
Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 

Fontes de Recurso 

em Aberto 

Setor Público 



Sistema de Convênios 

SICONV 

1. Istit. Nac. de 

Colonização e Reforma 

Agrária 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



1.1 TERRA SOL – (SC/SR10) Superintendência 
Regional do Incra no Estado de Santa Catarina 
SICONV 2220120140010 

3 

Data limite:  

15/12/2014 

Descrição 
Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização – Terra Sol. I) Apoio a implantação 
e a recuperação de agroindústrias: a) contratação de serviços de consultoria ou 
assessoria técnica, de forma temporária, para agroindústrias implantadas ou em 
implantação; b) capacitação de assentados e técnicos para a atividade agroindustrial; c) 
aquisição de máquinas e equipamentos; d) construção ou recuperação de edificações e 
instalações; e) contratação de serviços para elaboração de projetos de engenharia; f) 
obtenção de licenças e de alvará de funcionamento. II) Inserção mercadológica da 
produção dos assentados: a) Realizar pesquisa de mercado e estratégias de 
comercialização; b) Promover a divulgação e venda dos produtos da reforma agrária; c) 
Custear o desenvolvimento de logotipos e embalagens adequadas ao mercado; d) 
Realizar estudos de cadeias produtivas e planos de negócio; e) Custear despesas de 
certificação de origem e de nichos de mercado; f) Capacitar os beneficiários em gestão 
administrativa, processamento de alimentos, boas práticas de fabricação e 
comercialização; g) Apoiar a realização de feiras para a comercialização dos produtos 
dos Assentamentos de Reforma Agrária. 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 
 

Objeto 
Apoio a implantação e recuperação de agroindústrias; Apoio às ações de inserção 
mercadológica e valorização da produção dos assentados; Apoio à implantação de 
atividades pluriativas solidárias; Apoio às ações de fomento a agroecologia, como 
atividades de agregação de renda aos produtos dos assentados. 

Contrapartida 
Será aceito apenas 
contrapartida financeira de no 
mínimo 8% do valor total do 
convênio. 

Anexos 
O programa em questão 
possui  04 anexos no  SICONV. 
 

TR Ag 
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1.2 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA – (SC/SR 10) 
Superintendência Regional do INCRA de Santa 
Catarina 
SICONV 2220120140040 (P.E.P.) 

4 

Data limite:  

31/12/2014 

 

 

Descrição 
Priorização, a partir do levantamento das demandas de infraestrutura, dos 
Projetos de Assentamento a serem beneficiados com a implantação ou 
recuperação de estradas vicinais, rede elétrica, saneamento básico e sistemas 
de captação e distribuição de água etc, visando proporcionar as condições 
físicas necessárias para o desenvolvimento sustentável dos assentamentos. 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 
 

Objeto 
Prover ou recuperar os projetos de assentamento rural de infraestrutura básica 
necessária à viabilização do processo produtivo e do desenvolvimento 
sustentável. 

Contrapartida 
Será aceito apenas contrapartida financeira de no mínimo 8% do valor total do 
convênio. 
 

Anexos 
O programa em questão 
possui  04 anexos no  SICONV. 
 

TR Ag 

http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/


1.3 PRONERA – Superintendência Regional do INCRA de 
Santa Catarina (SR/10-SC) – Planos Orçamentários 01 – 
EJA, 02 Concessão de Bolsas e 03 Nível Médio e superior.  
SICONV 2220120140107  

5 

Data limite:  

31/10/2014 

Descrição 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) é uma política 
pública de Educação do Campo. Seu objetivo é desenvolver projetos 
educacionais de caráter formal, a serem executados por instituições de ensino 
públicas e privadas sem fins lucrativos, para beneficiários do Programa Nacional 
de Reforma Agrária - PNRA, do Crédito Fundiário, e dos projetos feitos pelos 
órgãos estaduais, desde que reconhecidos pelo INCRA. Visa também, melhorar 
as condições de acesso à educação do público do PNRA e proporcionar 
melhorias no desenvolvimento dos assentamentos rurais por meio da formação 
e qualificação do público do PNRA e dos profissionais que desenvolvem 
atividades educacionais e técnicas nos assentamentos de professores de nível 
médio, na modalidade normal, ou em nível superior, por meio de licenciaturas. Mais Informações 

http://www.convenios.gov.br 
 
 Objeto 

O PRONERA COMPREENDE O APOIO A PROJETOS NAS SEGUINTES ÁREAS: I. 
alfabetização e escolarização dos jovens e adultos no ensino fundamental e 
médio; II. formação profissional integrada ou não com o ensino médio, por 
meio de cursos de educação profissional; III. formação profissional de nível 
superior e especialização em Residência Agrária e Educação do Campo; IV. 
capacitação e escolarização de educadores; e V. formação inicial e continuada 
de professores de nível médio, na modalidade normal, ou em nível superior, por 
meio de licenciaturas. 

