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EDITAL Nº 01 / 2012 

SEDAGRO/SEPLAN/FUMACOP/BNDES  

 

SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDIMENTOS 

ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS DO ESTADO DO MARANHÃO       

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – SEDAGRO, no uso de suas 

atribuições, torna público o presente Edital, que selecionará projetos de empreendimentos da agricultura 

familiar e de economia solidária, com propostas de inclusão, produtiva, nos Arranjos Produtivos Locais - 

APL´s de modo a apoiá-los financeiramente. Os recursos poderão ser demandados por associações de 

agricultores familiares, assentados da reforma agrária, remanescentes de quilombos rurais, produtores 

rurais, extrativistas, silvicultores, mulheres agricultoras, indígenas, pescadores artesanais, aquicultores e 

associações da economia solidária e outras formas associativas sem fins lucrativos, regidos pelo Decreto-Lei 

n.º 594/ 74, de 7 de Novembro e Decreto-Lei n.º 71/77 de 25 de Fevereiro, e cooperativas de produção, 

comercialização, de beneficiamento e de serviços regidos pela Lei 5.764/1971 que atendam ao objeto e as 

condições deste Edital, garantindo desta forma, a democratização do acesso aos recursos do Fundo 

Maranhense de Combate a Pobreza – FUMACOP/SEPLAN e do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES/ Fundo Social, conforme estabelecido no Contrato de Concessão de 

Colaboração Financeira Não-Reembolsável de nº 11.2.1170.1.   

1. DO OBJETO 

Constituem objeto do presente Edital a seleção e o apoio financeiro a empreendimentos familiares rurais e 

de economia solidária, apresentados por pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente 

constituídos há pelo menos 2 (dois) anos, a partir da data de publicação deste Edital, com o objetivo de 

promover a geração de trabalho e renda, bem como a sustentabilidade dos empreendimentos nos aspectos 

econômicos, sociais, culturais, ambientais, de capacitação e gestão. 

O apoio financeiro de que trata este Edital tem caráter não reembolsável e visa resolver pontos de 

estrangulamento na atividade produtiva, como forma de tornar os empreendimentos sustentáveis. 

1.1 Considera-se, neste edital, Empreendimento de Economia Solidária – EES como conjunto das atividades 

econômicas – de produção, distribuição, consumo e prestação de serviços realizados solidariamente por 

trabalhadores e trabalhadoras rurais que possua as seguintes características: 

a) Seja organizada de forma coletiva, existência de interesse e objetivos comuns e tenha caráter 

permanente; 

b) Sejam constituídos na sua totalidade por cooperados ou associados exercendo a gestão coletiva das 

atividades; 

c) Produza ou comercialize bens ou atue na prestação de serviços; 

d) Esteja apoiada em relações nas quais as práticas de solidariedade e reciprocidade seja utilizada como 

fatores determinantes na realidade da produção da vida material e social e não como meros dispositivos 

compensatórios.  



3 

 

1.2 Considera-se, neste Edital, como empreendimentos de agricultura familiar a forma de produção 

realizada por agricultores que se enquadra no Art. 3º, da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, conforme 

seguintes critérios: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;  

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento; 

III - Tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas no seu estabelecimento 

ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO EDITAL  

 Serão priorizados os empreendimentos vinculados as seguintes Regiões de Planejamento – Anexo XI 

e respectivos municípios: 

Região de Planejamento Municípios Atividades 

Região I – Região da Baixada 
Maranhense 

Bacurituba, Cajapió, 
Palmeirândia, São Bento, 
São João Batista e São 
Vicente Férrer.  

Criação de pequenos e médios 
animais: aves, patos, caprinos, 
ovinos, suínos. 
Agricultura: Mandioca, arroz, e 
feijão. 
Pesca artesanal: lacustre e fluvial 
Extrativismo vegetal: babaçu 
Apicultura e meliponicultura. 
Doces e queijos caseiros 

Região II – Região da Chapada das 
Mesas 

Campestre do Maranhão, 
Carolina, Estreito, Feira 
Nova do Maranhão, 
Lajeado Novo, Porto 
Franco, São João do 
Paraíso e São Pedro dos 
Crentes 

Pecuária: bovinocultura de leite 
Agricultura: arroz, mandioca e 
milho.  
Fruticultura – banana, frutos do 
cerrado (bacuri, cajá, piquí, etc.). 
Agroindústria: laticínios, doces e 
frutas. 
Extrativismo vegetal: frutas nativas 

Região III – Região da Ilha do Maranhão Raposa, Paço do Lumiar, 
São Jose de Ribamar e São 
Luís. 

Artesanato: renda, bilro, palhas de 
buriti e banana, doces, diversos 
artefatos. 
Agricultura: mandiocultura, 
Horticultura 
Fruticultura  
Floricultura 
Pesca: artesanal 
Aquicultura 
Apicultura 

Região IV – Região da Pré-Amazônia Governador Eugênio 
Barros, Governador Luiz 
Rocha, Graça Aranha, 
Presidente Dutra, Santa 

Agricultura: mandioca, arroz, milho 
e feijão 
fruticultura - abacaxi  
Piscicultura 
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Filomena do Maranhão, 
São Domingos do 
Maranhão, Senador 
Alexandre Costa, Tuntum 

Horticultura 
Pecuária: bovinocultura de leite 
Extrativismo vegetal: babaçu 

Região V – Região das Serras            Arame, Formosa da Serra 
Negra, Grajaú, Itaipava do 
Grajaú e Sítio Novo 

Pecuária: bovinocultura de leite 
Agricultura – milho, arroz, 
mandioca e abóbora.  
Agroindústria – queijo e castanha 
de caju 

Região VIU – Região das Alpercatas Buriti Bravo, Colinas, 
Fortuna, Jatobá e Mirador 

Agricultura: mandioca, milho, 
arroz, abacaxi e uva. 
Extrativismo: babaçu 
Caprinocultura 

Região VII – Região do Alto Munim Afonso Cunha, Anapurus, 
Belágua, Buriti, 
Chapadinha, Mata Roma, 
São Benedito do Rio Preto 
e Urbano Santos. 

Ovinocaprinocultura 
Fruticultura: frutas nativas, caju. 
Agricultura: soja, mandioca, arroz e 
milho. 
Avicultura 
Extrativismo vegetal: buriti, bacuri 
e babaçu. 
Apicultura e meliponicultura. 

Região VIII – Região do Alto Turi Araguanã, Governador 
Newton Belo, Nova Olinda 
do Maranhão, Presidente 
Médici, Santa Luzia do 
Paruá e Zé Doca. 

Agricultura: mandioca 
Apicultura 
Pecuária: bovinocultura de leite 

Região IX – Região do Baixo Balsas Balsas, Benedito, Leite, 
Loreto, Sambaíba, São 
Domingos do Azeitão, São 
Félix de Balsas e São 
Raimundo das 
Mangabeiras. 

Pecuária: caprinocultura 
Agricultura: algodão, soja, milho, 
arroz, 
Fruticultura: abacaxi 
Agroindústria: polpas de frutas e 
doces caseiros 

Região X – Região do Baixo Itapecurú Anajatuba, Itapecuru-
mirim, Nina Rodrigues, 
Presidente Vargas, Vargem 
Grande* e Santa Rita. 

Agricultura: mandiocultura, 
Fruticultura: cupuaçu Horticultura. 
Ovino caprinocultura 
Apicultura 
Extrativismo vegetal – babaçu e 
Andirá 
Pecuária: bovinocultura de leite 
Pesca artesanal 
Avicultura 

Região XI – Região do Baixo Munim Axixá, Bacabeira, 
Cachoeira Grande, Icatu, 
Morros, Presidente 
Juscelino e Rosário 

Extrativismo vegetal – jaborandi, 
andiroba e mangaba. 
Pesca Artesanal 
Agricultura – mandioca e arroz  

Região XII– Região do Baixo Turi Boa Vista do Gurupi, 
Centro do Guilherme, 
Centro Novo do 
Maranhão, Governador 
Nunes Freire, Junco do 
Maranhão, Maracaçumé e 

Agricultura: mandioca 
Pesca artesanal 
Apicultura e meliponicultura 
Piscicultura 
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Maranhãozinho 

Região XIII – Região do Delta do 
Parnaíba 

Água Doce do Maranhão, 
Araioses, Brejo, Magalhães 
de Almeida, Milagres do 
Maranhão, Santa Quitéria 
do Maranhão, Santana do 
Maranhão e São Bernardo 

Agricultura: Arroz irrigado e feijão 
Fruticultura: Produção de mudas 
frutíferas 
Pesca artesanal 
Maricultura 
Caprinocultura 
Artesanato: palha de buriti 
Horticultura 
Piscicultura 
Avicultura 
Carcinicultura. 

Região XIV – Região do Flores Capinzal do Norte, Dom 
Pedro, Gonçalves Dias, 
Governador Archer, 
Joselândia, Santo Antônio 
dos Lopes e São José dos 
Brasílios 

Pecuária: bovinocultura de leite 
Agricultura: mandioca, arroz 
sequeiro, milho, feijão e 
Fruticultura: mamão e banana 
Extrativismo Vegetal: babaçu 
Caprinocultura 

Região XV – Região do Gurupi Amapá do Maranhão, 
Cândido Mendes, 
Carutapera, Godofredo 
Viana e Luís Domingues 

Agricultura: Mandioca, feijão. 
Pesca artesanal e industrial 
Apicultura 
Extrativismo vegetal: açaí 
Maricultura 
Artesanato de palha  
Plantas aromáticas 

Região XVI – Região do Litoral Ocidental Apicum–Açu, Bacuri, 
Cedral, Central do 
Maranhão, Cururupu, 
Guimarães, Mirinzal, Porto 
Rico do Maranhão e 
Serrano do Maranhão. 

