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1.1 Secretaria do Audiovisual  

Código do Programa: 4200020170026  

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

Descrição: Fortalecer a difusão de 
conteúdos audiovisuais. 

Objeto: Apoiar projetos culturais cujos 
objetivos atendam as ações 12PG, 14U2, 
20ZF, 20ZG, 20ZH, 4641.  

Data limite : 18/10/2017 

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

Estados  habilitados: Todos  

Anexos: Formulário de Informações Com-
plementares - NOVO MODELO; Manual 
de uso das marcas; Decreto nº 5.761; LEI 
Nº 12.919, DE 24 DEZEMBRO DE 2013; 
Manual de Prestação de Conta de Con-
vênios - Revisado; Lei 8313-91; Decreto 
nº 6170; Portaria Interministerial nº 
424/2016; Termo de Referência e Anexo; 
Declarações. 

Contrapartida: Consórcios Públicos constituídos por Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios. Contrapartida de 0,1% a 4%; Estados - Regiões SUDAM, SUDECO, SUDENE 
e PNDR. Contrapartida de 0,1% a 10%; Municípios com mais de 50.000 habitantes - 
Regiões previstas no PNDR (Definidas no Decreto nº 6.047/2007). Contrapartida de 
0,2% a 8%; Municípios com mais de 50.000 habitantes - Região SUDENE (AL, BA, 
CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE)e alguns municípios de MG e ES tratados na lei comple-
mentar nº125/2007. Contrapartida de 0,2% a 8%; Municípios com mais de 50.000 
habitantes - Região SUDAM (AC, AP, AM, MT, PA, RO, RR, TO e MA). Contrapartida 
de 0,2% a 8%; Municípios com mais de 50.000 habitantes na Região SUDECO (GO, 
MT, MS, DF). Contrapartida de 0,2% a 8%; Municípios com até 50.000 habitantes - 
em qualquer região do país. Contrapartida de 0,1% a 4%; 1% (um por cento) e 20% 
(vinte por cento) para os demais Municípios; 0,1% a 5% no caso de Municípios com 
até 200 mil habitantes, situados em áreas vulneráveis a eventos extremos incluídos na 
lista classificatória fornecida pelo MCTI; 2% (dois por cento) e 20% (vinte por cento) 
para os demais Estados. 



5  

 

 

Divulgação de Fontes  

Outubro de 2017 

SISTEMA DE CONVÊNIOS  

SICONV 

2 - MINISTÉRIO DO 
ESPORTE 



6  

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:  Administra-
ção Pública Municipal, Adminis-
tração 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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2.8 Promoção e Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Mascu-
lino e Feminino - Implantação e Modernização de Infraestrutura  

Código do Programa: 5100020170025  

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

Descrição: Promoção e estimulo à prática 
do futebol como um esporte popular de 
mudança social por meio da implantação, 
construção, ampliação, reforma, moderni-
zação e adequação de infraestrutura 
voltadas para o futebol e suas derivações 
(Futsal, Beach Soccer, Futebol Society), 
entre outros, obedecendo as especifi-
cações técnicas legalmente estabelecid-
as, observando as especificações de 
acessibilidade a portadores de neces-
sidades especiais, visando o aperfeiçoa-
mento de atletas. 

Objeto: Implantação e Modernização de 
Infraestrutura para Futebol e suas modali-
dades derivadas. 

Data limite : 30/11/2017 

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: I - no caso dos Municípios: a) 0,1% (um décimo por cento) e 4% 
(quatro por cento) para Municípios com até cinquenta mil habitantes; I - no caso 
dos Municípios: b) 0,2% e 8% para Municípios acima de 50 mil habitantes local-
izados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR, nas áreas da 
SUDENE, da SUDAM e da SUDECO; I - no caso dos Municípios: c) 1% e 20% 
para os demais; I - no caso dos Municípios: d) 0,1% a 5% no caso de Municípi-
os com até 200 mil habitantes, situados em áreas vulneráveis a eventos extrem-
os, como: secas, deslizamentos, inundações, incluídas; II - no caso dos Estados 
e do Distrito Federal: a) 0,1% e 10% se localizados nas áreas prioritárias defini-
das no âmbito da PNDR, nas áreas da SUDENE, SUDAM e SUDECO; e II - no 
caso dos Estados e do Distrito Federal: b) 2% e 20% para os demais. 
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2.9 Esporte, Cidadania e Desenvolvimento - Implantação e Mod-
ernização de Infraestrutura 

Código do Programa: 5100020170013 

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 
desenvolvimento e à prática de atividades 
esportivas desde a iniciação até o esporte de 
alto rendimento e contratação de serviços 
especializados, obedecendo as especifi-
cações técnicas legalmente estabelecidas, 
observando as especificações de acessi-
bilidade a portadores de necessidades espe-
ciais, visando o aperfeiçoamento de atletas. 