Contrapartida 
Será aceito contrapartida 
financeira de no mínimo 1% e 
no máximo de 20% do valor 
total do convênio. 

Anexos 
O programa em questão 
possui  03 anexos no  SICONV. 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

2. Ministério do Esporte 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



2.1 Esporte e Grandes Eventos Esportivos - 
Implantação e Modernização de Infraestrutura 

para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer 
SICONV 5100020140001 (P.E.P.) 

7 

Data limite:  

31/12/2014 

Descrição 
Construção, ampliação, reforma e modernização da infraestrutura esportiva, 
para o desenvolvimento do esporte educacional, recreativo e de lazer, mediante 
disponibilização de equipamentos e instalações esportivas tais como: quadras 
poliesportivas, campos de futebol, ginásios de esportes, complexos esportivos, 
pistas de atletismo, equipamentos e bens permanentes, entre outros. 
 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

Es 

Objeto 
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva. 
 
 
 
 
 

Contrapartida 
A contrapartida será exigida de acordo com os percentuais estabelecidos na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

Anexos 
O programa em questão não 
possui anexo no  SICONV. 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

3. Ministério da Pesca e 

Aquicultura 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



3.1 Desenvolvimento da Infraestrutura Pesqueira e 
Aquícola 
SICONV 5800020140022 (P.E.P.) 

9 

Data limite:  

30/11/2014 

 

 

 

Descrição 
Implantação de infraestruturas de produção, recepção, beneficiamento, 
distribuição e comercialização do pescado, visando promover o aumento da 
produção sustentável, a agregação de valor e a qualidade dos produtos 
pesqueiros e aquícolas nacionais. 
 
 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

Objeto 
• Adequação de Acessos Aquaviários; 
• Estruturação e Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva 

Aquícola - Plano Safra da Pesca e Aquicultura; 
• Implantação de Infraestrutura Pesqueira e Aquícola; 
• Estruturação e Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva 

Pesqueira e Aquícola; 
• Implantação de Infraestrutura Pesqueira e Aquícola-Territórios da Cidadania; 
• Implantação de Infraestrutura Pesqueira e Aquícola - Plano Safra da Pesca e 

Aquicultura. 
 
 

Anexos 
O programa em questão não  
possui anexo no  SICONV. 

Contrapartida 
Será aceito apenas 
contrapartida financeira de no 
mínimo 2% do valor total do 
convênio. 
 
 
 

 P 
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3.2 Adequação da Rede Oficial de Laboratórios 
para Diagnóstico de Enfermidades e Análises de 
Resíduos e Contaminantes em Recursos Pesqueiros 
SICONV 5800020140030 

10 

Data limite:  

31/12/2014 

 

 

 

Descrição 
O MPA visa efetivar a sanidade pesqueira e aquícola como instrumento para a 
sustentabilidade da produção aquícola brasileira além de garantir a eficácia dos 
programas sanitários. Para tanto, será preciso consolidar sua estrutura de 
laboratórios dedicados para diagnóstico de enfermidades de animais aquáticos 
e monitoramento de resíduos e contaminantes nos recursos pesqueiros. A fim 
de garantir a sustentabilidade das cadeias produtivas de animais aquáticos, faz-
se necessário consolidar a estrutura de laboratórios dedicados para diagnóstico 
oficial. 
 
 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

Objeto 
Adaptação da estrutura física e de recursos humanos da rede oficial de 
laboratórios para diagnóstico de enfermidades e análises de resíduos e 
contaminantes em recursos pesqueiros. 
 
 
 

Anexos 
O programa em questão 
possui 01 anexo no  SICONV. 

Contrapartida 
Será aceito apenas 
contrapartida financeira de no 
mínimo 1% do valor total do 
convênio. 
 
 
 

 P 
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3.3 Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças 
dos Animais Aquáticos 
SICONV 5800020140031 

11 

Data limite:  

31/12/2014 

 

 

 

Descrição 
Certificação oficial de compartimentos ou áreas de acordo com sua condição 
sanitária para doenças de animais aquáticos, avaliação de risco, credenciamento 
de quarentenários, controle do trânsito nacional de animais aquáticos, 
manutenção e gerenciamento de sistema de informações relativas ao trânsito 
de animais aquáticos, controle de resíduos e contaminantes nos sistemas de 
produção, fiscalização das condições higiênico-sanitárias de embarcações e 
infraestruturas de desembarque de pescados, monitoramento dos sistemas de 
produção de animais aquáticos e estudos epidemiológicos. 
 
 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

Objeto 
Garantir a sustentabilidade das cadeias produtivas nacionais de animais 
aquáticos e o reconhecimento internacional do serviço veterinário oficial 
brasileiro por meio de ações em defesa sanitária animal. 
 