Agricultura: mandiocultura, arroz, 
feijão e milho. 
Pesca: artesanal e industrial 
Pecuária: suinocultura, avicultura e 
caprinocultura.  
Maricultura 
Apicultura e meliponicultura 

Região XVII – Região do Mearim Altamira do Maranhão, 
Bacabal, Bom Lugar, Brejo 
de Areia, Conceição de 
Lago Açu, Lago Verde, 
Olho D`Água das Cunhãs, 
São Luís Gonzaga do 
Maranhão e Vitorino 
Freire. 

Agricultura: mandioca, arroz, 
feijão, milho. 
Fruticultura  
Horticultura  
Pecuária: bovinocultura de leite, 
suinocultura. 
Pesca artesanal 
Agroindústria: leite e derivados 
Apicultura 
Extrativismo vegetal: babaçu 
Artesanato: babaçu 
Caprinocultura. 

Região XVIII – Região do Médio Mearim Bernardo do Mearim, 
Esperantinópolis, Igarapé 
Grande, Lima Campos, 
Pedreiras, Poção de 
Pedras, São Raimundo do 
Doca Bezerra, São Roberto 
e Trizidela do Vale 

Agricultura: arroz, feijão, milho e 
mandioca.  
Horticultura 
Fruticultura: banana e abacaxi 
Pecuária: bovinocultura de leite 
Pesca artesanal 
Extrativismo vegetal: babaçu 
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Caprinocultura 
Agroindústria – leite e babaçu 

Região XIX – Região do Médio Parnaíba Matões, Parnarama e 
Timon 

Pesca artesanal 
Pecuária: bovinocultura de leite, 
Ovinocaprinocultura  
Agricultura: mandioca, milho e 
feijão  
Apicultura 
Doces caseiros 
Extrativismo vegetal: babaçu, 
carnaúba, juçara e buriti. 

Região XX – Região do Pericumã Alcântara, Bequimão, Peri-
Mirim, Pinheiro, Pedro do 
Rosário, Presidente 
Sarney, Santa Helena, 
Turiaçu e Turilândia. 

Pesca: artesanal  
Piscicultura  
Pecuária: suinocultura, 
bovinocultura de leite/corte e 
avicultura. 
Apicultura 
Extrativismo vegetal: babaçu 
Artesanato: palha, cerâmica. 
Agricultura: mandioca, milho, 
feijão, 
Fruticultura: melancia, abacaxi, 
bacuri, murici, caju e manga, 
bacaba, camucá e maracujazinho 

Região XXI – Região do Pindaré Alto Alegre do Pindaré, 
Bela Vista do Maranhão, 
Bom jardim, Igarapé do 
Meio, Monção, Pindaré-
Mirim, Pio XII, Santa Inês, 
Santa Luzia, Satubinha, 
São João do Caru e 
Tufilândia 

Pesca artesanal 
Extrativismo vegetal: babaçu 
Pecuária: bovinocultura de leite  
Apicultura 
Agricultura: mandioca, milho, arroz 
e abóbora. 
Horticultura  
Fruticultura 

Região XXII – Região do Sertão 
Maranhense 

Barão de Grajaú, Lagoa do 
Mato, Nova Iorque, 
Paraibano, Passagem 
Franca, Pastos Bons, São 
Francisco do Maranhão, 
São João dos Patos e 
Sucupira do Riachão 

Pecuária: bovinocultura corte e 
leite, caprinocultura e 
suinocultura. 
Agricultura: abóbora, feijão, 
mandioca e milho. 
Fruticultura: caju 
Artesanato: bordado, redes e 
confecções. 
Cotonicultura 

Região XXIII – Região do Tocantins Amarante do Maranhão, 
Buritirana, Davinópolis, 
Governador Edison Lobão, 
Imperatriz, João Lisboa, 
Montes Altos, Ribamar 
Fiquene e Senador La 
Roque.  

Extrativismo vegetal: babaçu 
Agricultura: milho, arroz e 
mandioca, horticultura, fruticultura 
(banana). 
Pecuária: bovinocultura de leite 
Avicultura 
Pesca artesanal 
Artesanato indígena 

Região XXIV – Região dos Carajás Açailândia, Bom Jesus das 
Selvas, Buriticupu, 

Agricultura: milho, arroz, 
horticultura, mandiocultura, 
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Cidelândia, Itinga do 
Maranhão, São Francisco 
do Brejão, São Pedro da 
Água Branca e Vila Nova 
dos Martírios. 

fruticultura (açaí, buriti, caju, 
cupuaçu e cajá).  
Pecuária: bovinocultura de leite  
Avicultura de corte 
Agroindústria: farinha, polpas de 
frutas e doces 
Pesca artesanal  

Região XXV - Região dos Cocais Alto Alegre do Maranhão, 
Codó, Coroatá, Peritoró e 
Timbiras 

Extrativismo vegetal: babaçu 
Pecuária – bovinocultura de leite 
Caprinocultura 
Agricultura: mandioca, arroz, milho 
e feijão. 

Região XXVI – Região dos Eixos Rodo-
Ferroviários.  

Arari, Cantanhede, Matões 
do Norte, Miranda do 
Norte, Pirapemas, São 
Mateus do Maranhão e 
Vitória do Mearim. 

Piscicultura 
Pesca Artesanal 
Agricultura de sequeiro e de 
várzeas: arroz, mandioca, feijão, 
milho, melancia. 
Apicultura e Meliponicultura 
Produção de sementes 
Extrativismo vegetal: babaçu 
 

Região XXVII – Região dos Gerais de 
Balsas 

Alto Parnaíba, Balsas, 
Fortaleza dos Nogueiras, 
Nova Colinas, Riachão e 
Tasso Fragoso 

Pecuária: bovinocultura de leite 
Agricultura: milho, arroz, algodão, 
fruticultura (bacuri, buriti e pequi), 
mudas ornamentais e citrus. 
Ovinocaprinocultura 
Agroindústria 
Culturas bioenergéticas: girassol e 
mamona 

Região XXVIII– Região dos Guajajaras Barra do Corda, Fernando 
Falcão e Jenipapo dos 
Vieiras. 

Pecuária: bovinocultura leite 
Agricultura – mandioca, arroz, 
milho, feijão, fruticultura. 
Agroindústria 
Artesanato indígena 
Piscicultura 

Região XXIX – Região dos Imigrantes Lago da Pedra, Lago do 
Junco, Lago dos Rodrigues, 
Lagoa Grande do 
Maranhão, Marajá do 
Sena e Paulo Ramos. 

Agricultura: mandioca, arroz, 
milho, feijão e fruticultura (citrus). 
Pecuária: leite 
Agroindústria: culturas alimentares 
e frutas 
Extrativismo vegetal: babaçu 
Pesca artesanal 
Piscicultura 

Região XXX- Região dos Lagos Cajari, Matinha, Olinda 
Nova do Maranhão, 
Penalva e Viana 

Pecuária: bovinocultura e 
bubalinocultura de leite e corte 
Pesca artesanal 
Agricultura: mandioca, arroz, feijão 
e milho. 
Extrativismo vegetal: babaçu, 
buriti, carnaúba, bacaba, pequi, 
junco e bacuri. 
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Suinocultura 
Piscicultura 
Turismo: Festival do Peixe 
Apicultura e meliponicultura 
Comércio 
Serviços; 

Região XXXI – Região dos Lençóis 
Maranhenses 

Barreirinhas, Humberto de 
Campos, Paulino Neves, 
Primeira Cruz, Santo 
Amaro do Maranhão e 
Tutóia. 

Agricultura: mandioca, fruticultura 
(caju e acerola). 
Ovinocaprinocultura 
Pesca artesanal 
Artesanato 
Extrativismo vegetal 
Apicultura 

Região XXXII – Região dos Timbiras Aldeias Altas, Caxias, 
Coelho Neto, Duque 
Bacelar e São João do 
Sóter 

Agricultura: mandioca, milho, 
feijão, fruticultura (buriti, bacuri, 
caju). 
Pecuária: suinocultura, 
ovinocaprinocultura e avicultura. 
Extrativismo vegetal: babaçu 
Pesca artesanal 

 

3. DA FONTE DE RECURSOS E DO VALOR. 

3.1. O montante de recursos destinado a partir deste Edital é da ordem de R$ 19.000.000,00 (Dezenove 

milhões de reais), constituído pelo Fundo Maranhense de Combate a Pobreza – FUMACOP/SEPLAN, do 

Governo do Estado do Maranhão e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES/ 

Fundo Social. 

3.1.1 Serão acrescidos ao montante de recursos destinados a esta seleção pública – item 3.1. , recursos da 

ordem de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) oriundo do crédito superávit do Fundo Maranhense de 

Combate a Pobreza – FUMACOP/SEPLAN.    

3.2. Os recursos destinados ao apoio financeiro têm caráter não reembolsável. Entretanto, o não 

atendimento das finalidades previstas neste Edital , seja em razão de desvio de finalidade ou falha insanável 

na prestação de contas, importará na devolução dos recursos recebidos e penalidades legais cabíveis. 

3.3. O valor total de cada projeto aprovado e conveniado será estabelecido dentro dos seguintes limites:  

3.3.1. 60% (sessenta por cento) dos recursos deste Edital serão destinados a projetos com valores de até R$ 

150.000,000 (cento e cinquenta mil reais); 

3.3.2. 40% (quarenta por cento) dos recursos deste Edital serão destinados a projetos com valores de R$ 

150.000,01 (Cento e cinquenta mil reais e um centavo) até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

3.3.3. Cada organização associativa ou cooperativa poderá submeter no âmbito do presente Edital apenas 

uma proposta de projeto produtivo, ficando automaticamente indeferidos os projetos apresentados 

posteriormente ao primeiro.  
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3.4. Não será concedida a suplementação de recursos para fazer frente a despesas adicionais, ficando 

entendido que qualquer acréscimo de gastos no projeto será de responsabilidade das entidades 

proponentes. 

3.5. Os bens, equipamentos e edificações financiados com recursos repassados por meio deste Edital às 

entidades beneficiárias passarão a integrar o seu patrimônio depois de cumpridas as condições resolutivas 

do instrumento jurídico especifico e não poderão ser alienadas sem expressa autorização da Cedente.   