Objeto: Implantação e Moderni-
zação de Infraestrutura.  

Data limite : 31/12/2017 

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

Estados  habilitados: Todos  

Anexos: Não possui anexos no SI-
CONV 

Contrapartida: Percentuais mínimos: 0,1% (um décimo por cento) e 4% (quatro 
por cento) para Municípios com ATÉ cinquenta mil habitants; 0,2% (dois déci-
mos por cento) e 8%(oito por cento) para Municípios ACIMA de cinquenta mil 
habitantes localizados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR,nas 
áreas da SUDENE, SUDAM e SUDECO; 1% (um por cento) e 20% (vinte por 
cento) para os demais Municípios; Estados e Distrito Federal - a) 0,1% (um déci-
mo por cento) e 10% (dez por cento) se localizados nas áreas prioritárias defini-
das no âmbito da PNDR, nas áreas da SUDENE, SUDAM e SUDECO; Estados e 
Distrito Federal - b) 2% (dois por cento) e 20% (vinte por cento) para os demais. 
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3.1 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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3.2 AÇÕES PRIORITÁRIAS DE ATER  

Código do Programa: 2200020170035 

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

Descrição: A Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural- ATER, consta como área 
de competência do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento- 
MAPA, tanto na Lei nº 10.683 de 28 de 
maio de 2003 como na Medida Provisó-
ria nº 726 de 12 de maio de 2016 que a 
substituiu, estando prevista no Decreto 
nº 8.701 de 31 de março de 2016 que 
aprova a Estrutura Regimental do MAPA. 
Já a Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 
2016, que institui o Plano Plurianual ?
PPA 2016- 2019 traz metas e iniciativas 
a serem atingidas para que se amplie os 
serviços de ATER como instrumento de 
difusão de tecnologia. Desta forma, para 
o atingimento da meta estabelecida no 
PPA criou-se este programa no SICONV 
para apoiar projetos de ATER que 
guardem sintonia com os resultados das 
pesquisas de campo executadas pelas 
instituições oficiais de ATER, sob coor-
denação da ASBRAER, bem como, pref-
erencialmente, com as principais linhas 
de atuação da Secretaria de Mobilidade 
Social, do Produtor Rural e do Coopera-
tivismo […]. 

Objeto: Apoiar projetos de ATER que 
guardem sintonia com os resultados das 
pesquisas de campo executadas pelas in-
stituições oficiais de ATER, sob coor-
denação da ASBRAER. 

Contrapartida: Percentuais míni-
mos: Municípios com mais de 
50.000 habitantes localizados 
nas áreas da PNDR, SUDENE, 
SUDAM e SUDECO = 0.02; Mu-
nicípios com até 50.000 habit-
ants = 0.01; Demais municípios = 
1.0; Estados localizados nas áre-
as da PNDR, SUDENE, SUDAM 
e SUDECO = 0.01; Demais Esta-
dos = 2.0. 

Data limite: 30/10/2017 

Programa atende a:  Admin-
istração Pública Estadual ou do 
Distrito Federal, Empresa públi-
ca/Sociedade de economia mis-
ta. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Sem anexos no SI-
CONV.  
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4.1 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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4.2 PARFOR PRESENCIAL - IES PÚBLICAS 

Código do Programa: 2629120170001 

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

Descrição: O PARFOR PRESENCIAL é 
um Programa emergencial instituído pa-
ra atender o disposto no artigo 11, inciso 
III do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro 
de 2009. Visa induzir e fomentar a oferta 
de vagas em cursos de educação supe-
rior gratuitos e de qualidade para profes-
sores em exercício na rede pública de 
educação básica, a fim de que estes 
profissionais obtenham a formação re-
querida na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDBEN. O acesso 
dos docentes à formação requerida na 
LDBEN será realizado por intermédio da 
ampliação da oferta de vagas nos cursos 
regulares de licenciatura das Instituições 
de Educação Superior – IES. Essa ampli-
ação será efetivada por meio da criação 
de turmas especiais nos cursos de li-
cenciatura ofertados pela IES. A im-
plantação do PARFOR PRESENCIAL 
deve ser realizada em regime de 
colaboração entre a União, por intermé-
dio da Capes, os Estados, o Distrito 
Federal e os municípios. 

Objeto: Formação inicial, na 
modalidade presencial de profis-
sionais do magistério das redes 
públicas da Educação Básica, 
nos termos do Decreto 6.755, de 
29 de janeiro de 2009. 

Contrapartida: As Instituições de 
Educação Superior estaduais e 
municipais deverão destinar o 
percentual mínimo de 1% do val-
or do convênio a título de contra-
partida. 

Data limite: 31/12/2017 

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

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos no 
SICONV. 