 
 

Anexos 
O programa em questão 
possui 01 anexo no  SICONV. 

Contrapartida 
Será aceito apenas 
contrapartida financeira de no 
mínimo 1% do valor total do 
convênio. 
 
 
 

 P 
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3.4 Adequação da Rede Oficial de Laboratórios para 
Diagnóstico de Enfermidades e Análises de Resíduos e 
Contaminantes em Recursos Pesqueiros - Plano Safra da 
Pesca e Aquicultura 
SICONV 5800020140032 

12 

Data limite:  

31/12/2014 

 

 

 

Descrição 
O MPA visa efetivar a sanidade pesqueira e aquícola como instrumento para a 
sustentabilidade da produção aquícola brasileira além de garantir a eficácia dos 
programas sanitários. Para tanto, será preciso consolidar sua estrutura de 
laboratórios dedicados para diagnóstico de enfermidades de animais aquáticos 
e monitoramento de resíduos e contaminantes nos recursos pesqueiros. A fim 
de garantir a sustentabilidade das cadeias produtivas de animais aquáticos, faz-
se necessário consolidar a estrutura de laboratórios dedicados para diagnóstico 
oficial. 
 
 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

Objeto 
Adaptação da estrutura física e de recursos humanos da rede oficial de 
laboratórios para diagnóstico de enfermidades e análises de resíduos e 
contaminantes em recursos pesqueiros. 
 
 
 

Anexos 
O programa em questão 
possui 01 anexo no  SICONV. 

Contrapartida 
Será aceito apenas 
contrapartida financeira de no 
mínimo 1% do valor total do 
convênio. 
 
 
 

 P 
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3.5 Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças 
dos Animais Aquáticos - Plano Safra da Pesca e 
Aquicultura 
SICONV 5800020140033 

13 

Data limite:  

31/12/2014 

 

 

 

Descrição 
Certificação oficial de compartimentos ou áreas de acordo com sua condição 
sanitária para doenças de animais aquáticos, avaliação de risco, credenciamento 
de quarentenários, controle do trânsito nacional de animais aquáticos, 
manutenção e gerenciamento de sistema de informações relativas ao trânsito 
de animais aquáticos, controle de resíduos e contaminantes nos sistemas de 
produção, fiscalização das condições higiênico-sanitárias de embarcações e 
infraestruturas de desembarque de pescados, monitoramento dos sistemas de 
produção de animais aquáticos e estudos epidemiológicos. 
 
 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

Objeto 
Garantir a sustentabilidade das cadeias produtivas nacionais de animais 
aquáticos e o reconhecimento internacional do serviço veterinário oficial 
brasileiro por meio de ações em defesa sanitária animal. 
 
 
 

Anexos 
O programa em questão 
possui 01 anexo no  SICONV. 

Contrapartida 
Será aceito apenas 
contrapartida financeira de no 
mínimo 1% do valor total do 
convênio. 
 
 
 

 P 
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Descrição 
Orientar a gestão da atividade pesqueira para a promoção da exploração 
sustentável dos recursos pesqueiros. Fomentar o redirecionamento de parte do 
esforço de pesca atuante sobre recursos explorados para recursos alternativos 
inexplotados ou em fase inicial de explotação. Organizar cruzeiros de pesca 
demonstrativos para geração de material de divulgação, como vídeos e 
cartilhas. Garantir o acesso às tecnologias necessárias para o ingresso nas 
pescarias alternativas, assegurando a sustentabilidade da atividade. Promover a 
utilização de tecnologias que resultem em melhorias nas condições laborais e 
de conservação do pescado, bem como na redução das capturas incidentais e 
dos gastos das operações de pesca. Fomentar o acesso a dados ambientais para 
o auxílio à pesca, como dados de temperatura superficial do mar (TSM), ventos 
e correntes marinhas. Desenvolver projetos de instalação, divulgação e 
acompanhamento de dispositivos de atração de peixes e incentivar a instalação 
dos dispositivos pelo setor produtivo, respeitando-se as normas estabelecidas. 
Indução de estudos de viabilidade técnica das pescarias alternativas, 
abrangendo variáveis ambientais, sociais e econômicos. Realização de cruzeiros 
de pesca prospectivos para produção de material de divulgação. Instalação de 
atratores flutuantes para a pesca de grandes peixes pelágicos. Proporcionar a 
transferência tecnológica da informação por meio da promoção de eventos com 
a participação do setor produtivo. 

3.6 Prevenção, Cont. e Erradicação de Doenças dos 
Animais Aquáticos - Plano Safra da Pesca e Aquic. 
SICONV 5800020140034 

14 

Data limite:  

30/11/2014 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 

Objeto 
Orientar a gestão da atividade 
pesqueira para a promoção da 
exploração sustentável dos 
recursos pesqueiros. 

