráveis a eventos extremos, incluídas na lista de vulnerabilidade e de 
mortes por desastres naturais fornecida pelo MCTI; Estados e DF - 0,1% (um décimo por 
cento) e 10% (dez por cento) se localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da 
PNDR, nas áreas da SUDENE, SUDAM e SUDECO; Estados e DF- Não localizados nas áreas 
definidas no PNDR - 2% (dois por cento) e 20% (vinte por cento); Consórcios públicos con-
stituídos por Estados, Distrito Federal e Municípios, 0,1% (um décimo por cento) e 4% 
(quatro por cento); Os projetos inscritos neste programa cujos recursos são oriundos do Fun-
do Nacional de Cultura - FNC não apresentarão contrapartida financeira; Não será exigida 
contrapartida em bens e serviços como requisito para a celebração de parceria com Organi-
zações da Sociedade Civil. 
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2.1 Esporte, Cidadania e Desenvolvimento - Implantação e Mo-
dernização de Infraestrutura  

Código do Programa: 5100020170016  

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: Implantação, construção, ampli-
ação, reforma, modernização e adequação 
de infraestrutura, bem como aquisição do 
material necessário à infraestrutura para de-
senvolvimento e à prática de atividades es-
portivas desde a iniciação até o esporte de 
alto rendimento e contratação de serviços 
especializados, obedecendo as especifica-
ções técnicas legalmente estabelecidas, ob-
servando as especificações de acessibilida-
de a portadores de necessidades especiais, 
visando o aperfeiçoamento de atletas.  

Objeto: Implantação e Moderni-
zação de Infraestrutura.  

Data limite : 31/12/2017 

Programa atende a:  Adminis-
tração Pública Municipal, Admi-
nistração Pública Estadual ou 
do Distrito Federal  

Estados  habilitados: Todos  

Anexos: Não possui anexos no SI-
CONV 

Contrapartida: Percentuais mínimos: I - no caso dos Municípios: a) 0,1% (um 
décimo por cento) e 4% (quatro por cento) para Municípios com até cinquenta 
mil habitantes = 0.1; I - no caso dos Municípios: b) 0,2% e 8% para Municípios 
acima de 50 mil habitantes localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito 
da PNDR, nas áreas da SUDENE, da SUDAM e da SUDECO = 0.2; I - no caso 
dos Municípios: c) 1% e 20% para os demais = 1.0; I - no caso dos Municípios: 
d) 0,1% a 5% no caso de Municípios com até 200 mil habitantes, situados em 
áreas vulneráveis a eventos extremos, como: secas, deslizamentos, inundações, 
incluídas ...  = 0.1; II - no caso dos Estados e do Distrito Federal: a) 0,1% e 10% 
se localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR, nas áreas da 
SUDENE, SUDAM e SUDECO = 0.1; II - no caso dos Estados e do Distrito Fede-
ral: b) 2% e 20% para os demais = 2.0; III - no caso de consórcios públicos 
constituídos por Estados, Distrito Federal e Municípios, 0,1% e 4% = 0.1. 
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2.2 Gestão, Manutenção e Aperfeiçoamento da Rede Nacional 
de Treinamento  

Código do Programa: 5100020170005  

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: Implementação, gestão, manuten-
ção, custeio, adequação e aperfeiçoamento das 
instalações da Rede Nacional de Treinamento. 
Despesas relativas à modernização e adequação 
de espaços físicos, aquisição e contratação de 
serviços gerais, especializados e de pessoal; 
aquisição de equipamentos e materiais laborato-
riais; materiais de apoio; esportivos; transporte 
de bens e pessoas; despesas de manutenção 
com os centros de treinamento construídos/
modernizados para as Olimpíadas Rio 2016; rea-
lização de cursos, seminários, intercâmbios e 
outros ligados ao desenvolvimento de estudo e 
da prática do esporte de alto rendimento, no 
âmbito das ciências do esporte e das práticas 
esportivas de rendimento. Prover, ainda, o meio 
desportivo de condições para o desenvolvimen-
to de pesquisa científica e tecnológica na área 
do esporte, treinamento e aperfeiçoamento de 
atletas, com o intuito de detectar, selecionar e 
desenvolver talentos esportivos, especialmente 
nas modalidades olímpicas e paraolímpicas; e 
sistematizar e divulgar métodos, processos, téc-
nicas e resultados de pesquisas científicas.  

Objeto: Implementação, ges-
tão, manutenção, custeio, ade-
quação e aperfeiçoamento das 
instalações da Rede Nacional 
de Treinamento.  