21  

4.3 Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB  

Código do Programa: 2629120170003  

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

Descrição: O Sistema Universidade 
Aberta do Brasil foi criado pelo Ministé-
rio da Educação em 2005 no âmbito do 
Fórum das Estatais pela Educação com 
foco nas Políticas e a Gestão da Edu-
cação Superior tem como base, fortes 
parcerias entre as esferas federais, es-
taduais e municipais do governo. A UAB 
tem como prioridade a formação e ca-
pacitação inicial e continuada de profes-
sores e profissionais para a educação 
básica, com a utilização de metodologi-
as da educação a distância tendo como 
prioridade a formação de professores. 
Para atingir este objetivo a UAB realiza 
ampla articulação entre Instituições Pú-
blicas de Ensino Superior, Estados e 
Municípios brasileiros, para promover, 
através da metodologia da educação a 
distância, acesso ao ensino superior pú-
blico gratuito e de qualidade.  

Objeto: Sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) que foi 
formalmente instituído pelo De-
creto Federal nº 5.800, de 8 de 
junho de 2006, tem por objetivo 
o desenvolvimento da modali-
dade EaD, com sua operacionali-
zação a cargo da CAPES, em 
conformidade com a Portaria 
MEC nº 318, de 02 de abril de 
2009. Dispõe Art.1º do Decreto 
Federal nº 5.800/2006 que a fi-
nalidade primordial da UAB é 
“expandir e interiorizar a oferta 
de cursos e programas de edu-
cação superior no País”. 

Contrapartida: Deverão constar 
no termo de convênio conforme 
Portaria MPOG 424/2016 que al-
terou a de nr 507/2011 
(percentual mínimo = 0.01; per-
centual máximo = 1.0) 

Data limite: 31/12/2017 

Programa atende a:  Admin-
istração Pública Municipal, Or-
ganização da Sociedade Civil, 
Administração Pública Estadual 
ou do Distrito Federal, Empresa 
pública/Sociedade de economia 
mista. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: LDO 2017; Legislaçao. 
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5.1 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. 



24  

5.2 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. 

5.2.1 Pronera - Convênio Proposta Voluntária - Superintendência Regi-
onal do Incra em Santa Catarina(SR-10/SC)   
Código do Programa: 2220120170105  
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6.1 Apoio a Eventos Geradores de Fluxos Turísticos – Convênios 
– PROGRAMAÇÃO 
Código do Programa: 5400020170015  

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

Descrição: Eventos Geradores de Fluxos 
Turísticos são aqueles de caráter tradi-
cional e de notório conhecimento popu-
lar, de abrangência municipal, estadual, 
regional ou macrorregional, que com-
provadamente contribuam para geração 
de fluxos turísticos, promoção e fomento 
da atividade turística dos destinos. 

Objeto: Apoio a Eventos Gera-
dores de Fluxos Turísticos – Con-
vênios – PROGRAMAÇÃO. 

Contrapartida: Estados e DF localizados 
nas áreas prioritárias definidas no âmbito 
da PNDR, nas áreas da SUDENE 
(nordeste), da SUDAM (Amazônia) e 
SUDECO (Centro-Oeste) = 0.01 e 10.0; 
Demais Municípios = 1.0 e 20.0; Mu-
nicípios acima de 50.000 (cinquenta mil) 
habitantes localizados nas áreas priori-
tárias definidas no âmbito da PNDR, nas 
áreas da SUDENE (nordeste), da SUDAM 
(Amazônia) e SUDECO (Centro-Oeste) = 
0.02 e 8.0; Municípios com até 50.000 
(cinquenta mil) habitantes = 0.01 e 4.0; 
Demais Estados = 2.0 e 20.0. 

Data limite: 13/10/2017 

Programa atende a:  Admin-
istração Pública Municipal, Ad-
ministração Pública Estadual ou 
do Distrito Federal, Empresa pú-
blica/Sociedade de economia 
mista 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: PORTARIA Nº 39 - Es-
tabelece Regras e Critérios para 
Transf Voluntária. 
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7.1 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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7.2 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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7.3 2068 - Saneamento Básico (Ação: 10GG - Manejo de 
Resíduos Sólidos) 
Código do Programa: 3621120170016 

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

Descrição: A ação de implantação e 
ampliação dos sistemas de limpeza pú-
blica, acondicionamento, coleta, dis-
posição final e tratamento de resíduos 
sólidos urbanos contempla intervenções 
que visam contribuir para a universaliza-
ção dos serviços de coleta, limpeza pú-
blica, tratamento e disposição final dos 
resíduos sólidos nas áreas mais carentes 
do país e com população inferior a 
50.000 habitantes, preferencialmente, 
nos municípios acometidos de incidên-
cia da dengue […]. 