Anexos 
O programa em questão não 
possui anexos no  SICONV. 

Contrapartida 
Será aceito apenas 
contrapartida financeira de no 
mínimo 1% do valor total do 
convênio. 

 P 
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3.7 Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade 
de Pesca 
SICONV 5800020140035 

15 

Data limite:  

30/11/2014 

 

 

 

Descrição 
Apoio à renovação da frota artesanal, por meio da reestruturação e da 
modernização de pequenos estaleiros, da realização de cursos para qualificar e 
atualizar a mão-de-obra local, valorizando os profissionais das comunidades 
pesqueiras e habilitando os pescadores para realização de serviços de reparo 
nos cascos e manutenção de motores. Promoção da qualificação e 
requalificação de profissionais para a construção e para a manutenção de 
pequenos estaleiros. 
 
 
 
 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

Objeto 
Orientar a gestão da atividade pesqueira para a promoção da exploração 
sustentável dos recursos pesqueiros. 
 
 
 
 

Anexos 
O programa em questão não 
possui anexos no  SICONV. 

Contrapartida 
Será aceito apenas 
contrapartida financeira de no 
mínimo 1% do valor total do 
convênio. 
 
 
 

 P 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

4. Fund. Coord. de Aperf. 

de Pessoal Nível 

Superior 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



Objeto 
Formação inicial, na modalidade presencial de profissionais do magistério das 
redes públicas da Educação Básica, nos termos do Decreto 6.755, de 29 de 
janeiro de 2009 

Contrapartida 
Será aceito apenas contrapartida 
financeira de no mínimo 1% do 
valor total do convênio. 

Descrição 
O PARFOR PRESENCIAL é um Programa emergencial instituído para 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 superior 
gratuitos e de qualidade para professores em exercício na rede pública de 
educação básica, a fim de que estes profissionais obtenham a formação 
requerida 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 ampliação será efetivada por meio 
da criação de turmas especiais nos cursos de licenciatura ofertados pela IES. A 
implantação do PARFOR PRESENCIAL deve ser realizada em regime de 
colaboração entre a União, por intermédio da Capes, os Estados, o Distrito 
Federal e os municípios. 

4.1 PARFOR PRESENCIAL - IES PÚBLICAS 
SICONV 2629120140002 

17 

Data limite:  

19/12/2014 

 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

Anexos 
O programa em questão não 
possui anexos no  SICONV. 
 

Ed 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

5. Ministério do 

Desenvolvimento Agrário 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



5.1 Aquisição de máquinas e equipamentos para 
adequação de infraestrutura produtiva municipal - 
AFEM Contratos de Repasse. 
SICONV 4900020140128  

19 

Data limite:  

30/11/2014 

 

 

 

 

 

Descrição 
Criação de incentivo e de fomento à produção agropecuária dos agricultores 
familiares e assentados da reforma agrária por meio de investimento em 
manutenção e recuperação de infraestrutura produtiva, na forma de apoio às 
prefeituras municipais, na aquisição de máquinas e equipamentos novos 
fabricados no País e credenciados nos órgãos próprios, proporcionando meios 
para criação, recuperação e conservação de infraestrutura na zona rural. 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 
 
 

TR Ag 

Objeto 
Dotar as administrações municipais de meios para abertura, recuperação e 
conservação de estradas vicinais na zona rural de municípios com 
predominância de agricultores familiares. 
 

Contrapartida 
A contrapartida será exigida de acordo com os percentuais estabelecidos na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias vigente. 
 

Anexos 
O programa em questão 
possui 02 anexos no  SICONV. 
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5.2 Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de 
Territórios Rurais - AFEM Contrato de Repasse  
SICONV 4900020140135  

20 

Data limite:  

30/11/2014 

 

 

 

 

 

 

Descrição 
Apoio a investimentos na implantação e modernização de infraestrutura e 
serviços necessários à dinamização econômica dos territórios rurais, ao 
fortalecimento da gestão social do processo de desenvolvimento nas suas 
múltiplas dimensões: econômica, ambiental, sócio-cultural-educacional e 
política-institucional, e de redes sociais de cooperação e à melhoria da 
qualidade de vida dos agricultores familiares contribuindo para o 
enfrentamento das condições de pobreza do rural brasileiro. 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 
 
 

TR Ag 

Objeto 
Apoiar a implementação e expansão dos investimentos que beneficiem 
coletivamente os agricultores familiares. 
 
 

Contrapartida 
A contrapartida será exigida de acordo com os percentuais estabelecidos na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

Anexos 
O programa em questão 
possui 02 anexos no  SICONV. 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

6. Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária 

 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



6.1 Aperfeiçoamento do Sistema único de Saúde – 
SUS/Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e 
Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos 

SICONV 3621220140001 
 

22 

Sa 

Data limite:  

24/10/2014 

 

 

 

 

 

Descrição 
Garantir a qualidade de produtos, serviços e ambientes sujeitos a Vigilância 
Sanitária, de forma a promover e prevenir riscos à saúde da população. 
 