Data limite : 29/12/2017 

Programa atende a:  Adminis-
tração Pública Municipal, Admi-
nistração Pública Estadual ou 
do Distrito Federal  

Estados  habilitados: Todos  

Anexos: Não possui anexos no 

Contrapartida: Percentuais mínimos: No caso dos Municípios com até cinquenta mil 
habitantes = 0.1; Para Municípios acima de cinquenta mil habitantes localizados nas 
áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR, nas áreas da SUDENE, da SUDAM e 
da SUDECO = 0.2; No caso de Municípios com até 200 mil habitantes, situados em 
áreas vulneráveis a eventos extremos incluídas na lista classificatória fornecida pelo 
MCTI; 0.1; Para os demais Municípios = 1.0; No caso dos Estados e do Distrito Fede-
ral se localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR, nas áreas da 
SUDENE, SUDAM e SUDECO = 0.1; Para os demais Estados e Distrito Federal = 2.0; 
No caso de consórcios públicos constituídos por Estados, Distrito Federal e Municí-
pios = 0.1. 
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2.3 Preparação de Seleções Principais para Representação do 
Brasil em Competições Internacionais 

Código do Programa: 5100020170004  

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: Apoio supletivo visando o má-
ximo desempenho esportivo para repre-
sentação oficial do Brasil em competições 
esportivas internacionais, destinado às 
seleções da categoria principal, nas mo-
dalidades dos Programas Olímpico e Pa-
ralímpico. Destinado a viabilizar a equipe 
técnica multidisciplinar para planejamen-
to, treinamento e acompanhamento de 
atletas; viabilizar a participação em com-
petições internacionais; apoiar a realiza-
ção de treinamentos e intercâmbios inter-
nacionais; fornecimento de equipamentos 
e materiais esportivos de alta performan-
ce, visando a melhoria dos resultados es-
portivos e conquista de medalhas em 
competições internacionais e Jogos Olím-
picos e Paralímpicos. 

Objeto: Apoio supletivo visando 
o máximo desempenho esportivo 
para representação oficial do 
Brasil em competições esportivas 
internacionais, destinado às sele-
ções da categoria principal, nas 
modalidades dos Programas 

Data limite : 29/12/2017 

Programa atende a:  Adminis-
tração Pública Municipal, Admi-
nistração Pública Estadual ou 
do Distrito Federal  

Estados  habilitados: Todos  

Anexos: Não possui anexos no SICONV 

Contrapartida: Percentuais mínimos: No caso dos Municípios com até cinquenta mil 
habitantes = 0.1; Para Municípios acima de cinquenta mil habitantes localizados nas 
áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR, nas áreas da SUDENE, da SUDAM e 
da SUDECO = 0.2; No caso de Municípios com até 200 mil habitantes, situados em 
áreas vulneráveis a eventos extremos incluídas na lista classificatória fornecida pelo 
MCTI = 0.1; Para os demais Municípios = 1.0; No caso dos Estados e do Distrito Fede-
ral se localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR, nas áreas da 
SUDENE, SUDAM e SUDECO = 0.1; Para os demais Estados e Distrito Federal = 2.0; 
No caso de consórcios públicos constituídos por Estados, Distrito Federal e Municí-
pios = 0.1. 
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2.4 Preparação de Atletas e Capacitação de Recursos Humanos 
para o Esporte de Alto Rendimento 

Código do Programa: 5100020170003  

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: Apoio financeiro complemen-
tar visando prover as condições necessá-
rias para a detecção, formação, prepara-
ção e destreinamento do atleta; organiza-
ção e realização de eventos esportivos; e 
capacitação de recursos humanos, para o 
esporte de alto rendimento. Destinado a 
apoiar o pagamento de pessoal especiali-
zado e de apoio, contratação de serviços, 
aquisição de materiais e equipamentos 
técnico-esportivo, material de apoio e ad-
ministrativo. Apoio à organização, realiza-
ção e participação em eventos esportivos, 
cursos, seminários, congressos, conferên-
cias, eventos de transmissão de conheci-
mento no âmbito do esporte, intercâm-
bios e outros ligados ao desenvolvimento 
de estudo e da prática do esporte de alto 
rendimento. Destinado a fomentar o apri-
moramento de profissionais para atuarem 
com o esporte de rendimento.  

Objeto: Prover as condições ne-
cessárias para a preparação do 
atleta de esporte de alto rendi-
mento desde sua detecção, base, 
desenvolvimento, alto nível e des-
treinamento no esporte.  

Data limite : 29/12/2017 

Programa atende a:  Adminis-
tração Pública Municipal, Admi-
nistração Pública Estadual ou 
do Distrito Federal  

Estados  habilitados: Todos  

Anexos: Não possui anexos no 
SICONV 

Contrapartida: Percentuais mínimos: No caso dos Municípios com até cinquenta mil 
habitantes = 0.1; Para Municípios acima de cinquenta mil habitantes localizados nas 
áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR, nas áreas da SUDENE, da SUDAM e 
da SUDECO = 0.2; No caso de Municípios com até 200 mil habitantes, situados em 
áreas vulneráveis a eventos extremos incluídas na lista classificatória fornecida pelo 
MCTI = 0.1; Para os demais Municípios = 1.0; No caso dos Estados e do Distrito Fede-
ral se localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR, nas áreas da 
SUDENE, SUDAM e SUDECO = 0.1; Para os demais Estados e Distrito Federal = 2.0; 
No caso de consórcios públicos constituídos por Estados, Distrito Federal e Municí-
pios = 0.1. 
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2.5 Realização e Apoio a Eventos de Esporte, Lazer e Inclusão 
Social – Nacional - Proponente Específico  

