Tutorial para cadastro da Proposta de Participação no SISPAA

Destaca-se abaixo trecho do Manual Operativo do PAA (Termo de Adesão), página
38. Disponibilizado em: http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-ecomercializacao-da-agricultura-familiar/entenda-opaa/manualPAA_06.03.pdf.pagespeed.ce.ffi7Tob17e.pdf

A Proposta de Participação deve ser feita anualmente e corresponde ao
planejamento da execução do PAA para o ano de publicação da portaria de plano
operacional. Isso significa que a proposta só poderá ser cadastrada no SISPAA pelas
Unidades Executoras (estados/municípios) a partir do momento em que o MDS tiver
publicado a Portaria que estabelece a meta de execução e o limite financeiro para a
Unidade Executora e aprovado o seu Plano Operacional.
ATENÇÃO!
Vejam a Portaria de Plano Operacional (meta de execução e limite financeiro).
Os novos Planos Operacionais publicados a partir de novembro 2014 sofreram
modificações com vistas a atender o disposto no Decreto 8.293/2014. As principais
alterações foram:
 estabelecimento do prazo de doze meses para execução, a partir da data de
aprovação do Plano pelo MDS (pactuação);
 a retirada da meta de execução de número de entidades beneficiadas;
 o estabelecimento de meta mínima de beneficiários fornecedores.
Dessa forma, a Portaria nº 04/2014 que permitia a flexibilização das metas de execução
em até 25% deixou de ter validade para esses novos Planos Operacionais.
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1. Como incluir a Proposta de Participação no SISPAA
No Menu do SISPAA o usuário deverá clicar em “Cadastro” e, em seguida, em
“Proposta” para ter acesso à tela da Figura 1. Nela caberá clicar no botão Incluir.

Após este procedimento, o sistema abrirá a tela Cadastrar Proposta. Nela, o
usuário deverá selecionar os dados da UF, Município, Esfera do Edital, Número do
Edital, Tipo do Termo de Adesão, Número do Termo de Adesão, Número do Plano
Operacional e Tipo da Proposta (essas informações estão disponibilizadas no próprio
SISPAA – no Plano Operacional).
ATENÇÃO!
O gestor deverá selecionar o número da última Portaria de Plano Operacional publicada
no Diário Oficial que estabelece as metas e recursos para as Unidades da Federação (UF).

2. Passo a passo para cadastrar a Proposta de Participação
2.1 Aba “Identificação da Proposta de Participação”
A Figura 2 representa os dados de identificação da proposta que deverão
aparecer após o procedimento de inclusão. O campo “Descrição da Proposta” é de
preenchimento obrigatório. O usuário deverá mencionar o número da Portaria de Plano
Operacional.

Ainda nesse campo, deverá constar que a proposta respeita a resolução

nº59/2013 e 62/2013 (alterada pela 69/2014) do GGPAA. A informação do período de
execução inicial e final virá automaticamente do cadastrado no Plano Operacional,
conforme marcação da figura abaixo.
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Após o preenchimento dos campos obrigatórios listados acima, será necessário
clicar no botão Salvar, conforme Figura 2.

O sistema exibirá, então, uma mensagem confirmando o sucesso do
procedimento realizado, conforme Figura 3.
Figura 3 – Confirmação do procedimento realizado

Concluído este passo, a Proposta de Participação já estará registrada, ou seja, já
possuirá um número específico atribuído pelo Sistema.
Após atribuído o número da proposta, ela estará salva no sispaa e o
preenchimento poderá ser retomado posteriormente. Para isso, bastará pesquisá-la
conforme o item 3 deste documento (Pesquisar Proposta de Participação) e clicar
no botão Editar (
).