Objeto: A ação de implantação e 
ampliação dos sistemas de limpe-
za pública, acondicionamento, 
coleta, disposição final e tratamen-
to de resíduos sólidos urbanos 
contempla intervenções que visam 
contribuir para a universalização 
dos serviços de coleta, limpeza 
pública, tratamento e disposição 
final dos resíduos sólidos nas áre-
as mais carentes do país e com 
população inferior a 50.000 hab-
itantes, preferencialmente, nos 
municípios acometidos de incidên-
cia da dengue. 

Contrapartida: A contrapartida (no caso 
dos municípios) dependerá da comprov-
ação, por parte do convenente, na forma 
definida pelo Inciso I, Alíneas (a), (b), (c) e 
(d) do Art. 79, da Lei nº. 13.408/2016 (LOA 
2017); A contrapartida (nos casos dos Es-
tados e do Distrito Federal) dependerá da 
comprovação, p/ convenente, na forma 
definida pelo Inciso II, Alíneas (a) e (b) do 
Art. 79, da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017); 
A contrapartida (no caso de consórcios 
públicos, const. por Estados, Distrito Fed-
eral e Municípios) dependerá da comprov-
ação, na forma def. pelo Inciso III do Art. 
79 da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017). 

Data limite: 03/11/2017 

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

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Lei 13408 de 26122016 Dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração e ex-
ecução da Lei Orçamentária de 2017; PORTAR-
IA_INTERMINISTERIAL_Nº_424_de_30_de_dez
embro_de_2016_Revisada  



32  

7.4 2068 - Saneamento Básico (Ação: 10GD - Sistemas Públicos 
de Abastecimento de Água)  
Código do Programa: 3621120170018  

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

Descrição: Implantação e/ou ampliação 
de sistemas públicos de abastecimento 
de água em municípios com população 
até 50.000 habitantes, contemplando 
obras que visem garantir o abastecimen-
to da população com água potável, 
compreendendo captações, adutoras, 
reservatórios, estações elevatórias, es-
tações de tratamento, redes de dis-
tribuição, ligações domiciliares, entre 
outras intervenções.  

Objeto: Implantação e/ou ampli-
ação de sistemas públicos de 
abastecimento de água em mu-
nicípios com população até 
50.000 habitantes, contem-
plando obras que visem garantir 
o abastecimento da população 
com água potável, com-
preendendo captações, adu-
toras, reservatórios, estações el-
evatórias, estações de trata-
mento, redes de distribuição, 
ligações domiciliares, entre 
outras intervenções.  

Contrapartida: A contrapartida (no caso 
dos municípios) dependerá da comprov-
ação, por parte do convenente, na forma 
definida pelo Inciso I, Alíneas (a), (b), (c) e 
(d) do Art. 79, da Lei nº. 13.408/2016 (LOA 
2017); A contrapartida (nos casos dos Es-
tados e do Distrito Federal) dependerá da 
comprovação, p/ convenente, na forma 
definida pelo Inciso II, Alíneas (a) e (b) do 
Art. 79, da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017); 
A contrapartida (no caso de consórcios 
públicos, const. por Estados, Distrito Fed-
eral e Municípios) dependerá da comprov-
ação, na forma def. pelo Inciso III do Art. 
79 da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017). 

Data limite: 03/11/2017 

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

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Lei 13408 de 26122016 Dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração e ex-
ecução da Lei Orçamentária de 2017; PORTAR-
IA_INTERMINISTERIAL_Nº_424_de_30_de_dez
embro_de_2016_Revisada  



33  

7.5 2068 - Saneamento Básico (10GE - Sistema de Esgotamen-
to Sanitário)  
Código do Programa: 3621120170015  

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

Descrição: Ampliar a cobertura e 
melhorar a gestão das ações e serviços 
de saneamento em áreas urbanas e Ru-
rais, com ênfase em populações 
carentes de aglomerados urbanos e em 
municípios de pequeno porte localizados 
em bolsões de pobreza, em comunidade 
rurais, tradicionais e especiais 
(quilombolas, assentamentos da reforma 
agrária, dentre outras), por meio da im-
plantação, ampliação e melhorias estru-
turais nos sistemas de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, drenagem 
e manejo de águas pluviais e resíduos 
sólidos urbanos, priorizando soluções 
alternativas que permitam a sustenta-
bilidade desses serviços.  

Objeto: Implantação ou ampli-
ação de sistemas de abasteci-
mentos de esgotamento sani-
tário em municípios com popu-
lação de até 50.000 hab., visan-
do a execução de obras 
necessárias à coleta, tratamento 
e disposições adequadas dos 
efluentes, compreendendo rede 
coletoras, interceptoras, es-
tações elevatórias, estações de 
tratamento, emissários, entre 
outras intervenções correlatas.  