Código do Programa: 5100020170002  

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: Promover e apoiar eventos 
de esporte e lazer, inclusive os de cria-
ção nacional, identidade cultural, natu-
reza comunitária, interdisciplinar e par-
ticipativa, bem como realizar ou viabili-
zar a participação em eventos que pos-
sibilitem a iniciação e a vivencia espor-
tiva, compreendendo modalidades pra-
ticadas com a finalidade de contribuir 
integração dos praticantes na plenitude 
da vida social, na promoção da saúde 
e da educação e na preservação do 
meio ambiente; promover e apoiar 
eventos e/ou competições estudantis, 
no âmbito escolar e universitário.  

Objeto: Realização e Apoio a 
Eventos e Competições de Es-
porte Participativo e de Esporte 
Educacional. 

Data limite : 30/11/2017 

Programa atende a:  Adminis-
tração Pública Municipal, Admi-
nistração Pública Estadual ou 
do Distrito Federal  

Estados  habilitados: Todos  

Anexos: LDO 2017  

Contrapartida: Percentuais mínimos: Demais Estados 2%(dois por cento) a 
20%(vinte por cento) = 2.0; Estados localizados nas áreas prioritárias defini-
das no âmbito da PNDR, nas áreas da SUDENE, SUDAM e SUDECO. 0,1%
(um décimo por cento) a 10%(dez por cento) = 0.1; Municípios com até cin-
quenta mil habitantes 0,1%(um décimo por cento) e 4%(quatro por cento) = 
0.1; Demais Municípios 1%(um por cento) e 20%(vinte por cento) = 1.0; 
Municípios com até 200 mil habitantes, situados em áreas vulneráveis a 
eventos extremos, como: secas, deslizamentos, inundações, incluídas na 
lista classificatória do MCTI.0,1% a 5% = 0.1; Municípios acima de cin-
quenta mil habitantes localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito 
da PNDR, nas áreas da SUDENE, SUDAM E SUDECO = 0.2. 
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2.6 Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Implantação e Moder-
nização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de 
Lazer  

Código do Programa: 5100020170001  

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: Construção, ampliação, re-
forma e modernização da infraestrutura 
esportiva, para o desenvolvimento do 
esporte educacional, recreativo e de la-
zer, mediante disponibilização de equi-
pamentos e instalações esportivas tais 
como: quadras poliesportivas, campos 
de futebol, ginásios de esportes, com-
plexos esportivos, pistas de atletismo, 
equipamentos e bens permanentes, en-
tre outros.  

Objeto: Implantação e Moderni-
zação de Infraestrutura Esporti-
va. 

Data limite : 31/12/2017 

Programa atende a:  Adminis-
tração Pública Municipal, Admi-
nistração Pública Estadual ou 
do Distrito Federal  

Estados  habilitados: Todos  

Anexos: Regras de contraparti-
da.  

Contrapartida: Percentuais mínimos: 0,1% (um décimo por cento) e 4% 
(quatro por cento) para Municípios com ATÉ cinquenta mil habitantes = 0.1; 
0,2% (dois décimos por cento) e 8%(oito por cento) para Municípios ACIMA 
de cinquenta mil habit. localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbi-
to da PNDR, nas áreas da SUDENE, SUDAM e SUDECO = 0.2; 1% (um por 
cento) e 20% (vinte por cento) para os demais Municípios = 1.0; Estados e 
Distrito Federal - a) 0,1% (um décimo por cento) e 10% (dez por cento) se 
localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR, nas áreas 
da SUDENE, SUDAM e SUDECO = 0.1; Estados e Distrito Federal - b) 2% 
(dois por cento) e 20% (vinte por cento) para os demais = 2.0. 
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2.7 Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Mascu-
lino e Feminino  

Código do Programa: 5100020170022  

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: Promoção e estimulo à práti-
ca do futebol como um esporte popular 
de mudança social por meio do incentivo 
à promoção de torneios de futebol de par-
ticipação e da prática de futebol de 
várzea; incentivo à prática do futebol fem-
inino em todas as regiões brasileiras com 
o apoio a criação de equipes e campeo-
natos visando fortalecer o esporte em 
nível nacional. 

Objeto: Promoção e Apoio ao Desenvol-
vimento do Futebol Masculino e Feminino 
- Proponente Específico  

Data limite : 01/11/2017 

Programa atende a:  Admin-
istração Pública Municipal, Ad-
ministração Pública Estadual ou 
do Distrito Federal 

Estados  habilitados: Todos  

Anexos: Sem anexos no SI-
CONV. 