 
 
 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 
 
 

Objeto 
Não há objetos padronizados, conforme definido na Portaria nº 1.749. 
 
 
 

Contrapartida 
O sistema não apresenta regras de contrapartida para este programa, sendo 
necessário entrar em contato com o órgão responsável para verificação. 

Anexos 
O programa em questão 
possui  03 anexos no  SICONV. 
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http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/


Sistema de Convênios 

SICONV 

7. Inst. Do Patrimônio 

Histórico e Nacional 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



7.1 Apoio e Fomento à Salvaguarda de Bens 
Registrados como Patrimônio Cultural do Brasil 
SICONV 2041120140023 

24 

Data limite:  

24/08/2014 

 

 

Descrição 
Serão aceitas propostas de apoio e fomento para os bens culturais Registrados 
como Patrimônio Cultural do Brasil, ou de bens culturais associados ao contexto 
de ocorrência destas práticas culturais, com proposição de atividades de 
mapeamento, pesquisa, produção bibliográfica e audiovisual, ações educativas, 
de formação, de intercâmbios entre mestres e grupos culturais para trocas de 
saberes, qualificação, transmissão de saberes tradicionais, organização de 
apresentações culturais, apoio à organização e à mobilização comunitárias, 
estruturação de espaços culturais, promoção da utilização sustentável dos 
recursos naturais, dentre outras. 
 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

Objeto 
Seleção de propostas de órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins 
lucrativos para promoção de ações de salvaguarda para os bens culturais 
Registrados como Patrimônio Cultural do Brasil, nos termos e condições 
estabelecidos no Chamamento Público 03/2014 – Apoio e Fomento à 
Salvaguarda de Bens Registrados e respectivos anexos. 
 

Contrapartida 
Será aceito contrapartida 
financeira ou de bens e 
serviços de no mínimo 20% do 
valor total do convênio. 
 

Anexos 
O programa em questão 
possui 11 anexos no  SICONV. 

C 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

8. Minist. da 

Agricul.,Pecuária e 

Abastecimento 

Divulgação de Fontes 

30 Abril 2014 



Descrição 
O Programa tem por finalidade apoiar a pequena produção agropecuária por 
meio do estimulo a produção e promoção da agregação de valor e seus 
produtos, melhorando a renda e a qualidade de vida dos produtores. 
DESCRICAO: Incentivo e fomento a pequena produção agropecuária por meio 
de: 1. aquisição de calcário e adubos para correção de solos; Elaboração de 
estudos e diagnósticos técnicos; 3. Estimulo a produção, comercialização, 
divulgação e melhoria de produtos agropecuários e derivados; 4. Capacitação 
de produtores, trabalhadores, técnicos e demais atores envolvidos nas cadeias 
produtivas em tecnologia da produção agropecuária, comercialização, gestão 
cooperativa e associativa, adoção de boas praticas agropecuárias, conservação, 
e manejo de solo e agua no processo produtivo agropecuário, produção 
orgânica, projetos de melhoramento genético animal e vegetal; 5. Eventos 
Técnicos, Exposição Agropecuária. 

Anexos 
O programa em questão não 
possui anexos no  SICONV. 
 

Objeto 
1- Correção de solos 2-Elaboração de Estudos e Diagnósticos Técnicos 3- 
Estímulo à Produção, Comercialização e Melhoria de Produtos Agropecuários e 
Derivados 4- Capacitação Técnica. Apoio ao Pequeno e Médio Produtor 
Agropecuário. 

Contrapartida 
Será aceito apenas contrapartida 
financeira de no mínimo 1% do 
valor total do convênio. 
 

8.1 Apoio ao Pequeno e Médio Produtor 
Agropecuário-approdutor 
SICONV 2200020140032 (P.E.P.) 

26 

Data limite:  

13/09/2014 

 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 
 

Ag TR 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

9. Instituto Brasileiro de 

Turismo 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



9.1 Apoio à Captação ou Promoção de Eventos 
Internacionais 
SICONV 2060420140001 

28 

Data limite:  

29/08/2014 

 

 

Descrição 
 Turismo de Negócios e Eventos, conhecido no mercado turístico como 
segmento MICE (Meetings, Incentive, Congress and Events), devido ao seu perfil 
diferenciado do turista comum, com alto poder aquisitivo e gasto médio 
elevado, é considerado um setor estratégico para o turismo brasileiro. Muitos 
destes turistas prolongam sua estada no Brasil, realizando viagens de pré e pós-
evento, beneficiando as cidades que sediam os eventos, com os recursos 
deixados no país. Além da grande movimentação financeira gerada pela 
presença dos visitantes internacionais nos eventos, o país se beneficia em 
aspectos muitas vezes incalculáveis, referentes à construção da imagem do local 
e aos avanços propostos com a realização destes eventos. A EMBRATUR 
trabalha com uma política sistematizada de apoio a captação e promoção de 
eventos que trazem este tipo de turista para o País, e desde 2004, vem 
ampliando a sua atuação dentro deste segmento. Dentre os programas 
executados pela EMBRATUR está o Macro Programa de Congressos, Negócios e 
Incentivo, que tem como objetivo o apoio a Captação e Promoção desses 
Eventos.  