4. DA CONTRAPARTIDA DA PROPONENTE. 

4.1. As contrapartidas correspondem aos recursos financeiros, bens e/ou serviços, e recursos humanos 

oferecidos pelo proponente, desde que economicamente mensuráveis, comprovadas, e que sejam 

investidos pelo(s) proponente(s), instituição executora ou parceira, especificamente para a execução do 

projeto submetido a este Edital. 

4.2. A proponente deverá oferecer contrapartida no mínimo equivalente a 10% (dez por cento), tendo como 

base de cálculo o valor apoiado por meio do presente Edital. 

4.3. Independentemente de a contrapartida ser oferecida em serviços, deverá ela estar orçada e inclusa na 

planilha orçamentária do projeto. 

4.4. Serão admitidas como contrapartidas válidas e valorizadas no julgamento das propostas, os itens a 

seguir, devendo ser apresentados de forma detalhada no local correspondente do Formulário Para 

Elaboração do Projeto: 

a) Recursos Financeiros - recursos da instituição proponente, executora e parceira e recursos captados de 

outras fontes de financiamento não governamentais; 

b) Bens – veículos, móveis, equipamentos e outros materiais permanentes ou não permanentes, 

indispensáveis à implantação e operacionalização do projeto; 

c) Serviços - serviços de terceiros, consultoria e outros serviços, inclusive mão de obra, indispensáveis para a 

implantação do projeto; 

d) Recursos Humanos – recursos destinados à execução do projeto como funcionários, bolsas e/ou estágios 

fornecidos pela (s) instituição (ões) proponente(s), executora (s) ou parceira(s). 

4.5. Não serão aceitos como contrapartida: 

a) Bens móveis ou imóveis da proponente, exceto aqueles que fazem parte do objeto do projeto; 

b) Bens semoventes; 

c) Culturas agrícolas e pomares; 

d) Áreas cedidas ou doadas aos proponentes, a título provisório, ainda que por tempo indeterminado. 

5. DOS PROJETOS A SEREM APOIADOS  

Categoria 1: Melhorias Produtivas, Estruturais e Financeiras. 
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Nesta categoria, estão compreendidos: 

a) Ações que visam à melhoria dos sistemas produtivos, de comercialização, de beneficiamento e estrutura 

física, pertinente à atividade do empreendimento agropecuário inseridos nos arranjos produtivos locais, por 

exemplo: melhoramento do acesso à unidade produtiva, complementação de rede de energia para o projeto 

produtivo, reservação hídrica, manejo das culturas irrigadas e não irrigadas, obras (construção, ampliação 

e/ou reforma de prédios e instalações) e/ou aquisição de equipamentos; 

b) Apoio para formação de capital de giro, exclusivamente destinado à formação/reposição de estoque de 

matéria-prima utilizada na produção, devidamente justificado, no Projeto, como forma de alcançar os 

resultados esperados. 

Categoria 2: Capacitação e projetos intangíveis 

Esta categoria compreende capacitações para os agentes produtivos locais, em todos os níveis da produção, 

além de investimentos intangíveis, tais como ações de apoio à fabricação, comercialização e ao 

desenvolvimento de marca e design. 

Categoria 3: Projetos abrangendo as categorias 1 e 2 

Nesta categoria os Projetos contemplarão tanto atividades da Categoria 1 – Melhorias Estruturais e 

Financeiras e da Categoria 2 – Capacitação e projetos intangíveis. 

5.1 Independentemente da categoria de enquadramento do Projeto produtivo, as ações nele compreendidas 

deverão, obrigatoriamente, estar vinculadas ao empreendimento e aos resultados esperados, conforme 

disposto no Projeto. 

5.2 As propostas apresentadas poderão ser também aglutinadoras: empreendimento gerenciado por uma 

entidade e composto por subprojetos de outras entidades, orientados para o desenvolvimento de um 

mesmo arranjo produtivo local. 

6. DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS. 

6.1. A elaboração do projeto é de responsabilidade da entidade proponente. O processo de elaboração do 

projeto deverá ser precedido de discussão coletiva, com o conjunto de produtores, em suas associações ou 

cooperativas, de forma a assegurar legitimidade para a proposta a ser apresentada. Isso garantirá que os 

objetivos traçados venham ao encontro das reais necessidades da comunidade beneficiada e que um maior 

número de produtores usufrua dos recursos disponibilizados. 

6.2. A remuneração que será destinada à elaboração e acompanhamento do projeto será de até 6,0 % (seis 

por cento) do seu valor, limitado ao máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

6.3. Admite-se o limite de até 10% (dez por cento), nos casos que envolvam a construção de barragem, 

açude e perfuração de poços, para a remuneração destinada à elaboração e assistência técnica do projeto 

quando, para a sua elaboração, for necessária a realização de outros serviços preliminares como plantas, 

estudos de topografia, estudos hidrológicos e geológicos, sondagem, testes de infiltrações do solo e estudos 

de impactos ambientais (EIA / RIMA), limitado ao máximo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).  
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6.3.1 O desembolso da remuneração referente à elaboração e a assistência técnica do projeto será em 3 

(três) parcelas, sendo 30% (trinta por cento) no ato da contratação após a assinatura do convênio, 40% 

(quarenta por cento) quando o projeto atingir metade da comprovação da execução e 30% (trinta por cento) 

após a apresentação e aprovação da prestação de contas do convênio.  

6.4. Somente fará jus à remuneração pela elaboração e assistência técnica do projeto, com recursos deste 

Edital, o projeto aprovado e conveniado. 

6.5. O projeto deverá contemplar ainda, quando for o caso, o Licenciamento Ambiental, junto ao órgão 

competente, de âmbito estadual, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), ou, em 

caráter supletivo, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Para 

as atividades que não forem passíveis de Licenciamento Ambiental, deverá ser apresentada declaração do 

respectivo órgão atestando a sua dispensa. 

6.6. Os recursos para pagamento da(s) Licença(s) Ambiental (ais) deverão estar previstos na Planilha de 

Orçamento do projeto. 

6.7. A entidade ou consultor responsável pela elaboração e assistência técnica do projeto deverá estar 

credenciado na Rede de Apoio – SREDE, do Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF; ou Sistema 

Brasileiro Descentralizado de Assistência Técnica e Extensão Rural – SIBRATER; ou Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRUS/MA; ou nas Instituições Financeiras de Crédito Rural. 

7. DOS ITENS FINANCIÁVEIS E NÃO FINANCIÁVEIS. 

7.1. Constituem itens financiáveis: 

a) Elaboração e assistência técnica do projeto, conforme estabelecidos nos itens 6.2 e 6.3 deste Edital. 

b) Aquisição de máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, bem como móveis utensílios e 

material de escritório. 

c) Aquisição de máquinas e equipamentos importados novos, mediante apresentação de Laudo de 

Inexistência de Similar Nacional, emitido pelo INPI ou órgãos de classe. 

d) Construção civil: melhoramento do caminho de acesso à unidade produtiva; complemento da rede de 

energia para unidade produtiva; açudes e mini açudes; e obras de implantação, ampliação, adequação e 

reforma/melhoria em imóveis.  

e) Equipamentos de proteção individual – EPI. 

f) Capacitação/assessoria nos campos da organização social, da gestão e na área técnico-operacional. 

g) Equipamentos de informática, comunicação e softwares. 

h) Veículos utilitários e caminhões. 

i) Serviços e Materiais de Divulgação do empreendimento apoiado. 

j) Capital de giro associado ao investimento, até 20% (vinte por cento) do valor total do projeto proposto, 

exclusivamente destinado à formação e/ou reposição de estoque de matéria prima e insumos utilizados na 
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produção, devidamente demonstrado e justificado no projeto, como forma de alcançar os resultados 

esperados, e  

k) Despesas relativas aos processos de licenciamento ambiental. 

7.2.  Constituem itens não financiáveis: 

a) Aquisição de terrenos e imóveis; 

b) Taxas de administração, gerencial, administrativa ou similar; 

c) Tarifas bancárias, emolumentos, multas, juros ou correção monetária; 

d) Prestação de serviços por quaisquer servidores públicos ativos; 

e) Despesas gerais de custeio tais como aluguel, energia, internet, água, telefone, celular etc.; 

f) Projetos de produção e/ou industrialização de fumo e bebidas alcoólicas; e 

g) indenizações de qualquer natureza. 

8. DATAS E PRAZOS DO EDITAL nº 01/2012- SEDAGRO/SEPLAN-FUMACOP/BNDES 

Publicação no Diário Oficial do Estado e disponibilização do Edital no site eletrônico 
do Governo do Estado do Maranhão – www.ma.gov.br 

13/04/2012 

Divulgação e esclarecimentos do Edital – Mesas Técnicas Regionais De 23/04/2012 a 
23/05/2012 

Visita técnica para análise do projeto selecionado  De 02/05/2012 a 
31/08/2012 

Data de abertura das inscrições  16/04/2012 

Ultimo dia para as inscrições 16/07/2012 

Divulgação dos projetos classificados e homologados no Diário Oficial do Estado e no 
site eletrônico do Governo do Estado - www.ma.gov.br 

26/10/2012 

Assinaturas dos Convênios com as entidades com projetos homologados. Até 06/11/2012 

Liberação da primeira parcela para organização associativa ou cooperativa 
conveniada 

Até 14/12/2012 

 

8.1. Serão realizadas, para divulgar o Edital nº 01/2012, 19 (dezenove) Mesas Técnicas Regionais, que terão a 

finalidade de prestar informações e dar conhecimento acerca da manualização e dos instrumentos 

necessários à elaboração dos projetos. Os públicos-alvo das mesas técnicas são: organização associativa ou 

cooperativa definidas neste Edital, pessoa jurídica elaboradora de projetos assim como consultores, técnicos 

regionais e prefeituras. 