Contrapartida: Municípios acima de 50 mil 
habitantes localizados nas áreas priori-
tárias definidas na PNDR, SUDENE, SU-
DAM e SUDECO. - 4% A 8%; Demais mu-
nicípios: 8% e 20%; Nos Estados e DF lo-
calizados nas áreas prioritárias, definidas 
na PNDR, SUDENE, SUDAM e SUDECO. - 
5% e 10%; Para os demais Estados: 10% 
e 20%; No caso dos consórcios públicos 
constituídos por Estados, Distrito Federal e 
Municípios - 2% e 4%; Municípios com até 
50.000 habitantes - 2% a 4%. 

Data limite: 03/11/2017 

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

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Sem anexos no 
SICONV.  
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7.6 2068 - Saneamento Básico - (Ação 6908 - Educação em 
Saúde Voltada para o Saneamento Ambiental) 
Código do Programa: 3621120170009 

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

Descrição: Ampliar a cobertura e 
melhorar a gestão das ações e serviços 
de saneamento em áreas urbanas e ru-
rais, com ênfase em populações 
carentes de aglomerados urbanos e em 
municípios de pequeno porte, localiza-
dos em bolsões de pobreza, em comuni-
dade rurais, tradicionais e especiais 
(quilombolas, assentamentos da reforma 
agrária, dentre outras), por meio da im-
plantação, ampliação e melhorias estru-
turais nos sistemas de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, drenagem 
e manejo de águas pluviais e resíduos 
sólidos urbanos, priorizando soluções 
alternativas que permitam a sustenta-
bilidade desses serviços. 

Objeto: Fomento à Educação 
em Saúde voltada para o Sane-
amento Ambiental para Pre-
venção e Controle de Doenças e 
Agravos. 

Contrapartida: A contrapartida (no caso 
dos municípios) dependerá da comprov-
ação, por parte do convenente, na forma 
definida pelo Inciso I, Alíneas (a), (b), (c) e 
(d) do Art. 79, da Lei nº. 13.408/2016 (LOA 
2017); A contrapartida (nos casos dos Es-
tados e do Distrito Federal) dependerá da 
comprovação, p/ convenente, na forma 
definida pelo Inciso II, Alíneas (a) e (b) do 
Art. 79, da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017); 
A contrapartida (no caso de consórcios 
públicos, const. por Estados, Distrito Fed-
eral e Municípios) dependerá da comprov-
ação, na forma def. pelo Inciso III do Art. 
79 da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017). 

Data limite: 03/11/2017 

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

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Modelo de Projeto 
Básico; Estabelece normas rela-
tivas às transferências de recur-
sos da União mediantes con-
vênios e contratos de repasse; 
Dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2017 e dá 
outras providências. 
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7.7 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (Ação: 
20T6 - Fortalecimento da Saúde Ambiental) 
Código do Programa: 3621120170012  

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

Descrição: Fortalecimento da Saúde 
Ambiental para Redução dos Riscos à 
Saúde Humana. 

Objeto: Programas de estru-
turação e ampliação das ações 
de Saúde Ambiental. 

Contrapartida: A contrapartida (no caso 
dos municípios) dependerá da comprov-
ação, por parte do convenente, na forma 
definida pelo Inciso I, Alíneas (a), (b), (c) e 
(d) do Art. 79, da Lei nº. 13.408/2016 (LOA 
2017); A contrapartida (nos casos dos Es-
tados e do Distrito Federal) dependerá da 
comprovação, p/ convenente, na forma 
definida pelo Inciso II, Alíneas (a) e (b) do 
Art. 79, da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017); 
A contrapartida (no caso de consórcios 
públicos, const. por Estados, Distrito Fed-
eral e Municípios) dependerá da comprov-
ação, na forma def. pelo Inciso III do Art. 
79 da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017). 

Data limite: 03/11/2017 

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

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Modelo de Projeto 
Básico; Estabelece normas rela-
tivas às transferências de recur-
sos da União mediantes con-
vênios e contratos de repasse; 
Dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2017 e dá 
outras providências. 
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7.8 2068 - Saneamento Básico - (Ação 20AF - Apoio ao controle 
da Qualidade da Água para Consumo Humano)  
Código do Programa: 3621120170010  

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

Descrição: Ações de apoio ao controle 
da qualidade de água para consumo hu-
mano, conforme procedimentos e pa-
drão de potabilidade estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde. 

Objeto: Aquisição de equi-
pamentos para fins de análises 
laboratoriais; desenvolver ações 
de apoio ao controle da quali-
dade de água para consumo hu-
mano. 

Contrapartida: A contrapartida (no caso 
dos municípios) dependerá da comprov-
ação, por parte do convenente, na forma 
definida pelo Inciso I, Alíneas (a), (b), (c) e 
(d) do Art. 79, da Lei nº. 13.408/2016 (LOA 
2017); A contrapartida (nos casos dos Es-
tados e do Distrito Federal) dependerá da 
comprovação, p/ convenente, na forma 
definida pelo Inciso II, Alíneas (a) e (b) do 
Art. 79, da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017); 
A contrapartida (no caso de consórcios 
públicos, const. por Estados, Distrito Fed-
eral e Municípios) dependerá da comprov-
ação, na forma def. pelo Inciso III do Art. 
79 da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017). 