Contrapartida: Percentuais mínimos: Municípios com até cinquenta mil habit-
ants = 0.01; Municípios acima de cinquenta mil habitantes localizados nas áreas 
prioritárias definidas no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Region-
al - PNDR, nas áreas da SUDENE, SUDAM E DA SUDECO = 0.02; Demais Mu-
nicípios = 1.0; O caso de Municípios com até 200 mil habitantes,situados em 
áreas vulneráveis a eventos extrem-
os,como:secas,deslizamentos,inundações,incluídas na lista classificatória de 
vulnerabilidade = 0.01; No caso dos Estados e do Distrito Federal: e localizados 
nas áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR, nas áreas da SUDENE, SU-
DAM e SUDECO = 0.01; Demais Estados = 2.0.  
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3.1 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - AÇÃO 14TJ - ELABORAÇÃO DE ESTU-
DOS E PROJETOS NO ÂMBITO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INTE-
GRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL - PDTIS  

Código do Programa: 5400020170016  

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: O Programa Nacional de Desen-
volvimento do Turismo – Prodetur Nacional, 
busca organizar intervenções públicas para o 
desenvolvimento da atividade turística por 
meio de ações voltadas para o planejamento 
de áreas e polos turísticos, com vistas à ob-
tenção de crédito de financiamento externo 
com base no Programa de Regionalização 
do Turismo e com o objetivo de fortalecer a 
Política Nacional de Turismo e consolidar a 
gestão turística de modo democrático e sus-
tentável, alinhando investimentos regionais, 
estaduais e municipais ao modelo de desen-
volvimento turístico nacional, a fim de 
promover a geração de emprego e renda, em 
especial para a população local.  

Objeto: 1) Elaboração de Plano de 
Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável – PDITS; 2) Elaboração de 
planos e estudos (plano de marketing, 
avaliação ambiental estratégica ou plano 
de fortalecimento institucional) limitadas 
territorialmente à abrangência da área, do 
polo ou da região turística definidos no 
plano e previamente diagnosticados no 
âmbito do Plano de Desenvolvimento In-
tegrado do Turismo Sustentável - PDTIS 
do Estado e que foi devidamente 
apresentado ao Ministério do Turismo. 

Data limite : 03/07/2017 

Programa atende a: Admin-
istração Pública Estadual ou do 
Distrito Federal, Empresa pública/
Sociedade de economia mista. 

Estados  habilitados: Todos  

Anexos: Portaria MTur Nº 39-
2017; Critérios Classificatórios; 
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 
LDO 2017; Portaria Interministeri-
al Nº 424-2016; Termo de 
Referência - 14TJ - PDTIS; Termo 
de Referência - 14TJ - Marketing; 
Termo de Referência - 14TJ - 
Avaliação Ambiental Estratégica; 
Termo de Referência - 14TJ - Pla-
no de Fortalecimento Institucion-
al. 

Contrapartida: Estados - 2% (dois por cento) e 20% (vinte por cento) para os 
demais; Estados - 0,1% (um décimo por cento) e 10% (dez por cento) se local-
izados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR, nas áreas da 
SUDENE, SUDAM e SUDECO. 
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3.2 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - AÇÃO 20Y4 - FORTAL-
ECIMENTO DO MODELO DE GESTÃO DESCENTRALIZADO PA-
RA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE TURISMO 
Código do Programa: 5400020170017  

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: O Programa visa apoiar a atuação 
dos Órgãos e Entidades Oficiais de Turismo nos 
Estados e Distrito Federal a cumprir seu papel 
estimulador, apoiador e orientador das regiões 
turísticas, contribuindo para a efetividade do 
modelo de Gestão Compartilhada adotado pelo 
Programa de Regionalização do Turismo, no âm-
bito do Edital de Chamada Pública nº 001/2017. 
Objetivos específicos: i. Apoiar a organização 
dos municípios em regiões turísticas; ii. Fortalec-
er as instâncias de governança de suporte à 
gestão descentralizada regional; iii. Apoiar a sen-
sibilização e mobilização das comunidades e 
agentes turísticos; iv. Criar e /ou fortalecer o ca-
nal de comunicação regional no âmbito do Pro-
grama de Regionalização do Turismo; v. 
Promover uma maior interlocução em âmbito 
nacional por meio da articulação e integração 
dos diversos segmentos e esferas de poder; vi. 
Ampliar a capacidade técnica e operacional para 
o turismo, fortalecendo a troca de experiências e 
o conhecimento nos diferentes recortes territo-
riais; vii. Apoiar a descentralização das ações de 
coordenação do Programa, criando condições 
para que possa se deslocar entre União, Estado, 
Região e Município. 

Objeto: 1) Formação ou fortalecimento de 
redes colaborativas e colegiados para su-
porte à gestão descentralizada do turismo 
em âmbito regional. 