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

Objeto 
Apoio à captação ou promoção de eventos internacionais, promoção, marketing 
e apoio à comercialização em outros mercados. 

Contrapartida 
A contrapartida será exigida 
de acordo com os percentuais 
estabelecidos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
vigente para Entes Públicos ou 
de no mínimo 10%. 
 

Anexos 
O programa em questão 
possui 05 anexos no  SICONV. 

Tu 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

10. Ministério da Justiça 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



10.1 Segurança Pública com Cidadania - Prevenção à 
Violência e à Criminalidade - Nacional 

SICONV 3000020140168 
 

30 

So 

Data limite:  

29/08/2014 

 

 

 

 

 

Descrição 
Implementação dos Projetos Mulheres da Paz e PROTEJO. Os municípios e 
consórcios municipais devem enviar projetos cujo objeto seja implementação 
dos Projetos Mulheres da Paz e PROTEJO, considerando que o repasse da União 
será 80% (oitenta) para despesas com custeio e 20% (vinte) para despesas com 
(bens) de capital. 
 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 
 
 
 

Objeto 
Ampliar a eficiência, eficácia e a efetividade do Sistema de Segurança Pública e 
Defesa Civil mediante a reestruturação, integração e modernização de suas 
organizações em todo o território nacional para a prevenção e o controle da 
criminalidade. 
 

Contrapartida 
Será aceito apenas contrapartida financeira de no mínimo 4% do valor total do 
convênio. 
 
 

Anexos 
O programa em questão 
possui  12 anexos no  SICONV. 
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10.2 Segurança Pública com Cidadania - Sistema 
Integrado de Educação e Valorização Profissional 

SICONV 3000020140181 
 

31 

So 

Data limite:  

01/09/2014 

 

 

 

 

 

Descrição 
Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional. Rede Nacional de 
Altos Estudos em Segurança Pública – RENAESP, cujo objeto é a realização de 
cursos presenciais de pós-graduação lato sensu, nível especialização, em 
Segurança Pública. 
 
 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 
 
 
 

Objeto 
Ampliar a eficiência, eficácia e a efetividade do Sistema de Segurança Pública e 
Defesa Civil mediante a reestruturação, integração e modernização de suas 
organizações em todo o território nacional para a prevenção e o controle da 
criminalidade. 
 

Contrapartida 
Será aceito apenas contrapartida financeira de no mínimo 5% do valor total do 
convênio. 
 
 

Anexos 
O programa em questão 
possui  09 anexos no  SICONV. 
 
 

Ed 

http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/


Sistema de Convênios 

SICONV 

11.  Fundo Nacional 

Antidrogas 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



11.1 Coordenação de Políticas de Prevenção, Atenção 
e Reinserção Social de Usuários de Crack, Álcool e 
Outras Drogas 
SICONV 3091220140002 (P.E.P.) 

33 

Data limite:  

15/09/2014 

Descrição 
Promover a atualização da política de governo e da legislação nacional para a 
redução da demanda e da oferta de drogas, à luz dos interesses da sociedade; - 
Incentivar e apoiar a ação governamental para a redução da demanda de 
drogas, nas três esferas de Governo; - Promover e socializar o conhecimento 
nacional sobre drogas, garantindo rigor científico às ações da redução da 
demanda de drogas; - Fortalecer as estruturas do Sistema Nacional Antidrogas – 
SISNAD ; - Prover apoio financeiro às ações de redução da demanda e da oferta 
de drogas; - Organizar e articular os agentes do Sistema Nacional Antidrogas – 
SISNAD; - Promover a articulação e a cooperação internacional para a redução 
da demanda de drogas; e - Promover a articulação política com os diversos 
setores do Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para a ação integrada de 
redução da demanda de drogas. 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

So 

Objeto 
Apoio a projetos originários de Emenda parlamentar relacionados com os 
pressupostos, os objetivos e as diretrizes da Política Nacional sobre Drogas e da 
Política Nacional sobre Álcool, apresentados por órgão ou entidade da 
administração pública municipal. 

Contrapartida 
Consultar Lei 12.919/2013 Art. 
60. 
 