 

 

http://www.ma.gov.br/
http://www.ma.gov.br/
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8.2. Os locais e as datas em que serão realizados as Mesas Técnicas Regionais estão listados a seguir: 

Local Data 

Açailândia 02 de maio de 2012 

Bacabal 30 de abril de 2012 

Balsas 19 de maio de 2012 

Barra do Corda 10 de maio de 2012 

Caxias 18 de abril de 2012 

Chapadinha 30 de abril de 2012 

Codó 16 de abril de 2012 

Imperatriz 04 de maio de 2012 

Itapecuru – Mirim 27 de abril de 2012 

Pedreiras 16 de abril de 2012 

Pinheiro 23 de abril de 2012 

Presidente Dutra 08 de maio de 2012 

Rosário 26 de abril de 2012 

Santa Inêz 02 de maio de 2012 

São João dos Patos 17 de maio de 2012 

São Luís 24 de abril de 2012 

Viana  25 de abril de 2012 

Timon 20 de abril de 2012 

Zé Doca  27 de abril de 2012 
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9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Poderão se inscrever pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como associações 

(quaisquer que sejam suas denominações) ou cooperativas associativas que apresentem expressas em seus 

atos constitutivos, finalidade e/ou atividade de cunho essencialmente produtivo e coletivo desde que: 

a) Esteja legalmente constituída há pelo menos 2 (dois) anos a partir da publicação deste Edital;  

b) Tenha entre suas finalidades estatutárias o exercício de atividades enquadradas como de Economia 

Solidária e/ou de Agricultura Familiar; 

9.2. Para fins deste Edital não poderão ser proponentes e/ou elaboradores de projetos sob pena de imediata 

inabilitação: 

a) Órgãos públicos de qualquer esfera de Governo; 

b) Instituições com fins lucrativos; 

c) Entidades do sistema S (SEBRAE, SESI, SENAI, SESC, SENAC e SENAR). 

d) Servidores vinculados ou mantidos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura 

Familiar – SEDAGRO e suas vinculadas; servidores e integrantes das demais entidades que compõem o 

Comitê Gestor e a Comissão de Seleção e Avaliação dos Projetos Produtivos, e de seus cônjuges e parentes 

até o segundo grau.  

e) Instituições que contenham dentre seus dirigentes, agente político de qualquer dos Poderes ou do 

Ministério Público, funcionário ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer 

esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o segundo grau. 

OBS: Pela redação do Decreto Federal de nº 6.619, de 29 de outubro de 2008 e conforme inciso II do artigo 

6º da Portaria Interministerial no 127/2008, a entidade privada sem fins lucrativos não poderá celebrar 

convênio com órgão ou entidade pública (concedente), que tenha como dirigente agente político oriundo 

dos Poderes Federal, Estadual, Municipal ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou 

entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou 

companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 

Desse modo, caso o servidor público estadual seja agente político de Poder ou Ministério Público, dirigente 

de órgão ou entidade da administração pública, a União não poderá celebrar convênio com a entidade 

privada sem fins lucrativos cujo dirigente é seu companheiro. 

f) Caso a proponente tenha sido beneficiada com projeto apoiado pelo FUMACOP/SEPLAN ou por fundos 

administrados por futuros parceiros que constituam fontes adicionais de recursos para este Edital, que não 

tenha sido concluído e/ou a prestação de contas não tenha sido aprovada ficará automaticamente impedida 

de concorrer à seleção pública. 

g) Não poderão ser apoiados outros tipos de entidades além das definidas no preâmbulo do Edital, tais como 

prefeituras municipais, sindicatos, institutos de desenvolvimento, institutos de capacitação e treinamentos, 

consórcios, fundações de direito privado, associações de pais e mestres, igrejas, clubes, associações de 
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servidores ou funcionários públicos da administração direta e indireta, ou outras cujo objeto social não se 

adeque ao objetivo da presente Seleção Público.   

10. DA INSCRIÇÃO 

10.1. A inscrição é gratuita e o ato da inscrição pressupõe a concordância da entidade proponente com 

todos os termos deste Edital; 

10.2. As inscrições estarão abertas no período de 16 de abril a 16 de julho de 2012.  

10.3. Para a inscrição do projeto o proponente deverá apresentar os seguintes documentos: 

10.3.1. Documentos de habilitação jurídica:  

a) Cópia simples e legível da ata de criação da entidade proponente devidamente registrada no Cartório Civil 

competente (associação) ou na Junta Comercial do Maranhão (cooperativa); 

b) Cópia simples e legível do estatuto social (e eventuais alterações posteriores) da entidade proponente 

devidamente registrada no cartório competente; 

c) Cópia simples e legível da ata de eleição da diretoria da entidade proponente devidamente registrada no 

cartório competente; 

d) CNPJ da associação ou cooperativa (cópia legível); 

e) Cópia simples e legível do CPF e RG dos representantes legais da entidade proponente; 

f) Declaração de respeito às práticas ambientais (Anexo VII); 

g) Declaração de que a Empresa elaboradora da proposta do projeto produtivo encontra-se credenciada na 

Rede de Apoio – SREDE, do Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF ou no Sistema Brasileiro 

Descentralizado de Assistência Técnica e Extensão Rural – SIBRATER ou nas Instituições Financeiras de 

Crédito Rural.  (Anexo VIII), e  

h) Cópia simples e legível da ata de reunião que discutiu e aprovou a proposta do projeto produtivo a ser 

encaminhada devidamente autenticada no cartório competente. 

10.3.2. Documentos de habilitação técnica: 

a) Formulário de inscrição do Projeto (Anexo I); 

b) Descrição do Projeto Básico, conforme roteiro (Anexo II); 

c) Caracterização do Arranjo Produtivo Local (Anexo III); 

d) Solicitação de financiamento para investimento (Anexo IV); 

e) Identificação dos beneficiários - nome e assinatura (Anexo V); 

f) Termo de responsabilidade – (Anexo VI); 

g) Orçamento das obras civis de construção, reformas e/ou ampliação, máquinas, equipamentos etc...;  
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h) Plantas: cortes e fachada das obras civis (onde couber); 

i) Folheto com especificações técnicas das máquinas e equipamentos (onde couber); 

j) Documento relativo à regularização do imóvel (escritura; doação ou termo de cessão com promessa de 

doação, no caso de propriedade particular; termo de cessão com prazo mínimo de dez anos ou doação, no 

caso de propriedade do poder público) onde será implantado o projeto, tendo a proponente como 

proprietária/ beneficiária.  

j. 1) A área onde será implantado e implementado o projeto deverá possuir situação fundiária regularizada, 

registrada em Cartório de Registro de Imóveis da Comarca competente, por meio de um dos seguintes 

documentos: título de propriedade, contrato de comodato, concessão de direito real de uso, termo de 

autorização de uso sustentável e concessão de uso de bem público. Em caso de comodato não poderá haver 

cláusula de rompimento a qualquer momento, sendo que a vigência poderá ser de 10 a 20 anos.  

j. 2) Quanto às terras das comunidades remanescentes de quilombos a comprovação da situação fundiária 

será com base na Certidão expedida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA ou 

pelo Instituto de Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA, em se tratando de terra de propriedade do 

Estado do Maranhão, com fulcro no disposto do Decreto Federal nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, em 

seus Artigos 8º a 12, em que informará a realização conclusiva dos procedimentos administrativos para a 

identificação, o reconhecimento, a delimitação e a aprovação do relatório técnico. Por outro lado as 

comunidades remanescentes de quilombos, que não tenham processo em tramitação nem no Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e nem no Instituto de Colonização e Terras do 

Maranhão – ITERMA, visando a sua regularização fundiária, mas que possuam a CERTIDÃO DE 

AUTODEFINIÇÃO concedido pela FUNDAÇÃO PALMARES e que sejam áreas consideradas posse mansa e 

pacifica da comunidade, poderão também participar deste referido edital e. 

K) Plano de Trabalho (Anexo IX) 

k.1) Deverão ser utilizados os códigos orçamentários da natureza de despesa; 

k.2) Não será necessário preencher nesta fase os dados bancários, pois serão solicitados após a aprovação e 

homologação da proposta do projeto.   

11. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO PROJETO   

11.1. A proposta do projeto deverá ser encaminhada pela seguinte forma: 

11.1.1. Envelope (s) devidamente lacrado (s) no qual deverão constar no espaço do destinatário e 

remetente, respectivamente, as seguintes informações: 

Destinatário: 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – SEDAGRO 
At. Secretaria Executiva do Comitê Gestor.    
EDITAL - 01/2012/SEDAGRO/SEPLAN-FUMACOP/BNDES - APOIO PROJETOS PRODUTIVOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS DO ESTADO DO MARANHÃO                                                                                                 
Rua Coronel Paiva – Quadra 26 – Lotes 1,2 e 3 – Bairro Jardim Eldorado – CEP 65066-290 - São Luís – 
Maranhão – Brasil  
 



17 

 

Remetente:  

Nome da associação ou cooperativa                                                                                                             
Nome do Projeto 
Nome da Empresa ou Consultor elaborador do Projeto:  
Endereço da associação ou cooperativa: citar nome completo do logradouro, número, bairro, CEP, telefone e 
município.    
 

11.1.2. A proposta de projeto deverá ser encaminhada para o destinatário de conformidade do item 11.1.1 

da presente seleção pública única e exclusivamente por meio do serviço de postagem de correspondência da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, com Aviso de Recebimento (AR). 

11.1.2.1 As propostas de projetos não serão recepcionadas pelo Setor de Protocolo da SEDAGRO. 

11.1.3. A proposta do projeto será encaminhada em (1) uma via, impressa em papel Formato A4, na fonte 

'Arial', tamanho 11 (onze) e espaçamento entre linhas de '1,5 linha', com sumário e páginas 

sequencialmente numeradas e devidamente rubricadas pelos responsáveis da organização associativa ou 

cooperativa, conjuntamente com o agente elaborador do projeto; 

11.1.4. A proposta do projeto deverá ser apresentada também digitalizada, acompanhando a versão prevista 

no item 11.1.3, gravada em 1 (uma) mídia no formato digital (CD-ROM). 