Data limite : 03/07/2017 

Programa atende a: Admin-
istração Pública Estadual ou do 
Distrito Federal, Empresa pública/
Sociedade de economia mista. 

Estados  habilitados: Todos  

Anexos: Portaria MTur Nº 172-
2016 - Mapa do Turismo; Portaria 
MTur Nº 39-2017; Critérios Clas-
sificatórios; Lei de Diretrizes Or-
çamentárias - LDO 2017; Portaria 
Interministerial Nº 424-2016; Ter-
mo de Referência - Ação 20Y4 - 
Redes Colaborativas. 

Contrapartida: Estados - 2% (dois por cento) e 20% (vinte por cento) para os 
demais; Estados - 0,1% (um décimo por cento) e 10% (dez por cento) se local-
izados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR, nas áreas da 
SUDENE, SUDAM e SUDECO. 
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4.1 Fomento ao Setor Agropecuário - Investimento  

Código do Programa: 2200020170003  

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: APOIO A PROJETOS DE 
DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO 
SETOR AGROPECUARIO - FINALIDADE: 
Incentivo e fomento a produção agrope-
cuária de pequeno e médio porte, por 
meio da aquisição e fornecimento de 
maquinas e equipamentos agrícolas e de 
processamento agroindustrial; pela reali-
zação de obras agropecuárias de desen-
volvimento rural; estradas vicinais, por 
meio da construção e adequação/
readequação e de estradas vicinais.  

Objeto: Fomento ao Setor Agropecuá-
rio.  

Contrapartida: Percentuais mínimos: Consórcios públicos constituídos por 
Estados, Distrito Federal e Municípios = 0.1; Municípios até 50.000 habi-
tantes = 0.1; Demais Governos Estaduais = 2.0; Municípios com mais de 
50.000 habitantes localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da 
PNDR, nas áreas da SUDENE, SUDAM e SUDECO = 0.2; Governos Esta-
duais localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR, nas 
áreas da SUDENE, SUDAM e SUDECO = 0.1; Municípios até 200.000 habi-
tantes, incluídas na lista classificatória de vulnerabilidade e recorrência de 
mortes por desastres naturais fornecida pelo MCTI = 1.0; Demais municí-
pios = 1.0. 

Data limite: 31/12/2017 

Programa atende a:  Adminis-
tração Pública Municipal, Con-
sórcio Público, Administração 
Pública Estadual ou do Distrito 
Federal, Empresa pública/
Sociedade de economia mista  

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Portaria nº 415/2017 
- Obras e bens financiáveis  
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4.2 Emendas de Bancadas - Investimento 

Código do Programa: 2200020170036  

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: APOIO A PROJETOS DE 
DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO 
SETOR AGROPECUÁRIO - FINALIDADE: 
Incentivo e fomento a produção ag-
ropecuária de pequeno e médio porte, 
por meio da adequação de estradas vici-
nais, e de aquisição de maquinas e equi-
pamentos agrícolas e de processamento 
agroindustrial, e pela realização de obras 
agropecuárias e investimentos de pe-
queno vulto no Estado do Distrito Feder-
al. 

Objeto: Fomento ao Setor Agropecuário. 

Contrapartida: Percentuais mínimos: Estados a) 0,1% (um décimo por cento) 
e 10% (dez por cento) se localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito 
da PNDR, nas áreas da SUDENE, SUDAM e SUDECO = 0.1; Municípios até 
50.000 habitants = 0.1; Municípios com mais de 50.000 habitantes localizados 
nas áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR, nas áreas da SUDENE, SU-
DAM e SUDECO = 0.2; Demais municípios = 1.0; Municípios até 200.000 hab-
itantes, incluídas na lista classificatória de vulnerabilidade e recorrência de 
mortes por desastres naturais fornecida pelo MCTI = 0.1; Demais Governos Es-
taduais = 2.0; Consórcios públicos constituídos por Estados, Distrito Federal e 
Municípios = 0.1. 

Data limite: 30/07/2017 

Programa atende a:  Admin-
istração Pública Municipal, 
Consórcio Público, Admin-
istração Pública Estadual ou do 
Distrito Federal, Empresa públi-
ca/Sociedade de economia mista 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Portaria nº 1.211 - 
Obras e bens financiáveis 
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5.1 Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais 

Código do Programa: 2629820170003  

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: Apoio a Entidades de Ensi-
no Superior Não Federais - projetos 
de emendas parlamentares, no âmbito 
do FNDE.  

Objeto: Apoio a projetos de emendas 
parlamentares, para entidades de ensi-
no superior não federais, no âmbito do 
FNDE, no exercício de 2017. 

Contrapartida: Percentuais mínimos: Estados e do Distrito Federal = 2.0; 
Municípios com cinquenta mil habitantes ou mais = 1.0; Estados e Distrito 
Federal, localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR, 
nas áreas da SUDENE, SUDAM e SUDECO = 0.1; Municípios acima de 
50.000 habitantes localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da 
PNDR, nas áreas da SUDENE, SUDAM e SUDECO = 0.2; Contrapartida 
exclusivamente financeira, estabelecida em termos percentuais do valor 
previsto no instrumento - Municípios com até cinquenta mil habitantes = 
0.1. 