2.2. Aba “Preço”
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Na aba Preço, o usuário deverá descrever os critérios utilizados para formação
dos preços dos produtos vinculados à Proposta de Participação.
Nesta aba, deve-se mencionar que a formação de preços está de acordo com a
orientação do Art. 7º da Resolução Nº 59, de 10/07/13, do Grupo Gestor do PAA,
detalhando a metodologia utilizada para formação de preços.
Passo a passo para definição dos preços, de acordo com a Resolução Nº 59/2013
O preço de referência de aquisição dos alimentos será definido pela média de 3 (três)
pesquisas de preços praticados no mercado atacadista local ou regional, apurados nos
últimos 12 (doze) meses, conforme os passos descritos abaixo.
 Passo 1: Selecionar três estabelecimentos do mercado atacadista local ou regionais.
 Passo 2: Coletar para cada produto os preços dos últimos doze meses, em cada
estabelecimento selecionado de acordo com o Passo 1.
 Passo 3: Calcular a média de cada série histórica (12 meses), obtendo, portanto, três
médias.
 Passo 4: Calcular a média final, que será o preço a ser praticado.
Exceções:
1. Se não for possível fazer 3 pesquisas de preços nos mercados atacadistas locais, mas
em apenas 2 ou 1, deve-se apurar os preços de acordo com o previsto nos passos 1 a 4,
porém usando os preços pagos ao produtor local ao invés dos preços do mercado
atacadista. Para realizar a pesquisa in loco, a Unidade Executora deverá designar um
servidor público, devendo constar seu nome, matrícula, CPF e assinatura nos
documentos referentes à pesquisa e apuração dos preços.
2. Além dessas alternativas, também poderão ser utilizados pelas unidades executoras os
preços do mercado local ou regional divulgados na internet pela Conab. Esses preços da
Conab só poderão ser utilizados como preços finais para cada produto, nunca para
compor as médias, citadas anteriormente.
3. Se, para produtos orgânicos e/ou agroecológicos, não houver possibilidade de realizar
os passos acima, pode-se acrescentar até 30% ao preço dos equivalentes produtos
convencionais, conforme definido na Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003.
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ATENÇÃO!
Todo o procedimento de formação de preços para o PAA – Compra com Doação
Simultânea (PAA CDS) deve ser devidamente documentado, autuado em um processo
administrativo e arquivado na Unidade Executora, em boa ordem, por pelo menos 10
(dez) anos, conforme dispõe o Decreto 8.293/2014.
Na aba “preço” caberá mencionar a adequação dos alimentos processados e de
origem animal distribuídos no âmbito do PAA aos normativos do Serviço de Inspeção:
Municipal; Estadual ou Federal.
Caso haja produtos orgânicos/agroecológicos a serem incluídos na Proposta de
Participação, esses produtos deverão ser precedidos de declaração do município de que
foram cumpridas as determinações do Ministério da Agricultura – MAPA, devendo os
produtores buscar regularização em uma das formas a seguir:
 obter certificação por um Organismo da Avaliação da Conformidade
Orgânica (OAC) credenciado junto ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA;
 ou se organizar em grupo para obter a certificação para realizar a venda
direta via Organização de Controle Social (OCS) devidamente cadastrada
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nos órgãos fiscalizadores

(Cadastro Nacional de Orgânicos -

http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos)

Após o preenchimento, o usuário deverá “salvar” a aba, conforme demonstra
Figura 4:

Nessa aba também deverá conter outras informações e declarações relevantes
para o cadastro da proposta. Seguem alguns casos comuns que deverão ser tomados
como base:
1. A oferta de alimentos deverá ser feita, via de regra, em refeições prontas.
Nos casos em que as entidades recebedoras pretendam fornecer os
alimentos como cestas de doação, a entidade deverá manter o registro das
famílias atendidas com informações como: dados da pessoa responsável
pela retirada dos alimentos (nome, CPF e NIS), relação dos alimentos
recebidos, data e local da entrega, assinatura do responsável pela retirada
e pela entrega dos alimentos.
2. Nas situações em que a proposta tenha previsto abastecer a rede de
ensino em complementação à merenda escolar, incluir na aba preço que a
relação de escolas e produtos destinados a elas passou pelo crivo do
responsável técnico do PNAE e foi aprovada. É importante ainda que o
responsável técnico avalie se as escolas privadas contidas na proposta
estão regularmente cadastradas no Censo Escolar e aptas a receber
alimentos do PNAE.
3. Quando houver Banco de Alimentos ou entidade semelhante cadastrados
na proposta como entidades recebedoras, todo o registro de entrega às
entidades deverá ser mantido arquivado na Unidade Executora para
futuras consultas;
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Outras informações deverão ser prestadas de acordo com a avaliação da equipe
técnica.