11.2. É vedado: 

11.2.1. O Envio de proposta do projeto através de fax ou e-mail; 

11.2.2. Inclusão de qualquer documento ou informação à proposta do projeto original apresentado a menos 

que seja solicitado pelo Comitê Gestor; 

11.2.3. A inscrição de projetos após o encerramento do prazo de recebimento das propostas de projetos;  

11.2.4. Apresentação de propostas de projetos idênticos, mesmo que por diferentes proponentes; e 

11.2.5 Que não atenderem às exigências contidas nesta Seleção Pública, seja quanto à forma, documentação 

e formulários.  

12. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DA PROPOSTA DO PROJETO 

12.1. A homologação e a avaliação da execução dos projetos classificados aprovados e conveniados objeto 

deste Edital serão coordenadas pelo Comitê Gestor, constituídas por representantes da Secretaria de Estado 

de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário e 

Agricultura Familiar – SEDAGRO; Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGRIMA; Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente – SEMA; Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e 

Desenvolvimento Tecnológico - SECTEC; Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio - 

SEDINC; Secretária de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES; Secretaria de Estado da Mulher – SEMU; 

Secretaria de Estado Extraordinária de Igualdade Racial – SEIR; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

– EMBRAPA; Instituto de Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA; Universidade Estadual do Maranhão 

– UEMA; Universidade Federal do Maranhão – UFMA; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – IFMA; Banco do Brasil – BB; Banco do Nordeste do Brasil – BNB; Banco da Amazônia - BASA; e 
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Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Maranhão – FETAEMA, sob a 

presidência da SEDAGRO, conforme Decreto nº 27.533, de 12 de julho de 2011. 

12.2. A análise e a inspeção técnica serão realizadas pela Comissão de Seleção e Avaliação dos Projetos 

Produtivos, constituído pelo Decreto nº 27.533, de 12 de julho de 2011, para este fim, por equipes 

multidisciplinares, formadas por técnicos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura 

Familiar – SEDAGRO; Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Micro Empresas do Maranhão – SEBRAE; 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR; Núcleo Estadual de Projetos Especiais – NEPE; Agência 

Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão – AGERP; Agência Estadual de Defesa 

Agropecuária do Maranhão – AGED; e Fundo Maranhense de Combate a Pobreza do Estado do Maranhão- 

FUMACOP. 

12.2.1 A analise jurídica referente ao item 10.3.1 do presente Edital será realizada por um Grupo de Trabalho 

de apoio ao Comitê de Seleção e Avaliação dos Projetos Produtivos, formado por membros das Assessorias 

Jurídicas da SEDAGRO e suas vinculadas. 

12.3. Destacam-se como prioridade os empreendimentos que estejam focados para os seguintes grupos: 

a) Pessoas em situação de vulnerabilidade social; 

b) Integrantes de comunidades e povos tradicionais; 

c) Integrantes dos Programas do Governo do Estado do Maranhão; 

d) Integrantes dos Programas do Governo Federal. 

13. SELEÇÃO, ANÁLISE, CLASSIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS. 

A Comissão de Seleção e Avaliação dos Projetos Produtivos fará a avaliação das propostas (processo seletivo) 

em 4 (quatro) etapas, definidas como eliminatórias e classificatórias, conforme segue:  

1ª Etapa: Adoção dos critérios de eliminação conforme previsto no item 11.2, deste Edital; 

2ª Etapa: Na análise da habilitação jurídica da proposta do projeto serão considerados os documentos 

solicitados no item 10.3.1 do Edital em referência, de caráter eliminatório; 

3ª Etapa: Quanto à análise da habilitação técnica da proposta do projeto serão considerados os documentos 

a serem apresentados no item 10.3.2 deste instrumento, de caráter eliminatório; 

4ª Etapa: Na Inspeção Técnica do Projeto será realizada, após as análises das etapas 1, 2, e 3, uma visita 

técnica in loco para verificar se o projeto proposto está em consonância com a atividade produtiva objeto 

deste Edital. A visita técnica, a ser realizada por membros da Comissão de Seleção e Análise dos Projetos 

Produtivos, tem como objetivo verificar as informações apresentadas e a adequação dos projetos, propor 

definição dos valores da colaboração financeira deste Edital, e legitimar a participação da comunidade na 

discussão e definição do projeto.   

13.1. ETAPA CLASSIFICATÓRIA 

As propostas dos projetos selecionados, de conformidade com o item 13 serão avaliadas e classificadas pela 

Comissão de Seleção e Avaliação dos Projetos Produtivos, que considerará os seguintes critérios:  
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ITEM CRITÉRIOS PESO NOTAS 

01 Comunidade inserida em município de baixo IDH-M e/ou no Território da 
Cidadania e/ou municípios de extrema pobreza (IMESC) 

2 0-3 

02 Matriz tecnológica do Projeto. 3 0-3 

03 Consistência e coerência com os objetivos, estratégias, especificações técnicas, 
orçamento, cronogramas e atividades bem definidos. 

2 0-3 

04 Viabilidade econômica.  2 0-3 

05 Governança do Projeto, gestão social e administração do empreendimento.  2 0-3 

06 Gestão dos impactos ambientais 3 0-3 

07 Gestão do projeto realizado por grupos de mulheres 3 0-3 

08 Sustentabilidade do projeto. 2 0-3 

09 Beneficiários detém a propriedade do projeto 3 0-3 

10 Projeto inserido no Arranjo Produtivo Local da Região de Planejamento 3 0-3 

 

13.1.2. A pontuação final de cada proposta do projeto será dada pelo somatório dos resultados da 

multiplicação da nota por seu respectivo peso, para cada item. Será utilizada como critérios de desempate a 

maior pontuação obtida pela proposta nos itens 03, 04, 05 e 06 da Tabela. As propostas que não atingirem 

60% do total dos pontos (60 pontos) estarão automaticamente desclassificadas.  

13.1.3. É facultado à Comissão de Seleção e Avaliação dos Projetos Produtivos, ouvindo o Comitê Gestor, em 

qualquer fase do processo, promover diligência para esclarecer detalhes do projeto. 

13.1.4. Significado das notas: 

I. 3 (três) pontos: para projetos que proponham transformar de modo efetivo, a realidade da 

comunidade, alterando suas rotinas, resolvendo problemas crônicos, potencializando os arranjos produtivos 

locais, interferindo positivamente nas dificuldades inicialmente diagnosticadas; 

II. 2 (dois) pontos: para projetos que tem potencial de melhorar as condições da comunidade em 

questão, construindo estratégias para futuras transformações efetivas; 

III. 1 (um) ponto: fraco potencial de intervenção na comunidade, perante impactos imperceptíveis no 

que se refere à qualidade inicial da comunidade trabalhada. 

IV. 0 (zero) ponto: nenhum potencial de intervenção na comunidade, perante impactos imperceptíveis 

no que se refere à qualidade inicial da comunidade trabalhada.   
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 Na avaliação dos fatores técnicos qualitativos serão consideradas, exclusivamente, as informações 

claramente identificadas no projeto apresentado pela organização associativa ou cooperativa. 

13.2. ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. 

13.2.1. A etapa de classificação das propostas dos projetos, depois de cumpridas as etapas anteriores, será 

em ordem decrescente de pontos, respeitando o montante de recursos destinados no item 3., deste Edital.  

13.2.2 Os valores apresentados pelos proponentes para apoio financeiro deste Edital poderão ser aprovados 

total ou parcialmente, preservando-se a coerência e a ordem das etapas e/ou atividades constante no Plano 

de Trabalho para realização do projeto.   

13.2.3. Caberá ao Comitê Gestor homologar o resultado final da classificação das propostas dos projetos a 

serem conveniados após reunião conjunta com a Comissão de Seleção e Avaliação dos Projetos Produtivos 

que explanará com base nos critérios de classificação conforme item 13.1 do presente Edital.  

13.2.4. O Comitê Gestor poderá solicitar a Comissão de Seleção e Avaliação dos Projetos Produtivos, os 

esclarecimentos de quaisquer dúvidas quanto aos resultados da classificação dos projetos.  

13.2.5. O resultado final da classificação será publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no site do 

Governo do Estado do Maranhão - http://www.ma.gov.br, até 10 (dez) dias após a homologação pelo 

Comitê Gestor.  

13.2.6 O prazo para a publicação da classificação, previsto no cronograma integrante desta Seleção Pública, 

poderá ser prorrogado de oficio pelo Presidente do Comitê Gestor, por meio de portaria. 

14. CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS CLASSIFICADOS E HOMOLOGADOS 

14.1. O projeto classificado será contratado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agrário e 

Agricultura Familiar – SEDAGRO, após a homologação pelo Comitê Gestor e até o limite do orçamento 

disponibilizado pelo presente Edital, por meio de Convênio firmado com a pessoa jurídica proponente; 

14.2. Para formalização do convênio, o projeto classificado e homologado pelo Comitê Gestor, observado o 

item 13, do presente Edital, deverão apresentar Certidão Negativa de Débitos, e Divida Ativa de Tributos e 

Contribuições para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

proponente; Cópia da Certidão Negativa de Débitos Previdenciários e do Certificado de Regularidade do 

FGTS - CRF; Cópia do Cadastro Estadual de Inadimplentes – CEI; e Certidão Negativa de Débito da Companhia 

de Águas e Esgotos do Maranhão – CAEMA (Decreto Estadual de nº 21.178 de 26 de abril de 2005, que 

dispõe sobre a comprovação de regularidade, por certidão negativa de débito, para contratação com a 

administração pública estadual, e dá outras providências); com validade na data da formalização do 

Convênio. 

14.3. Quando da publicação do extrato de convênio no Diário Oficial do Estado, a associação ou cooperativa 

convenente deverá apresentar uma cópia original ou autenticada do contrato celebrado com a entidade ou 

consultor devidamente habilitado, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, que 

elaborou o projeto e prestará assistência técnica e no devido tempo apresentará a prestação de contas. 
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14.4. Para contratação do projeto, a organização associativa ou cooperativa, não poderá estar em situação 

de mora ou inadimplência junto a qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, municipal, 

estadual ou federal. 