Data limite: 31/12/2017 

Programa atende a:  Adminis-
tração Pública Municipal, Con-
sórcio Público, Administração 
Pública Estadual ou do Distrito 
Federal. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos 
no SICONV. 
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6.1 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA – (SC/SR 10) Superintendência 
Regional do INCRA no estado de Santa Catarina – CONVÊNIO 

Código do Programa: 2220120170010 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: Priorização, a partir do le-
vantamento das demandas de infra-
estrutura, dos Projetos de Assentamento 
a serem beneficiados com a implantação 
ou recuperação de estradas vicinais, 
rede elétrica, saneamento básico e siste-
mas de captação e distribuição de água 
etc, visando proporcionar as condições 
físicas necessárias para o desenvolvi-
mento sustentável dos assentamentos. 

Objeto: Tornar os assentamentos melhor 
estruturados e organizados, propor-
cionando às famílias os benefícios sócio-
econômicos mínimos, necessários à 
fixação do homem no campo, através da 
implantação ou melhoria da sua rede 
viária de acesso e interna e moradia dig-
na. 

Contrapartida: Percentuais mínimos: Consultar LDO/2017, LEI Nº 13.408, 26 
de dezembro de 2016, Seção II – Das Transferências Voluntárias – Artigo 79 = 
0.1. 

Data limite: 31/12/2017 

Programa atende a: Admin-
istração Pública Municipal, 
Consórcio Público, Admin-
istração Pública Estadual ou do 
Distrito Federal. 

Estados  habilitados: SC 

Anexos: NE 113; NE 114; 
LDO/2017, LEI Nº 13.408, 26 de 
dezembro de 2016, Seção II – 
Das Transferências Voluntárias 
– Artigo 79. 



23  

6.2 Pronera - Convênio Proposta Voluntária - Superintendência Regio-
nal do Incra em Santa Catarina(SR-10/SC)   

Código do Programa: 2220120170105  

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: Programa Nacional de Edu-
cação na Reforma Agrária (PRONERA) é 
uma política pública de Educação do 
Campo, instituída pelo Decreto n.º 
7.352, de 04 de novembro de 2010. Seu 
objetivo é desenvolver projetos educaci-
onais de caráter formal, a serem execu-
tados por instituições de ensino públicas 
e privadas sem fins lucrativos, para be-
neficiários do Programa Nacional de Re-
forma Agrária - PNRA, do Crédito Fundi-
ário, e dos projetos feitos pelos órgãos 
estaduais, desde que reconhecidos pelo 
INCRA. Visa também, melhorar as condi-
ções de acesso à educação do público 
do PNRA e proporcionar melhorias no 
desenvolvimento dos assentamentos ru-
rais por meio da formação e qualificação 
do público do PNRA e dos profissionais 
que desenvolvem atividades educacio-
nais e técnicas nos assentamentos. O 
PRONERA COMPREENDE O APOIO A 
PROJETOS NAS SEGUINTES ÁREAS: I. 
EJA - Alfabetização; II. EJA - Ensino 
Fundamental; III. EJA - Ensino Médio; IV. 
Técnico Profissionalizante (Integrado, 
Concomitante e Subsequente); V. Ensino 
Superior; VI. Residência Agrária - Espe-
cialização; VII. Pós-Graduação Latu Sen-
su; VIII. Pós-Graduação Stricto Sensu 
(Mestrado).  

Data limite: 08/12/2017 

Programa atende a:  Adminis-
tração Pública Municipal, Admi-
nistração Pública Estadual ou do 
Distrito Federal. 