Data limite: 03/11/2017 

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

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Estabelece normas rel-
ativas às transferências de re-
cursos da União mediantes con-
vênios e contratos de repasse; 
Dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2017 e dá 
outras providências. 
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7.9 2068 - Saneamento Básico (Ação: 7656 - Saneamento Bási-
co em Comunidades Rurais, Tradicionais e Áreas Especiais)  
Código do Programa: 3621120170008  

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

Descrição: Ampliar a cobertura das 
ações e serviços de saneamento em áre-
as rurais, em ênfase comunidade rurais, 
tradicionais e especiais (quilombolas, as-
sentamentos da reforma agrária, dentre 
outras), por meio da implantação, ampli-
ação e melhorias estruturais nos siste-
mas de abastecimento de água, esgota-
mento sanitário, e melhorias sanitárias 
domiciliares e/ou coletivas de pequeno 
porte, priorizando soluções alternativas 
que permitam a sustentabilidade desses 
serviços. 

Objeto: Implantação, Ampliação 
ou Melhoria de Ações e 
Serviços Sustentáveis de Sane-
amento Básico em Comuni-
dades Rurais, Tradicionais e Es-
peciais. 

Contrapartida: A contrapartida (no caso 
dos municípios) dependerá da comprov-
ação, por parte do convenente, na forma 
definida pelo Inciso I, Alíneas (a), (b), (c) e 
(d) do Art. 79, da Lei nº. 13.408/2016 (LOA 
2017); A contrapartida (nos casos dos Es-
tados e do Distrito Federal) dependerá da 
comprovação, p/ convenente, na forma 
definida pelo Inciso II, Alíneas (a) e (b) do 
Art. 79, da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017); 
A contrapartida (no caso de consórcios 
públicos, const. por Estados, Distrito Fed-
eral e Municípios) dependerá da comprov-
ação, na forma def. pelo Inciso III do Art. 
79 da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017). 

Data limite: 03/11/2017 

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

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Estabelece normas rel-
ativas às transferências de re-
cursos da União mediantes con-
vênios e contratos de repasse; 
Dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2017 e dá 
outras providências. 
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7.10 2068 - Saneamento Basico ( Acao - 7652 - Melhorias Sani-
tarias Domiciliares - MSD) 
Código do Programa: 3621120170007   

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

Descrição: A ação tem como objetivo dotar os 
domicílios e estabelecimentos coletivos de con-
dições sanitárias adequadas visando a prevenção 
e controle de doenças e agravos. As Melhorias 
Sanitárias Domiciliares são intervenções 
promovidas, prioritariamente, nos domicílios e 
eventualmente intervenções coletivas de pequeno 
porte. Incluem a construção de módulos sanitários, 
banheiro, privada, tanque septico, sumidouro 
(poço absorvente), instalações de reservátorio 
domiciliar de água, cisterna para armazenamento 
de água de chuva, tanque de lavar roupa, lavatório, 
pia de cozinha, ligação a rede publica de água, 
ligação a rede publica de esgoto, dentre outras. 
Sao consideradas coletivas de pequeno porte, por 
exemplo: banheiro público, chafariz público, 
ramais condominiais, tanque septico, etc. Pode 
tambem fomentar a implantação de oficina munici-
pal de saneamento. 

Objeto: Implantação de Melhori-
as Sanitárias Domiciliares para 
Prevenção e Controle de Doen-
ças e Agravos. 

Contrapartida: A contrapartida (no caso 
dos municípios) dependerá da comprov-
ação, por parte do convenente, na forma 
definida pelo Inciso I, Alíneas (a), (b), (c) e 
(d) do Art. 79, da Lei nº. 13.408/2016 (LOA 
2017); A contrapartida (nos casos dos Es-
tados e do Distrito Federal) dependerá da 
comprovação, p/ convenente, na forma 
definida pelo Inciso II, Alíneas (a) e (b) do 
Art. 79, da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017); 
A contrapartida (no caso de consórcios 
públicos, const. por Estados, Distrito Fed-
eral e Municípios) dependerá da comprov-
ação, na forma def. pelo Inciso III do Art. 
79 da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017). 