2.3. Aba “Proponente”
A aba Proponente virá preenchida automaticamente com os dados informados
na funcionalidade Termo de Adesão. Portanto, não é necessário preencher nenhum
campo, tampouco clicar no botão Salvar.
ATENÇÃO!
Caso haja qualquer alteração nos responsáveis pelo PAA na Unidade Executora, é
essencial que o MDS seja comunicado com urgência, de forma a oficializar as
mudanças no SISPAA e evitar problemas ao longo da execução.
2.4. Aba “Controle Social”
Na aba Controle Social, existem duas sub-abas: Termo de Adesão e Proposta.
A primeira (Termo de Adesão) já está preenchida com as informações do Termo de
Adesão. Na segunda sub-aba (Proposta) o usuário deverá informar os dados do
Conselho (o mesmo do Termo de Adesão), o qual será responsável pelo
acompanhamento da execução da proposta do PAA no município ou estado.
ATENÇÃO!
A instância de controle e participação social do PAA é o Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional (COMSEA). Excepcionalmente, conforme prevê o Art. 24 da
Lei 12.512/2011, caso a localidade não possua Conselho de SAN, o controle social do
PAA poderá ser exercido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável ou pelo Conselho Municipal de Assistência Social.
ATENÇÃO!
Visando o efetivo controle social do PAA, o responsável legal e os dados de contato do
Conselho devem ser de um conselheiro que não faça parte da equipe de responsáveis
pelo PAA na Unidade Executora.
Na segunda sub-aba (Proposta), no item “Parecer Sucinto da Instância de
Controle Social”, cabe mencionar o posicionamento do Conselho sobre a Proposta de
Participação, inclusive sobre o processo de seleção dos beneficiários fornecedores, dos
alimentos, das unidades recebedoras e da metodologia de preços. É desejável que a
Unidade Executora e o Conselho realizem em conjunto o planejamento da demanda das
unidades recebedoras e seus respectivos beneficiários consumidores e da oferta de
alimentos pelos produtores (beneficiários fornecedores).
No item “Formas de acompanhamento”, cabe descrever como e com qual
periodicidade o Conselho fará o acompanhamento (inclusive presencial) da entrega
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pelos produtores e da distribuição de alimentos às unidades recebedoras. Após o
preenchimento dos campos obrigatórios, o usuário deve clicar no botão Salvar.
Figura 5 – Tela da Aba Controle Social

ATENÇÃO!
Após a aprovação da PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO, deve ser gerado o
documento do controle social (clicando em “imprimir/Assinatura”), assinado pelo
responsável legal do conselho, conforme cadastrado no SISPAA, e arquivado em boa
guarda pela Unidade Executora, juntamente com toda documentação do PAA.
2.5. Aba “Vincular Produtos”
Nesta aba, o usuário poderá pesquisar, vincular e substituir produtos da
Proposta, estabelecendo as quantidades que serão comercializadas e seus respectivos
preços.
Vincular produto:
A melhor forma de pesquisar um produto a ser vinculado à Proposta é digitar seu
nome no campo “Nome do produto” e, na sequência, clicar no botão Pesquisar. A
Figura 6 mostra os campos a serem preenchidos para efetuar a busca.
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Entre as classificações dos produtos exibidos pelo SISPAA, caberá ao usuário
escolher aquele que deseja vincular à Proposta e clicar no botão “Adicionar”. O nome
do produto e a classificação que serão vinculadas no SISPAA deverão ser iguais à
descrição do produto que consta na pesquisa de preço.
O usuário deverá pesquisar e adicionar todos os produtos a serem vinculados,
seguindo o mesmo procedimento explicado acima.
Depois de adicionar todos os produtos, será necessário informar três itens sobre
cada produto a ser vinculado: Tipo, Preço/Kg e Total (Kg). O primeiro refere-se ao tipo
de produção (convencional ou orgânica), o segundo, ao preço do produto (respeitando a
metodologia já informada na aba Preço), e o terceiro refere-se à quantidade em Kg que
se planeja adquirir.
ATENÇÃO!
Um alimento só pode ser comercializado como orgânico ou agroecológico quando a
Unidade Executora tiver como comprovar sua certificação. Mais informações no link:
http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos/regularizacaoproducao-organica.
Por fim, o usuário deverá clicar na caixa (check box) do lado esquerdo de cada
produto, conforme Figura 7. Após a seleção, deverá clicar em Vincular.
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Alterar produto vinculado:
O usuário deverá buscar o produto vinculado seguindo o mesmo procedimento
do item anterior: “Vincular produto:”. Quando o produto em questão aparecer na tela, o
usuário deverá fazer as devidas correções, selecionar os produtos e clicar no botão
Vincular.
Desvincular:
Caso seja necessário, o usuário poderá desvincular um produto, clicando na
caixa ao lado esquerdo deste e, depois, no botão Desvincular.
Figura 8 – Desvincular alimentos já vinculados