Estados  habilitados: SC 

Anexos: Decreto nº. 7.352, de 
04/11/2010: Dispõe sobre o 
Pronera; Instrução Normativa 
nº. 84, de 29/03/2016: Proce-
dimentos e os critérios para a 
concessão de bolsas; Porta-
ria nº. 563, de 23/10/2015: 
Dispõe sobre o valor aluno 
ano. 
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Objeto: EJA/ALFABETIZAÇÃO/ESCOLARIZAÇÃO -Capacitar, alfabetizar, escolarizar em to-
dos os níveis de Educação Básica jovens e adultos, em conformidade com o disposto no De-
creto 7.352/10, que não tiveram acesso ao ensino fundamental ou não concluí-lo na idade pró-
pria, utilizando metodologias específicas para o campo. Dando-lhes condições de domínio da 
leitura e da escrita, além de conhecimentos básicos sobre sociedade e desenvolvimento sus-
tentável, de forma a permitir a sua inserção social; NÍVEL MÉDIO (TÉC. PROFISSIONALIZAN-
TE PÓS MÉDIO E MÉDIO CONCOMITANTE) - Capacitar e formar profissionais em diferentes 
áreas do conhecimento, de modo a atender a demanda por profissionais com formação e titu-
lação adequados às características e aos desafios da realidade do campo; SUPERIOR 
(SUPERIOR GRADUAÇÃO E SUPERIOR PÓS-GRADUAÇÃO)- cursos de graduação 
(licenciatura ou bacharelado) e especialização, em diferentes áreas do conhecimento, de mo-
do a atender a demanda por profissionais com formação e titulação adequados às característi-
cas e aos desafios da realidade do campo; ESPECIALIZAÇÃO - RESIDÊNCIA AGRÁRIA - deve 
priorizar questões teóricas e metodológicas que contribuam para a compreensão crítica da re-
alidade do campo e sua transformação em direção a um paradigma sustentável. Suas diretri-
zes devem ser: Desenvolvimento Rural e Políticas Públicas; Sistemas produtivos, Economia 
Camponesa e Soberania alimentar; Agroecologia e Sustentabilidade; Educação do Campo; 
Assistência Técnica e Extensão Rural; Comunicação e Cultura; Diversidade e sujeitos do cam-
po.   

Contrapartida: Percentuais mínimos: Lei 13.080, de 02/01/15 (LDO) Art. 72
– MUNICIPIOS: 0,1% (um décimo por cento) e 4% (quatro por cento) para 
Municípios com até cinquenta mil habitantes = 1.0; Lei 13.080/15, Art.72 
MUNICIPIOS:0,2%(dois décimos por cento) e 8 % para Municípios acima 
de 50 mil habitantes localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito 
da PNDR, SUDENE,SUDAM e SUDE = 0.2; Lei 13.080, de 02/01/15 (LDO) 
Art. 72– MUNICIPIOS: 0,1% (um décimo por cento) e 4% (quatro por cen-
to) para Municípios com até cinquenta mil habitantes = 0.01; Lei 13.080/15 
(LDO)Art. 72 ESTADOS E DO DF Art. 60. 2% (dois por cento) e 20% (vinte 
por cento) para os demais = 2.0; Lei 13.080/15, Art.72 MUNICIPIOS:0,2%
(dois décimos por cento) e 8 % para Municípios acima de 50 mil habitan-
tes localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR, SUDE-
NE,SUDAM e SUDE = 0.02; Lei 13.080/15 (LDO)Art. 72 – MUNICIPIOS: 1% 
(um por cento) e 20% (vinte por cento) para os demais = 1.0; Lei 13.080/15 
Art. 72 (LDO)– ESTADOS E DO DF Art. 60: 0,1% (um décimo por cento) e 
10% (dez por cento) se localizados nas áreas prioritárias definidas no âm-
bito da PNDR, nas áreas da SUDENE = 0.01. 

6.2.1 Pronera - Convênio Proposta Voluntária - Superintendência Regi-
onal do Incra em Santa Catarina(SR-10/SC)   
Código do Programa: 2220120170105  
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7.1 Consolidação da Implantação do Sistema Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional – SISAN 
Código do Programa: 5500020170015  

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: Desenvolvimento de ações 
de articulação entre o Governo Federal, 
Estados, Distrito Federal e Municípios 
com o objetivo de consolidar a im-
plantação, a gestão e o cofinanciamento 
do Sistema Nacional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional (Sisan). Estímulo à 
adesão dos municípios ao Sisan. 
Promoção da prática intersetorial e coor-
denada para realização da Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional (PNSAN), a partir do fortaleci-
mento das Câmaras Intersetoriais de Se-
gurança Alimentar e Nutricional (Caisans) 
e Conselhos de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Conseas), e do incentivo à 
elaboração de Planos Estaduais e Mu-
nicipais de Segurança Alimentar e Nutri-
cional (SAN). […] 

Objeto: Seleção de propostas para mod-
ernização de Bancos de Alimentos no âm-
bito da Ação “Consolidação da Im-
plantação do Sistema Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional – SISAN”, 
nos termos e condições estabelecidas no 
Edital nº 01/2017. 

Contrapartida: Percentuais mínimos: A contrapartida mínima dos Estados 
deverá ser de acordo com a Lei nº13.408 de 26/12/2016 = 0.1. 