 

Anexos 
O programa em questão não 
possui nenhum anexo no  
SICONV. 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

12. Ministério do 

Turismo 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



12.1 Promoção de Fortalecimento ao Desenv. 
Turístico – Convênios - Emendas. 

SICONV 5400020140007 (P.E.P.) 

35 

Data limite:  

22/09/2014 

Descrição 
Eventos de Fortalecimento ao Desenvolvimento Turístico são aqueles de caráter 
tradicional e de notório conhecimento popular, que comprovadamente 
contribuam para promoção e fomento da atividade turística dos destinos. 
 
 
 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

Tu 

Objeto 
O programa tem como objeto a promoção de fortalecimento ao 
desenvolvimento turístico. 
 
 
 
 

Contrapartida 
Será aceito apenas contrapartida financeira de no mínimo 1% e máximo de 20% 
do valor total do convênio. 

Anexos 
O programa em questão 
possui 03 anexos no  SICONV. 
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12.2 Articulação e Ordenamento Turístico – Apoio 
ao Desenv. das Regiões Turísticas – Emendas. 

SICONV 5400020140010 (P.E.P.) 

36 

Data limite:  

22/09/2014 

 

 

Descrição 
Planejamento, organização e gestão das regiões e destinos turísticos. Apoio à 
sensibilização e mobilização das comunidades, à organização dos municípios 
com vistas à regionalização, à identificação e fortalecimento de regiões 
turísticas, à formação de multiplicadores para o planejamento e a gestão das 
regiões turísticas, à institucionalização de instâncias de governança regionais 
(fóruns, conselhos, associações, agências etc.), À elaboração, implementação, 
monitoria e avaliação de planos estratégicos de desenvolvimento do turismo 
regional, à formalização de redes de relacionamentos, produção de material 
técnico, didático, institucional e realização de estudos e eventos para subsidiar 
a implementação das ações de regionalização do turismo. 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

Tu 

Objeto 
O programa tem como objeto a articulação e ordenamento turístico – apoio ao 
desenvolvimento das regiões turísticas. 

Contrapartida 
Será aceito apenas contrapartida financeira de no mínimo 1% e máximo de 20% 
do valor total do convênio. 

Anexos 
O programa em questão não 
possui anexos no  SICONV. 
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12.3 Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - 
Contrato de Repasse - Emendas Parlamentares 

SICONV 5400020140018 (P.E.P.) 

37 

Data limite:  

22/09/2014 

 

Descrição 
O Programa de Infraestrutura Turística visa o desenvolvimento do turismo nos 
municípios brasileiros, principalmente por meio de adequação da 
infraestrutura, de forma que permita a expansão das atividades turísticas e a 
melhoria da qualidade do produto para o turista, bem como a consecução dos 
objetivos previstos no Plano Nacional de Turismo. 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

Tu 

Objeto 
I - infraestrutura e equipamentos urbanos diretamente relacionados às 
atividades turísticas; II - infraestrutura de acesso, tais como estradas turísticas, 
ferrovias, pontes, rodovias, túneis e viadutos, orlas fluviais, lacustres e 
marítimas; III - terminais rodoviários, ferroviários, aeroviários, fluviais, lacustres 
e marítimos; IV - edificações de uso público destinadas a atividades indutoras 
de turismo como centros de cultura, museus, casas da memória, centros de 
convenções, centros de apoio ao turista, teatros, centros de comercialização de 
produtos artesanais e mirantes públicos; V - escolas para qualificação de mão-
de-obra para os setores de gastronomia, hotelaria e turismo; VI - parques 
ecológicos, temáticos e de exposições e rodeios; VII - pórticos e portais; VIII - 
sinalização turística; IX - preparação de sítios arqueológicos e geológicos; X - 
restauração de edifícios, monumentos e conjuntos históricos; e XI - aquisição de 
mobiliário, equipamentos e material permanente, necessários à funcionalidade 
dos objetos apoiados. 

Contrapartida 
Será aceito apenas 
contrapartida financeira de 
no mínimo 1% e máximo de 
20% do valor total do 
convênio. 

Anexos 
O programa em questão 
possui 06 anexos no  SICONV. 
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Sistema de Convênios 

SICONV 

13. Secretaria de Política 

para as Mulheres 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



13.1 Atendimento as Mulheres em Situação de 
Violência - Nacional 
SICONV 6500020140004 

39 

Data limite:  

18/08/2014 

 

 

Descrição 
O foco deste edital dar-se-á nas ações desenvolvidas para ampliação e 
fortalecimento do Programa Mulher Viver sem Violência visando sua plena 
implementação. As propostas apresentadas devem estar vinculadas ao 
Programa 2016 – Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência, na 
ação 210B – Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. 
 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 

TR So 

Objeto 
Constitui objeto do presente Edital a seleção de propostas que auxiliem o 
desempenho da missão institucional da Secretaria de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República - SPM/PR, em conformidade com as diretrizes 
contidas no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM 2013 -2015), 
na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, no Pacto 
Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. 
 