14.5. O não comparecimento ou a não assinatura do instrumento jurídico, sem justificativa cabível, implicará 

na automática eliminação da associação ou cooperativa e respectivo projeto homologado, podendo a 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – SEDAGRO substituí-lo pelo projeto 

de outra associação ou cooperativa, obedecida a ordem de classificação e os limites estabelecidos no 

presente instrumento. 

15. DA EXECUÇÃO, DO ACOMPANHAMENTO E DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS. 

15.1. O projeto conveniado terá o prazo mínimo de 06 (seis) meses e o máximo de 18 (dezoito) meses de 

duração, podendo sofrer alteração nas fases de análise técnica e jurídica. 

15.2. O período de acompanhamento e monitoramento do projeto será, no mínimo, de 18 (dezoito) meses, 

contados a partir da data da liberação da primeira parcela do convênio, sendo estendido até a final 

prestação das contas dos recursos repassados; 

15.3. O uso dos recursos para a execução do objeto do convênio será regido, no que couber, aos ditames da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e pela Legislação Estadual pertinente e suas respectivamente 

alterações posteriores;  

15.4. A liberação dos recursos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – 

SEDAGRO ocorrerá em parcela única para uma conta corrente específica do convênio, aberta pela 

convenente exclusivamente para a movimentação dos recursos do respectivo convênio, enquanto que a 

liberação de recursos de fontes alternativas será informada posteriormente, de acordo com as regras 

adotadas pelos futuros parceiros. Este montante ficará retido e será previamente autorizado pela 

convenente e será disponibilizado de forma gradativa, por meio de Autorização de Pagamento – AP, de 

acordo com o Anexo X, deste Edital e mediante a medição dos serviços realizados, aprovados pela Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - SEDAGRO e em conformidade com o 

cronograma físico-financeiro do projeto conveniado.  

15.5. A liberação da segunda e demais parcelas para a cooperativa ou associação deverá ser precedida da 

prestação de contas referente à parcela anterior, comprovadas através de faturas, notas fiscais e recibos, 

dentre outros documentos aptos a provar os gastos ou despesas realizadas, inclusive extratos relativos à 

movimentação da conta corrente do convênio. 

15.6. A prestação de contas da entidade conveniada ficará sujeita à auditoria do órgão estadual competente 

e do órgão de controle da eventual outra fonte de recursos, na hipótese do item 3.1, devendo ser 

apresentada em conformidade com a legislação vigente. 

15.7. Para a aquisição de bens ou serviços à cooperativa ou associação deverá preceder à pesquisa de preços 

em, no mínimo, 3 (três) fornecedores distintos, especificando os valores por unidade, o valor total e o prazo 

de validade do orçamento-proposta, acompanhada de justificativa para a escolha do fornecedor ou para 

impossibilidade de obtenção de 03 (três) propostas de fornecedores; 
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15.8. A supervisão e o acompanhamento das ações previstas nos projetos aprovados e conveniados, 

coordenados pelo Comitê Gestor, serão de responsabilidade da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Agrário e Agricultura Familiar – SEDAGRO e das demais instituições membros do Comitê Gestor por meio de 

seus quadros técnicos e utilizando-se cada um dos seus recursos próprios, acordado através de celebração 

de cooperação técnica. 

15.9. Serão elaborados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – 

SEDAGRO os Relatórios de Progresso e Monitoramento dos Projetos conveniados, semestrais, para 

acompanhar e avaliar a execução físico-financeira, e verificar o cumprimento das obrigações pactuadas.  

15.10. As licenças ambientais serão obtidas de acordo com a Resolução 385, de 27 de dezembro de 2006, da 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente; 

15.10.1 A taxa para o pagamento da Licença Ambiental Prévia e posteriormente da Licença de Instalação ou 

da Licença Única de Instalação e Operação – LIO deverá ser incluída na 1ª parcela, prevista no Plano de 

Trabalho; 

15.10.2 A liberação da 2ª parcela ficará condicionada a apresentação das Licenças do item 15.10.1.; 

15.10.3 Quando da necessidade da Licença de Operação – LO, a taxa pertinente deverá ser prevista na 

liberação da 2ª parcela ou subsequente, de acordo com a atividade constante no cronograma de 

desembolso financeiro do Plano de Trabalho; 

15.10.4. A Associação ou Cooperativa, a partir da ultima liberação dos recursos conveniados deverá 

apresentar no prazo de 120 (cento e vinte dias), a Licença de Operação do funcionamento do projeto, 

expedido pelo órgão ambiental competente e acompanhado do extrato de publicação da licença no Diário 

Oficial do Estado – DOE.    

16. CONCEITOS 

o Associação ou cooperativa – Associações de agricultores familiares e/ou associações comunitárias e/ou 

cooperativas e/ou entidades de economia solidária responsável pela celebração do Convênio e pela 

execução gerencial e financeira do projeto. 

o Desenvolvimento Endógeno – Processo interno de ampliação contínua da capacidade de agregação de 

valor sobre a produção, bem como da capacidade de absorção da região, cujo desdobramento é a 

retenção do excedente econômico gerado na economia local e/ou a atração de excedentes provenientes 

de outras regiões. 

o Arranjos Produtivos Locais – Grupo ou aglomerações de agricultores familiares e/ou associações 

comunitárias, fixados em uma determinada área geográfica, realizando uma produção especializada e 

que tenha um nível mínimo de organização. 

o Crédito – capital disponibilizado às associações comunitárias e/ou agricultores familiares e/ou 

cooperativas, necessário para alavancar os produtos e cumprir as metas pré-estabelecidas. 
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o Metas – referencial máximo a ser perseguido, dotado de objetivo, valor, e com validade para um 

determinado prazo. 

o Concedente – Órgão ou entidade da administração estadual direta, ou indireta, responsável pela 

transferência dos recursos financeiros ou descentralização dos créditos orçamentários destinados à 

execução do objeto do convênio. 

o Contrapartida – Recursos financeiros e/ou não financeiros (bens, serviços, etc. desde que 

economicamente mensuráveis), aportados ao projeto exclusivamente pela instituição proponente ou 

parceira.  

o Comunidades Quilombolas - Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos 

étnicos raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de 

relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com formas de 

resistência à opressão histórica sofrida. 

o Órgão Executor – Órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou 

sociedade de economia mista, de qualquer esfera do governo, ou organização particular sem fins 

lucrativos, responsável direta pela execução do objeto do projeto e pela administração financeira dos 

recursos. 

o Projeto aglutinador - projeto que apresenta característica particular, gerenciado por uma entidade, 

compostos por subprojetos de outras entidades que conseguem integrar e disparar outras atividades, 

gerando efeitos multiplicadores e de articulação num mesmo arranjo produtivo local. 

o Proponente/Convenente – Pessoa jurídica de direito privado (associações e cooperativas) com a qual a 

administração estadual pactua a execução do programa, projeto ou atividade mediante a celebração do 

convênio. Também é responsável pela execução gerencial e financeira do projeto. 

o Tecnologia Social – Compreendem produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na 

interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social. 

o Tecnologia Produtiva – Compreendem produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis validadas por 

instituições de difusão e pesquisa que representem soluções de aumento de produção e produtividade, 

consequentemente geração de trabalho e renda. 

o Certidão de Auto definição de Comunidades Remanescentes de Quilombos – Documento que garante a 

identidade da comunidade de quilombolas e das famílias que nelas vivem, concedido pela Fundação 

Palmares sendo primeiro passo para que acesso às políticas públicas e possibilita a abertura do processo 

para ter a titulação de suas terras junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA.  



24 

 

o Termo de Doação e Servidão Pública - legítimos possuidores doam de livre e espontânea vontade parte 

do imóvel, nos termos do Artigo nº 538 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para cooperativa ou 

associação será usada de forma coletiva, devendo a presente doação ser respeitada em todos os seus 

termos pelos seus herdeiros e sucessores. 

o Termo de Autorização de Uso Sustentável - TAUS – documento outorgado a comunidades tradicionais 

que ocupem ou utilizem as seguintes áreas da União: I - áreas de várzeas e mangues enquanto leito de 

corpos de água federais; II - mar territorial, III - áreas de praia marítima ou fluvial federais; IV - ilhas 

situadas em faixa de fronteira; V - acrescidos de marinhas e marginais de rio federais; e VI - terrenos de 

marinha e marginal presumida (Portaria da Secretaria do Patrimônio da União - SPU de nº 232, de 03 de 

agosto de 2005 em consonância com os arts. 6º, 20, 182, 186 e 216 da Constituição Federal de 1988, 

com art. 1 do Decreto-Lei nº 9760/1946, com os arts. 1º e 18, § 1º, da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 

1998, e art. 7º do Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967 c/c Portaria SPU Nº 100/2009). 

o Concessão de Direito Real de Uso – é o contrato pela qual a administração pública transfere o uso 

remunerado ou gratuito de área pública a particular como direito real resolúvel para que dele se utilize 

em fins específicos urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou qualquer outra exploração de 

interesse econômico.  

o Contrato de Comodato - se define como o empréstimo gratuito de um bem que deve ser restituído a seu 

dono após o uso, sem clausula de rompimento a qualquer momento com vigência de 15 a 20 anos. 

o Concessão de Uso de Bem Público - Autorização que o Poder Público confere a entidade para o uso 

coletivo de um bem público, gratuito, concedida através de contrato administrativo, realizado por prazo 

certo, com finalidade específica e mediante licitação.  

o Titulo de Propriedade – Outorga concedido com fundamento nas legislações federal e estadual após 

regular procedimento administrativo que atesta todos os requisitos necessários a expedição do titulo de 

domínio para o beneficiário, sob condição resolutiva. 

o Licença Ambiental Prévia - Indica o Local adequado para construção do empreendimento devendo ser 

solicitada no início da elaboração do projeto. 

o Licença de Instalação - Aprova o início da construção do empreendimento, devendo ser obtida antes do 

início da construção. 

o Licença de Operação- Autoriza o funcionamento do projeto, a ser solicitada após a construção e 

aquisição dos equipamentos.  

o Licença Única de Instalação e Operação – Autoriza a instalação e o funcionamento de projetos de baixo 

impacto ambiental e de pequeno porte que serão licenciados em uma única etapa. 
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o Módulo rural - é a área mínima suficiente para que uma família possa trabalhar viver e progredir, 

utilizando-se, ocasionalmente, de mão-de-obra de terceiros. O tamanho dessa área é variável de 

município para município, sendo a sua dimensão definida levando-se em consideração aspectos 

climáticos e sociais. Os municípios estão classificados segundo a Zona Típica de Módulo - ZTM a que 

pertencem, codificadas de 1 a 9 e são especificadas abaixo, de acordo com sua dimensão e tal como 

fixadas pela Instrução Especial INCRA/Nº 50, de 26.08.97, aprovada pela Portaria MEPF/Nº 36, de 

26.08.97, que altera a Portaria MIRAD nº 32/89.  