ATENÇÃO!
Cheque a lista total de produtos vinculados à Proposta (nomes corretos e tipo.
Orgânicos somente com certificação!) antes de vinculá-los às entidades.
2.6. Aba “Vincular Entidades” (Unidade Recebedora)
É fundamental que as Resoluções de nºs 62/2013, 59/2013 e 69/2014 sejam
respeitadas para o cadastro das entidades na Proposta de Participação!
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Antes de iniciar a vinculação de entidades, o usuário deverá pesquisar se a
entidade já está cadastrada no SISPAA, digitando o CNPJ da entidade e clicando em
pesquisar. Caso não encontre a entidade, caberá cadastrá-la antes de vincular.
2.6.1 Cadastro de entidades (Unidades Recebedoras)
A Resolução nº 62/2013 e 69/2014 do Grupo Gestor do PAA estabelece que os
alimentos adquiridos por meio da modalidade Compra com Doação Simultânea podem
ser doados às Unidades Recebedoras “que fazem parte da rede socioassistencial ou dos
equipamentos de alimentação e nutrição, descritos nos incisos IV e V do Art. 2º”. No
caso de organizações da assistência social privadas e/ou sem fins lucrativos, a resolução
supracitada ordena que elas estejam formalmente constituídas, ou seja, com CNPJ
próprio, e obrigatoriamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social
(CMAS).
No caso de estabelecimentos de saúde de direito privado sem fins
lucrativos apenas poderão receber alimentos do PAA as que disponibilizem refeições e
possuam Certificado de Entidade Beneficente da Assistência Social – CEBAS Saúde.
ATENÇÃO!
São potenciais Unidades Recebedoras/Entidades Abastecidas do PAA (de acordo com Resolução
GGPAA Nº 62/2013 e Resolução SESAN Nº 69/2014):
 rede SUAS - CRAS; CREAS; CENTRO POP; unidade pública de abrangência e gestão municipal,
estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram
em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contigência, que demandam
intervenções especializadas da proteção social especial; entidade e organização de assistência
social privada inscrita no CMAS;
 rede SAN - restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos e estruturas que
produzam e disponibilizem refeições a beneficiários consumidores, no âmbito das redes públicas
de saúde, educação (desde que estejam no último Censo Escolar INEP), justiça e segurança
pública e estabelecimentos de saúde, desde que sejam 100% SUS, e estabelecimentos de saúde de
direito privado sem fins lucrativos que possuam CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente da
Assistência Social), que produzam e disponibilizem refeições a beneficiários consumidores.
Fonte de serviços públicos: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/FerramentasSAGI/Mops/
Fonte de unidades hospitalares: http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade.asp?VEstado=29&VMun=290640
Fonte da rede pública de educação que está no último censo escolar INEP:
http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/home.seam

ATENÇÃO!
Tenha em mãos os dados obrigatórios ao cadastro da entidade: CNPJ, nome da entidade,
identificação (veja a seguir orientações para a adequada classificação da entidade),
número de pessoas beneficiadas (por faixas etárias), endereço completo, dados do
representante/responsável pela entidade, e-mail e telefone de contato.

Para cadastrar uma unidade recebedora (entidade), cabe clicar no Menu,
Execução, Entidade Beneficiada, conforme Figura 9.
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Quando a tela abrir, clique no botão “Incluir” para abrir a tela de cadastro da
entidade.

Em seguida, o usuário será direcionado para a tela de verificação do CNPJ.
Digitar o CNPJ da entidade em questão e clicar no botão verificar (Figura 11).
Figura 11 – Verificar CNPJ da entidade

O usuário tem a possibilidade de vincular mais de uma entidade com o mesmo
CNPJ, mas o que vai mudar é a titularidade da entidade. Nesse caso, o sistema
informará que já existe uma entidade com aquele CNPJ e perguntará se deseja vincular
outra entidade a este CNPJ, conforme Figura 12. Se clicar no botão Sim, o sistema
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reabrirá a tela com os dados a serem preenchidos para a nova entidade e, se clicar no
botão Não, o sistema voltará à tela de pesquisa de entidades.
Figura 12 – Tela com alerta de CNPJ já em uso

A primeira entidade cadastrada com determinado número de CNPJ terá a
titularidade de n° 1, as demais vinculadas a esta terão o número da titularidade a partir
do n° 2, em ordem crescente. Vale ressaltar que somente nos casos em que a unidade
recebedora seja pública, por exemplo CRAS, CREAS, Centro POP, NASF, Hospital
público, o CNPJ da prefeitura poderá ser utilizado para o procedimento de vincular
entidade. Caso seja uma entidade privada, mesmo que financiada com recursos
públicos, tal procedimento não poderá ser realizado com o CNPJ da prefeitura já que
para ser unidade recebedora a organização deve estar formalmente constituída (inciso
I, art. 3, Resolução nº 59 do GGPAA), ou seja, ter CNPJ próprio.
Após incluir todas as informações no cadastro da entidade, clique em salvar
como indica a Figura 13:
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Figura 13 – Tela de Identificação da Entidade