 
 
 

Contrapartida 
A contrapartida será exigida 
de acordo com os percentuais 
estabelecidos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
vigente. 

Anexos 
O programa em questão 
possui 01 anexo no  SICONV. 

DH 

http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/
http://www.convenios.gov.br/


Sistema de Convênios 

SICONV 

14. Ministério das 

Cidades 

Divulgação de Fontes 

15 Agosto 2014 



14.1  Planejamento Urbano 
SICONV 5600020140001 (P.E.P.) 

41 

Data limite:  

22/09/2014 

 

Descrição 
Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano - Ações de Infraestrutura 
Urbana. 
 
 
 
 

Mais Informações 
http://www.convenios.gov.br 
 
 
 

So 

Objeto 
Projetos Básicos e Executivos Integrado de Reabilitação Urbana; Obras de 
Acessibilidade Urbana, com o objetivo principal de adequar os espaços urbanos 
às exigências da acessibilidade universal; Projeto(s) básico(s) e/ou executivo(s) 
visando melhorar a acessibilidade nos espaços públicos urbanos por meio da 
adequação da infraestrutura existente; Elaboração de Projetos de Contenção de 
Encostas/Taludes; Execução de obra de Contenção de Encostas/Taludes; Obra 
integrada de Reabilitação Urbana; Atividades específicas de regularização 
fundiária de assentamentos urbanos; Produção ou Aquisição de Unidades 
Habitacionais; e Implantação e recapeamento de pavimentação em vias 
públicas urbanas. 
 
 
 

Contrapartida 
Será aceito apenas 
contrapartida financeira de 
no mínimo 1% e máximo de 
20% do valor total do 
convênio. 

Anexos 
O programa em questão 
possui 07 anexos no  SICONV. 
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Data limite:  

18/08/2014 

 

 

 

 

 

 

Descrição 
O Edital de Apoio aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente foi 
elaborado pela Fundação Itaú Social para apoiar ações, serviços, programas ou 
projetos que contribuam para a garantia dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, de acordo com a legislação em vigor, especialmente a Lei nº 
8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

Mais Informações 
http://www.fundacaoitausocia
l.com.br/acontece/noticias/ed
ital-de-apoio-aos-fundos-dos-
direitos-da-crianca-e-do-
adolescente.html 
 

Objeto 
Conforme determina a legislação, os recursos financeiros dos Fundos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente deverão ser empregados para viabilizar 
ações, serviços, programas ou projetos priorizados pelos Conselhos, que 
deverão ser executados por organizações governamentais e/ou por 
organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, escolhidas mediante 
critérios definidos pelos Conselhos e selecionadas em conformidade com as 
normas legais. Os recursos têm os seguintes propósitos: 
•  Contribuir para a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes, 

especialmente aqueles que estão submetidos a ameaças e violações de 
direitos. 

• Contribuir para que os Conselhos se fortaleçam para promover avanços 
efetivos nas políticas municipais de garantia dos direitos das crianças e 
adolescentes. 

Anexos 
O programa em questão 
possui 06 anexos no  SICONV. 
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Restrições 
O Santander possui algumas restrições com relação aos seus investimentos 
em patrocínios, que envolvem: 
Patrocínio de Pessoa Física, como por exemplo, atletas individuais; 
Patrocínios de caráter religioso; 
Patrocínio de caráter político; 
Patrocínios que estejam atrelados a bebida alcoólica, cigarro, armamento 
ou pornografia. 

Data limite: As propostas devem ser 
encaminhadas para o Santander para 
análise com uma antecedência mínima 
de 90 dias à realização do projeto. 

Linhas de atuação 
Incentivamos projetos que visem o fomento da educação, esporte e cultura. 
Os projetos devem, ainda, estimular a criatividade e inovação, o 
conhecimento e sua transferência, o consumo consciente da sociedade, as 
práticas de sustentabilidade, contemplar os diversos setores da sociedade e 
atuar de forma associativa e inclusiva. 

Mais Informações: 
 
http://www.group.com.br/gruposantan
derbrasil/patrocinio/default.asp 
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Legenda das Áreas Atendidas 

pela Fonte ou Programa! 

Ed 

Es 

C 

So TR 

CT 

Ag 

DH 

Tu 

Sa 

Educação 

 

Esporte 

 

Saúde 

 

Cultura 

 

Social 

 

Ambiental 

Ciência e Tecnologia 

 

Agricultura / Agropecuária 

 

Direitos Humanos 

 

Turismo 

 

Trabalho e Renda 

 

Pesca / Aquicultura  A P 



Passo a passo para 

submissão de seu 

projeto: 
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