Dimensão do Módulo por Tipo de Exploração (hectares) 

Código da 
ZTM 

ZTM Hortigranjeira 

Lavoura 

Pecuária Florestal 

Imóvel 
Inexplorado 

ou com 
Exploração 

não Definida 

Permanente Temporária 

1 A1 2 10 13 30 45 5 

2 A2 2 13 16 40 60 10 

3 A3 3 15 20 50 60 15 

4 B1 3 16 20 50 80 20 

5 B2 3 20 25 60 85 25 

6 B3 4 25 30 70 90 30 

7 C1 4 30 35 90 110 55 

8 C2 5 35 45 110 115 70 

9 D 5 40 50 110 120 100 

 

o       O Módulo Fiscal tem serventia apropriada, pois estabelece parâmetro para classificação do imóvel rural 

quanto ao tamanho, na forma da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.  Pequena Propriedade – É o 

imóvel rural cuja área compreendida tem de 1(um) a 4(quatro) módulos fiscais;  Média Propriedade – É o 

imóvel rural cuja área é superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos fiscais. Serve também de parâmetro 

para definir os beneficiários do PRONAF (pequenos agricultores de economia familiar, proprietários, 

meeiros, posseiros, parceiros ou arrendatários de até 4 (quatro) módulos fiscais). 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. As proponentes que tiverem seus projetos conveniados comprometem-se a divulgar o apoio do 

Governo do Estado do Maranhão/SEDAGRO/SEPLAN-FUMACOP/BNDES e de eventuais fontes adicionais de 

recursos a serem posteriormente negociadas, fazendo constar suas logomarcas em quaisquer projetos 

gráficos associados ao produto final (cartazes, folders, panfletos, peças de vídeo, publicações e outros), 

devendo sua divulgação ocorrer de acordo com o padrão de identidade visual fornecido pela Secretaria de 

Estado de Comunicação – SECOM e pelas eventuais fontes adicionais de recursos a serem posteriormente 
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negociadas, acompanhada dos seguintes dizeres: “PROJETO COM APOIO DO GOVERNO ESTADO DO 

MARANHÃO/SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR – 

SEDAGRO/FUMACOP/BNDES”.  

17.2. O apoio do Governo do Estado do Maranhão/SEDAGRO/SEPLAN-FUMACOP/BNDES e de eventuais 

fontes adicionais de recursos, a serem posteriormente negociadas, deverão ser verbalmente citados, 

também, em todas as entrevistas e notas concedidas pelos representantes das proponentes contempladas à 

imprensa de rádio, jornal, TV e internet, Road show bem como mencionada em todas as apresentações de 

lançamento ou divulgação do Projeto; 

17.3. Todo material de divulgação do projeto deverá ser enviado a SEDAGRO e às eventuais fontes adicionais 

de recursos a serem posteriormente negociadas, para prévia análise e autorização. 

17.4. Os projetos não selecionados/classificados, acompanhados da respectiva documentação, serão 

disponibilizados às proponentes 30 (trinta) dias após a data da publicação do resultado final da seleção, para 

consultas e obtenção de cópias, às suas expensas.  

17.5. É vedado o pagamento, a qualquer título, ao servidor da administração pública, empregado de 

empresa pública ou sociedade de economia mista, por serviços de consultoria, assistência técnica, 

gratificação ou qualquer espécie de remuneração adicional; 

17.6. A beneficiária dos recursos se compromete a facilitar a avaliação feita por instituição que venha a ser 

contratada com o objetivo de medir impactos sociais, econômicos e tecnológicos gerados pelos projetos nas 

pessoas beneficiadas diretamente e nas comunidades das associações e cooperativas apoiadas. 

17.7. O Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agrário e 

Agricultura Familiar, contratarão ou fará parceria institucional com instituição externa objetivando avaliar 

efetivamente os impactos socioeconômicos do projeto conveniado.  

17.8. As entidades proponentes se responsabilizam pela veracidade das informações prestadas no âmbito 

desta chamada, sujeitando-se, em caso de não veracidade, à eliminação do processo seletivo.  

17.9. A Empresa ou consultor elaborador do projeto deverá estar comprovadamente em situação de 

regularidade com os fiscos federal, estadual e municipal, bem como, com as obrigações trabalhistas e 

entidades de classe, onde couber – Vide Anexo X, deste Edital. 

17.10. - Todos os casos omissos serão decididos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agrário e 

Agricultura Familiar – SEDAGRO, que utilizará subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 

de junho de 1993, com suas alterações subsequentes e legislação correlata; Medida Provisória Estadual de 

nº 117/2012, de 03 de fevereiro de 2012; Lei de nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002; nos termos da 
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Emenda Constitucional Federal nº 31 de 14 de dezembro de 2000 e regulamentada pelo Decreto nº 

27.379/04 e alterações posteriores.  

17.11. – Outros esclarecimentos sobre o Edital podem ser obtidos pelo endereço eletrônico: 

edital01sedagro2012@sedagro.ma.gov.br. 

Conceição Andrade 
Secretária de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar 

SEDAGRO 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO PROJETO 

 
Título do Projeto: 
 
 

 
Associação ou cooperativa: 
 
 
 
CNPJ: 
 
 
 
Endereço: 
 
 
 
 
Contatos (nome, telefone, e-mail e outros): 
 
 
 
 
 
 
Data e local da(s) reunião (ões) da associação ou cooperativa referente à discussão e aprovação do projeto 
produtivo: 
 
 
 
 
 
Valor da Contrapartida (1): 
 
Valor do apoio ao projeto (2): 
 
Valor total do Projeto (1+2):   
 
 
Nome da entidade contratada para prestação de serviços técnicos, relação dos responsáveis e formação 
profissional e respectivo celular, bem como, endereço completo contendo – nome do logradouro, número, 
bairro, CEP, telefone, e município. 
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ANEXO II 

ROTEIRO PARA DESCRIÇÃO DO PROJETO BÁSICO  

O projeto deverá conter os itens seguintes: 

a) Título do Projeto – Expressão que deve traduzir o projeto de forma sintética, de acordo com os temas a 

serem abrangidos dentre aquelas categorias descritas no item 2 – Objetivo e item 5 – Descrição dos Serviços; 

b) Identificação da Associação ou Cooperativa – Indicar o nome completo, sigla e o endereço da 

associação ou cooperativa e do seu responsável legal, bem como números de telefones para contato e 

endereço de correio eletrônico; 

c) Apresentação – A apresentação é uma das partes mais importantes na descrição do projeto. É nela que 

a comissão avaliadora (citar) poderá entender – de forma rápida e objetiva – a proposta integral do projeto. 

Seja claro e objetivo, incluindo apenas as informações essenciais ao entendimento do projeto; 

d) Justificativa – A justificativa deverá ser construída com o público beneficiário, devendo responder às 

questões: por que e para que executar projeto. Deve-se escrever um breve histórico da atividade produtiva e 

fundamentar a pertinência e a oportunidade do projeto, como resposta a um problema ou demanda 

específica, ressaltando os seguintes aspectos: I) problema a ser enfrentado, suas dimensões e públicos 

atingidos; e II) relevância do projeto; 

e) Objetivos – Descrever com clareza e de forma sucinta o que pretende alcançar com o projeto. Estes 

objetivos referem-se às etapas intermediárias que deverão ser cumpridas durante a execução. Também 

devem ser específicos, viáveis, hierarquizados, mensuráveis e cronologicamente definidos; 

f) Período de Execução – Indicar as datas de início e término da execução do projeto (até 12 meses); 

g) Área de Abrangência – Descrever a área de abrangência do projeto, que pode ser em nível de 

comunidades, municipal ou microrregional; 

h) Metas – Descrever as metas necessárias para o alcance do objetivo esperado, com especificação dos 

indicadores devidos; 

i) Resultados esperados – Fazer um resumo da situação esperada ao término do projeto e os impactos 

que serão gerados (as transformações positivas esperadas, em termos de sustentabilidade e de melhoria da 

qualidade de vida dos beneficiários, nos aspectos social e econômico); 
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j) Impacto Ambiental: Descrição dos impactos ambientais (positivos e negativos) decorrentes da atividade 

produtiva. (OBS: No caso de impactos ambientais negativos, e em sendo o projeto aprovado, a associação ou 

cooperativa deverá apresentar parecer emitido por técnico da área, sobre os mesmos). 

k) Metodologia – Descreva a maneira como as atividades serão implementadas, incluindo os principais 

procedimentos, as técnicas e os instrumentos a serem empregados. É preciso que se descreva com precisão 

de que maneira o projeto será desenvolvido, ou seja, o COMO FAZER; 

l) Cronograma físico-financeiro – Detalhar as etapas do projeto utilizando o mês como unidade de tempo, 

distribuindo cronologicamente os produtos parciais e finais, bem como a respectiva distribuição dos custos. 