Data limite: 03/11/2017 

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

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Estabelece normas rel-
ativas às transferências de re-
cursos da União mediantes con-
vênios e contratos de repasse; 
Dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2017 e dá 
outras providências. 
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7.11 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (Ação: 3921 
- Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas) 

Código do Programa: 3621120170006 

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

Descrição: A ação visa melhorar as con-
dições físico-sanitárias da casa por meio de 
restauração(reforma) ou reconstrução, tor-
nando-a refratária à colonização de tria-
tomíneos de forma a contribuir para o con-
trole da doença de Chagas. A restauração 
compreende, dentre os principais serviços, 
os seguintes: reboco das paredes internas 
e externas e pintura das mesmas; calíada 
de proteção em torno da casa; cobertura 
com materiais adequados; piso cimentado 
ou de madeira; recuperação de abrigo de 
animais e depósitos; substituição de cer-
cas; e implantação e/ou recuperação de in-
stalações sanitárias. Já nos casos em que 
as casas não suportarem reformas, as mes-
mas serão demolidas e reconstruídas. 

Objeto: Implantação de Melhori-
as Habitacionais para Controle 
da Doença de Chagas. 

Contrapartida: A contrapartida (no caso 
dos municípios) dependerá da comprov-
ação, por parte do convenente, na forma 
definida pelo Inciso I, Alíneas (a), (b), (c) e 
(d) do Art. 79, da Lei nº. 13.408/2016 (LOA 
2017); A contrapartida (nos casos dos Es-
tados e do Distrito Federal) dependerá da 
comprovação, p/ convenente, na forma 
definida pelo Inciso II, Alíneas (a) e (b) do 
Art. 79, da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017); 
A contrapartida (no caso de consórcios 
públicos, const. por Estados, Distrito Fed-
eral e Municípios) dependerá da comprov-
ação, na forma def. pelo Inciso III do Art. 
79 da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017). 

Data limite: 03/11/2017 

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

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Estabelece normas rel-
ativas às transferências de re-
cursos da União mediantes con-
vênios e contratos de repasse; 
Dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2017 e dá 
outras providências. 
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7.12 2068 - Saneamento Básico (Ação: 3883 - Drenagem e Manejo das 
Águas Pluviais Urbanas para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos) 

Código do Programa: 3621120170005 

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

Descrição: A ação tem como objetivo implan-
tar e melhorar os serviços de drenagem e 
manejo ambiental visando à prevenção e con-
trole de doenças e agravos, em aglomerados 
urbanos, em municípios localizados em áreas 
endêmicas. A ação contempla ainda inter-
venções que visam contribuir para a minimi-
zação da proliferação de vetores, ou seja, con-
templa intervenções por meio de obras de 
engenharia e/ou manejo ambiental que invia-
biliza as condições ambientais e biológicas fa-
voráveis a proliferação de vetores. São fi-
nanciáveis ações de esgotamento de água plu-
vial, canalização, retificação, limpeza e demais 
obras de melhoria do fluxo d'água, com uso de 
tecnologias adequadas. Somente são financia-
das intervenções em áreas endêmicas, com-
provados por meio de parecer entomológico e 
epidemiológico da área. 

Objeto: Implantação e melhoria 
de serviços de drenagem e 
manejo das águas pluviais ur-
banas para prevenção e contro-
le de doenças e agravos. 

Contrapartida: A contrapartida (no caso 
dos municípios) dependerá da comprov-
ação, por parte do convenente, na forma 
definida pelo Inciso I, Alíneas (a), (b), (c) e 
(d) do Art. 79, da Lei nº. 13.408/2016 (LOA 
2017); A contrapartida (nos casos dos Es-
tados e do Distrito Federal) dependerá da 
comprovação, p/ convenente, na forma 
definida pelo Inciso II, Alíneas (a) e (b) do 
Art. 79, da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017); 
A contrapartida (no caso de consórcios 
públicos, const. por Estados, Distrito Fed-
eral e Municípios) dependerá da comprov-
ação, na forma def. pelo Inciso III do Art. 
79 da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017). 

Data limite: 03/11/2017 

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

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Estabelece normas rel-
ativas às transferências de re-
cursos da União mediantes con-
vênios e contratos de repasse; 
Dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2017 e dá 
outras providências. 
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7.13 2068 - Saneamento Básico (Ação: 10GD - Sistemas Públi-
cos de Abastecimento de Água)  
Código do Programa: 3621120170021   

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

Descrição: Implantação e/ou ampliação 
de sistemas públicos de abastecimento 
de água em municípios com população 
até 50.000 habitantes, contemplando 
obras que visem garantir o abastecimen-
to da população com água potável, 
compreendendo captações, adutoras, 
reservatórios, estações elevatórias, es-
tações de tratamento, redes de dis-
tribuição, ligações domiciliares, entre 
outras intervenções.  

Objeto: Implantação e/ou ampli-
ação de sistemas públicos de 
abastecimento de água em mu-
nicípios com população até 
50.000 habitantes, contem-
plando obras que visem garantir 
o abastecimento da população 
com água potável, com-
preendendo captações, adu-
toras, reservatórios, estações el-
evatórias, estações de trata-
mento, redes de distribuição, 
ligações domiciliares, entre 
outras intervenções.  