Data limite: 29/07/2017 

Programa atende a:  Admin-
istração Pública Municipal, Ad-
ministração Pública Estadual ou 
do Distrito Federal 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos 
no SICONV. 
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8.1 2015.20YD.0001 PO 0004 - TELESSAÚDE 

Código do Programa: 3600020170008 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: O Programa Nacional de Te-
lessaúde, instituído no âmbito do Ministério 
da Saúde pela portaria nº 35, de 04 de 
janeiro de 2007, é coordenado pela SGTES 
e pela Secretaria de Atenção à Saúde, do 
Ministério da Saúde, em articulação com 
outros ministérios, universidades públicas e 
entidades das áreas de Saúde e Educação. 
O Programa se iniciou com a implantação 
do projeto piloto que engloba nove Núcleos 
de Telessaúde, localizados nas univer-
sidades dos estados do Amazonas, Ceará, 
Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Cada Núcleo estará 
conectado a 100 pontos em Unidades 
Básicas de Saúde, constituindo uma rede 
de cooperação técnica que totaliza 900 
pontos, distribuídos por todo o território 
desses estados. […] 

Objeto: Fomentar o desenvolvi-
mento de metodologias e tecno-
logias educacionais; Promover a 
qualificação e a educação per-
manente dos profissionais da 
saúde do Sistema Único de 
Saúde; Qualificar a estratégia de 
saúde da família; Expansão do 
Programa Nacional Telessaúde 
Brasil Redes; Implantação do 
Programa Nacional Telessaúde 
Brasil Redes; MANUTENÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA 
TELESSAÚDE BRASIL REDES 
NA SAÚDE INDÍGENA. 

Contrapartida: Entidade Privada sem 
Fins Lucrativos: É facultativa a exigência 
de contrapartida para as transferências 
previstas na forma dos Arts. nº 73, 74 e 
75 (Art. 78 da LDO nº 13.408/2016); 
Entes Públicos (Consórcio Público, Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios): Não 
será exigida contrapartida (Art. 79, pa-
rágrafo 4, da Lei nº 13.408/2016). 

Data limite: 30/11/2017 

Programa atende a:  Admin-
istração Pública Municipal, Or-
ganização da Sociedade Civil, 
Administração Pública Estadual 
ou do Distrito Federal. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos 
no SICONV. 
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8.2 2015.214U.0001 PO 000D - Aprimoramento da Formação Médica no País e 
Aperfeiçoamento dos Médicos Participantes do Programa Mais Médicos 

Código do Programa: 3600020170011 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: O Programa Mais Médicos 
(PMM) Implementado pelo MS, Coor-
denado pela SGTES, justifica-se pela 
demanda reprimida da população na 
melhoria do atendimento aos usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS), com 
o intuito de levar mais médicos para 
regiões onde há escassez ou ausência 
desses profissionais. O programa prevê, 
ainda, mais investimentos para con-
strução, reforma e ampliação de Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS), além de 
novas vagas de graduação, e residência 
médica para qualificar a formação 
desses profissionais. sendo instituído 
pela Portaria Interministerial 1.369/2013, 
Medida provisória 621/2013 e regula-
mentado pela Lei 12.871 de 2013. 

Objeto: FOMENTAR ESTRATÉ-
GIAS DE FORMAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E DIMEN-
SIONAMENTO DA FORÇA DE 
TRABALHO DOS PROFISSION-
AIS DA SAÚDE. Contrapartida: Entidade Privada sem 

Fins Lucrativos: É facultativa a exigência 
de contrapartida para as transferências 
previstas na forma dos Arts. nº 73, 74 e 
75 (Art. 78 da LDO nº 13.408/2016); 
Entes Públicos (Consórcio Público, Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios): Não 
será exigida contrapartida (Art. 79, pa-
rágrafo 4, da Lei nº 13.408/2016). 

Data limite: 30/11/2017 

Programa atende a:  Admin-
istração Pública Municipal, Or-
ganização da Sociedade Civil, 
Administração Pública Estadual 
ou do Distrito Federal. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos 
no SICONV. 
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 9.1 Programa Cinema Perto de Você  

 

Mais Informações: (http://
www.ancine.gov.br/pt-br/
fomento/editais-fomento) 

Descrição: A Agência Nacional do Cine-
ma – ANCINE, na condição de secretaria
-executiva do Fundo Setorial do Audio-
visual (FSA), convoca os governos es-
taduais a manifestar seu interesse em 
ação conjunta dirigida à construção e 
implantação de complexos cine-
mat og r á f i c os  e m mu n i c íp i os 
desprovidos deste serviço, e apresenta 
as condições gerais para a seleção e 
operação dessas parcerias de inves-
timento.  

Objeto: Constitui objeto deste Chama-
mento Público a apresentação das con-
dições gerais e a verificação do interesse 
de governos estaduais relativas à cele-
bração de parcerias para a abertura de 
complexos cinematográficos em municípi-
os de sua área geográfica; a manifestação 
de interesse dos governos estaduais, nas 
ações cooperativas objeto deste Chama-
mento, consistirá da apresentação de 
proposta de ação para a seleção dos mu-
nicípios a serem contemplados com pro-
jetos de salas de cinema, com a de-
scrição das condições reunidas para a ini-
ciativa e a concordância com os termos 
deste chamamento, em especial as con-
trapartidas exigidas. 

Data limite: 05/07/2017 

Programa atende a: Administra-
ção Pública Estadual ou do Dis-
trito Federal. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos.  

Restrições: São focalizados mu-
nicípios com mais de 20 mil ha-
bitantes sem salas de cinema 
em operação. 