Relacione as principais atividades do projeto, indicando os prazos de realização de cada uma, considerando o 

prazo de vigência do contrato de parceria (até 12 meses). O mês referente ao cronograma não deverá estar 

relacionado com os meses do ano, mas com o período de execução do projeto; 

m) Especificação das Máquinas e Equipamentos e apresentação do projeto físico; 

n) Apresentação dos motivos para utilização do financiamento solicitado; 
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ANEXO III 

CARACTERIZAÇÃO DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL 

1. Localização (discriminação): 

Município 

Povoado 

2. Natureza da Atividade: 

(Produção de) 

3. Histórico da Atividade Produtiva (buscar identificar quais as principais atividades produtivas 

existentes na localidade): 

(Como tudo começou outras atividades afins na região)  

4. Nível de instrução dos indivíduos: 

Produção. 

Direção:  

(Se houver essa divisão) 

5. Produtos (caracterização/ preços/ distribuição): 

6. Produção/ produtividade (mensal/anual) 

7. Principais matérias-primas utilizadas/ origem dos fornecedores 

8. Processo de produção/ organização da produção (como se dá a divisão do trabalho) 

(Etapas do processo produtivo) 

9. Número de agricultores familiares na comunidade. 

10. Número de agricultores familiares participantes do Projeto. 

11. Renda média mensal (sazonalidade): 

12. Forma de organização comunitária (identificar lideranças/ contatos/ telefones) 

13. Mercado consumidor (local/ regional/ fora do estado) 

14. Inter-relação com outros agricultores familiares (existência da cadeia produtiva, cooperação entre os 

agricultores familiares). 

15. Principais problemas relacionados com: (em ordem hierárquica) 

16. Já obteve algum financiamento/ crédito (identificar problemas relacionados) 

17. Existência de instituições parceiras 
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ANEXO IV  

SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA INVESTIMENTO  

 

DE: (Nome da Instituição)  

 

PARA: Presidente do Comitê Gestor Assunto:  

 

Assunto: Solicitação de apoio a projeto produtivo – Edital nº 01/2012 

 

Senhora Presidente, 

 

Através do presente, estamos encaminhando CARTA PROPOSTA necessária a 

obter financiamento para (Descrever a proposta do projeto)______________________________________ 

cujos recursos financeiros originam-se do FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA DO MARANHÃO – 

FUMACOP/SEPLAN E DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – BNDES/FUNDO SOCIAL. 

 

                 Certos de contar com o seu deferimento, subscrevemo-nos.  

 

Atenciosamente, 

 

_____________- Maranhão, ______de ______________ de 2012. 

 

 

______________________________________________________ 

Representante legal da Associação ou Cooperativa 

 

 

 

________________________________________________________ 

Tesoureiro da Associação ou Cooperativa 
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ANEXO V  

IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS  

NOME ASSINATURA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Obs. Utilizar tantas linhas quantos forem os beneficiários do projeto 



 

ANEXO VI  

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 Estou ciente de que são de minha inteira responsabilidade as 
informações contidas no presente Projeto e de que, ao apresentá-lo, deve estar acompanhado 
dos documentos exigidos, sem os quais o processo será indeferido. 

 

 

Local/Data: 

__________________, ______ de ________________ de 2012 

 

 

______________________________________________ 

Nome da Associação ou Cooperativa 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Presidente da Associação ou Cooperativa 

 

______________________________________________ 

Nome do Responsável pelo Projeto: 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo Projeto: 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 

 

 

DECLARO para os devidos fins que Associação ou Cooperativa 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

possuem práticas socioambientais que respeita o meio ambiente e os recursos naturais com 
vista à promoção do desenvolvimento local sustentável.   

 

Local/Data: 

__________________, ______ de ________________ de __________ 

 

_________________________________________________________ 

Nome do Presidente da Associação ou Cooperativa: 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Presidente da Associação ou Cooperativa 

 

___________________________________________________________ 

Nome do Responsável pelo Projeto: 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo Projeto: 

 

 



 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

DECLARO para os devidos fins que a Empresa ou consultor (nome 
completo) 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 

CNPJ _______________, sito à (endereço completo contendo o nome do logradouro, numero, 
Município, CEP e telefone ou celular) encontra-se credenciada (o), com situação ativa, na Rede 
de Apoio – SREDE, do Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF ou no Sistema Brasileiro 
Descentralizado de Assistência Técnica e Extensão Rural – SIBRATER ou nas Instituições 
Financeiras de Crédito Rural (citar a instituição financeira). 

 

 

__________________, _______de________________ de 2012. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura com CPF 

 

 

_____________________________________________ 

Nome Completo do responsável: 

 

 



 

ANEXO IX 
MODELO DO PLANO DE TRABALHO 

 
 
No Plano de Trabalho resume-se tecnicamente o que foi descrito e detalhado no Projeto Básico. Deverá ser 
preenchido conforme modelo: 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR – SEDAGRO 

 

1 - Dados Cadastrais 

Órgão / Entidade Proponente  

 

CGC  

Endereço  

 

Cidade  

 

UF  CEP  DDD / 
Telefone  

E. A.  

Conta Corrente  

 

Banco  Agência  Praça de Pagamento  

Responsável Legal  

 

CPF  

CI / Órgão Exp.  

 

Cargo  Função  Matrícula  

Endereço  

 

CEP  

2 - Outros Partícipes 

Nome  

 

CGC/CPF  E.A.  

Endereço  

 

CEP  

3 - Descrição do Projeto 

Título do Projeto  Período de Execução  

. 

 

Início (mês/ano)  Término (mês/ano)  



 

Identificação do Objeto  

 

 

Justificativa da Proposição  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase) 

Meta  Fase  Especificação  Indicador Físico  Duração  

. . . Unidade  Quantidade  Início  Término  

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

1.1  

1.2  

  

2.1  

2.2  

  

3.1  

3.2  

. . . . . 

5 - Plano de Aplicação (R$ 1,00) 

Código  Natureza da Despesa  Proponente 
(Contrapartida)  

Concedente 
SEDAGRO  

Total  

. Obras Civis / Construção e 
Instalações  

. . . 

. Aquisição de Materiais e 
Equipamentos Permanentes  

. . . 

. Aquisição de Material de 
Consumo  

. . . 



 

. Passagem e despesas com 
locomoção  

. . . 

. Serviços Terceiros Pessoa 
Física  

. . . 

. Serviços Terceiros Pessoa 
Jurídica  

. . . 

     

 Total     

6 - Cronograma de Desembolso (R$ 1,00) CONCEDENTE 

ANO I  

Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  

. . . . . . 

Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  

. . . . . . 

ANO II  

Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  

. . . . . . 

Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  

. . . . . . 

PROPONENTE (contrapartida) Deverá ser mensurável e constar no detalhamento do Projeto 

 Básico e do Plano de Trabalho (Plano de Aplicação)  

ANO I-  

Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  

. . . . . . 

Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  

. . . . . . 

ANO II  

Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  

. . . . . . 

Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  

. . . . . . 

7 - Declaração 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a SECRETARIA DE 
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR – SEDAGGRO, para os efeitos 



 

e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro 
Nacional E Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal 
que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União e do 
Estado, na forma deste plano de atendimento. 

 

 Pede deferimento, 

_________________________                                               _______________________________________ 
Local e Data                                                                            nome do Presidente da Associação ou  

                                                                                                                                Cooperativa  
                                                                                                                                 (cargo)  

8 - Aprovação pela Concedente 

Aprovado 

_________________________                                                ______________________________________ 
Local e Data                                                                           Secretário de Estado do Desenvolvimento  

                                                                                                  Agrário e Agricultura Familiar – SEDAGRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO X 
CHECK LIST DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP 

1. PARA LIBERAÇÃO DAS PARCELAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO CUJO 
FAVORECIDO – PESSOA JURIDICA LICITANTE, SERÃO NECESSÁRIOS OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS: 

Oficio de solicitação de pagamento 
Copia do laudo de vistoria do fiscal do Convênio celebrado pela Associação ou Cooperativa e a 
SEDAGRO 
Copia da Nota Fiscal com atesto  
Copia da Anotação da Responsabilidade Técnica – ART, onde couber 
Certidão Negativa de Débito do INSS e FGTS 
Certidão Conjunta Negativa de Débito e de Dívida Ativa da SRF/PGFN, 
Certidão Negativa de Débito e Divida Ativa da Secretaria da Receita Estadual 
Certidão Negativa de Débito e Divida Ativa da Fazenda Municipal  
Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT 
Copia da Adjudicação e da homologação da licitação  
Copia da publicação da adjudicação e homologação 
Copia da publicação do extrato do contrato  
Declaração de cumprimento das exigências do processo licitatório de acordo com a Lei nº 
8.666/93 e MP nº 117/2012. 
 

2. PARA LIBERAÇÃO DAS PARCELAS REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PROJETO E ASSISTÊNCIA 
TECNICA CUJO FAVORECIDO É PESSOA FISICA DEVERÃO SER ENCAMINHADOS OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS: 

Oficio de solicitação de pagamento 
Certidão da Secretaria da Fazenda Municipal 
Certidão da Receita Federal 
Certidão Negativa do Conselho de Classe  
Nota Fiscal de Serviços Avulsa 
Copia da publicação do extrato do contrato de prestação de serviços de elaboração e assistência 
técnica do projeto 
Copia da Anotação da Responsabilidade Técnica – ART 
 

3. PARA LIBERAÇÃO DAS PARCELAS REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PROJETO E ASSISTÊNCIA 
TECNICA CUJO FAVORECIDO É PESSOA JURIDICA DEVERÃO SER ENCAMINHADOS OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS: 

Oficio de solicitação de pagamento 
Copia da Nota Fiscal de serviços com atesto  
Copia da Anotação da Responsabilidade Técnica – ART  
Certidão Negativa de Débito do INSS e FGTS 
Certidão Conjunta Negativa de Débito e de Dívida Ativa da SRF/PGFN, 
Certidão Negativa de Débito e Divida Ativa da Secretaria da Receita Estadual 
Certidão Negativa de Débito e Divida Ativa da Fazenda Municipal  
Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT 
Copia da publicação do extrato do contrato de prestação de serviços de elaboração e assistência 
técnica do projeto 
Certidão Negativa do Conselho de Classe  



 

ANEXO XI – REGIÕES DE PLANEJAMENTO 

 

 

 