Contrapartida: A contrapartida (no caso 
dos municípios) dependerá da comprov-
ação, por parte do convenente, na forma 
definida pelo Inciso I, Alíneas (a), (b), (c) e 
(d) do Art. 79, da Lei nº. 13.408/2016 (LOA 
2017); A contrapartida (nos casos dos Es-
tados e do Distrito Federal) dependerá da 
comprovação, p/ convenente, na forma 
definida pelo Inciso II, Alíneas (a) e (b) do 
Art. 79, da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017); 
A contrapartida (no caso de consórcios 
públicos, const. por Estados, Distrito Fed-
eral e Municípios) dependerá da comprov-
ação, na forma def. pelo Inciso III do Art. 
79 da Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017). 

Data limite: 03/11/2017 

Programa atende a:  Admin-
istração Pública Municipal. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Lei 13408 de 26122016 
Dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Or-
çamentária de 2017; PORTAR-
IA_INTERMINISTERIAL_Nº_424_d
e_30_de_dezembro_de_2016_Rev
isada  
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7.14 2068 - Saneamento Básico (Ação:10GE - Sistemas Públi-
cos de Esgotamento Sanitário) 
Código do Programa: 3621120170003  

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

Descrição: Implantação e/ou ampliação 
de sistemas públicos de esgotamento 
sanitário em municípios com população 
até 50.000 habitantes, contemplando 
obras necessárias à coleta, tratamento e 
disposição adequada dos efluentes, 
compreendendo redes coletoras, inter-
ceptores, estações elevatórias, estações 
de tratamento, emissários, entre outras 
intervenções. 

Objeto: Implantação e/ou ampli-
ação de sistemas públicos de 
esgotamento sanitário em mu-
nicípios com população abaixo 
de 50.000 habitantes, contem-
plando obras necessárias à 
coleta, tratamento e disposição 
adequada dos efluentes, com-
preendendo redes coletoras, in-
terceptores, estações elevató-
rias, estações de tratamento, 
emissários, entre outras inter-
venções. 

Contrapartida: Percentuais mínimos: A 
contrapartida (no caso dos municípios) de-
penderá da comprovação, por parte do 
convenente, na forma definida pelo Inciso 
I, Alíneas (a), (b), (c) e (d) do Art. 79, da Lei 
nº. 13.408/2016 (LOA 2017) = 0.1; A con-
trapartida (nos casos dos Estados e do 
Distrito Federal) dependerá da comprov-
ação, p/ convenente, na forma definida pe-
lo Inciso II, Alíneas (a) e (b) do Art. 79, da 
Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017) = 0.1; A 
contrapartida (no caso de consórcios pú-
blicos, const. por Estados, Distrito Federal 
e Municípios) dependerá da comprovação, 
na forma def. pelo Inciso III do Art. 79 da 
Lei nº 13.408/2016 (LOA 2017) = 0.1. 

Data limite: 03/11/2017 

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

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Estabelece normas rela-
tivas às transferências de recur-
sos da União mediantes con-
vênios e contratos de repasse; 
Dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2017 e dá 
outras providências. 



43  

7.15 REDE CEGONHA / LEITOS DE UCINCO - UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIÁRIO CONVEN-

CIONAL / ACAO 2015.8535 / PO - 0000 / CONVÊNIO EQUIPAMENTO / EMENDA PARLAMENTAR 

Código do Programa: 3600020170027  

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

Descrição: A Rede Cegonha é um con-
junto de medidas que visam garantir a 
todas as brasileiras, pelo Sistema Único 
de Saúde, atenção adequada, segura e 
humanizada desde o planejamento re-
produtivo, a confirmação da gravidez – 
passando por pré-natal, parto e puerpé-
rio – até os dois primeiros anos de vida 
do bebê. O objetivo é promover a saúde 
de mulheres e crianças e reduzir as mor-
talidades materna e infantil. As ações 
previstas na Rede Cegonha visam ao 
fortalecimento, à ampliação da rede lo-
cal e à mudança do modelo de atenção 
ao parto e ao nascimento, incorporando 
práticas baseadas em evidências 
científicas. 

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO E MATERIAL PER-
MANENTE. 

Contrapartida: Entidade Privada sem Fins 
Lucrativos E facultativa a exigência de 
contrapartida para as transferências pre-
vistas na forma dos arts. n. 73, 74 e 76 
(Art. 78 da LDO 13.408/2016); Entes Públi-
cos (Consorcio Público, Estados, Distrito 
Federal e Municípios). Não será exigida 
contrapartida (Art. 79, parágrafo 4. da Lei 
13.408/2016). 

Data limite: 31/12/2017 

Programa atende a:  Admin-
istração Pública Municipal, Organ-
ização da Sociedade Civil, 
Consórcio Público, Administração 
Pública Estadual ou do Distrito 
Federal. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Sem anexos no 
SICONV. 