ATENÇÃO!
A “identificação” da entidade deve ser preenchida corretamente. Por exemplo,
CRAS/CREAS/PETI/Projovem/Centro de Referência do Idoso devem ser identificados
como “Associações beneficentes/assistência social”. Deve-se informar no campo
“observação” do cadastro das entidades, quando cabível, o nº da inscrição no
CMAS (para as entidades privadas da assistência), e/ou o nº do CEBAS Saúde
com a data da publicação no Diário Oficial (para os estabelecimentos de saúde de
direito privado), e/ou, para a rede pública de ensino: número de inscrição no último
censo
escolar
INEP
(disponível
no
sítio
http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/home.seam).

2.6.2 Vincular Entidades (Unidade Recebedora)
Após o cadastramento de todas as entidades que serão beneficiadas, o usuário
deverá vinculá-las à Proposta de Participação. Para isto, o usuário deverá acessar a
Proposta que já está registrada. Deverá clicar em Menu, Cadastro e Proposta. Para
localizá-la rapidamente basta selecionar a UF e o município e clicar em Pesquisar.
Clique no botão editar a Proposta.
Na aba Vincular Entidades, o usuário deverá clicar em Adicionar Entidades e
será direcionado para a página de adição de entidades à proposta.
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Figura 14 – Tela inicial da aba Vincular Entidades

Na nova página apresentada (Figura 15), selecionar a UF e o município das
entidades e clicar em pesquisar. O sistema irá apresentar as entidades cadastradas no
sistema com endereço no município e o usuário deverá selecionar aquelas que irão
participar da proposta e clicar no botão Vincular na parte inferior da tela.
Figura 15 – Tela inicial da aba Vincular Entidades

Após este procedimento, o sistema apresentará a(s) entidade(s) (Figura 16),
conforme a escolha de busca. Posteriormente, o usuário deve clicar no botão Editar (
) para informar os alimentos que a entidade receberá por meio dessa Proposta.

15

Figura 16 – Aba Vincular com entidades vinculadas

Primeiramente, o usuário deverá informar os produtos que a entidade receberá
(já cadastrados na aba Produtos) e, posteriormente, o Peso Comprometido e a
Periodicidade da entrega. Para inserir um novo produto, bastará clicar no botão

,e

para excluir, clicar no botão . Todas as quantidades de alimentos cadastrados na Aba
Produtos deverão ser vinculados como doação às entidades.
Por fim, o usuário deverá clicar no botão Vincular.
Figura 17 – Edição de produtos distribuídos por entidade

Após a vinculação dos produtos à entidade, o sistema exibirá a tela abaixo. Para
vincular uma nova entidade é necessário repetir o procedimento. E caso seja necessário
desvincular alguma entidade, o usuário deve selecionar a caixa ao lado do nome desta e
clicar no botão Desvincular.
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Figura 18 – Produtos comprometidos para cada entidade

Concluído o preenchimento, deve-se clicar no botão Salvar. É necessário
guardar o número do CNPJ da entidade cadastrada, pois este agilizará o processo de
vinculação à proposta. É desejável que o valor total vinculado a todas as entidades
beneficiárias vinculados à Proposta de Participação seja igual ao vinculado na aba
Produto. Uma das formas de conferência é observar se há quantidade de alimento
disponível como apresenta a tela anterior. O que não deve acontecer! A coluna
“quantidade disponível” deve estar zerada.

2.7. Vincular Produtores
Para o preenchimento desta aba é fundamental que o usuário tenha as seguintes
informações dos agricultores: CPF, Nome Completo, Data de Nascimento, Nome da
Mãe, o Tipo da Produção e a Categoria em que ele se enquadra, segundo a emissão
da DAP. O usuário que não possuir o número do CPF de cada agricultor não conseguirá
vinculá-lo as propostas, uma vez que o sistema faz a busca segundo este documento. As
outras informações são necessárias para que o cartão benefício do PAA seja gerado
corretamente para o agricultor, sendo assim, os usuários deverão verificar se as
informações listadas acima estão corretas antes da vinculação do agricultor.
ATENÇÃO!
O número total de beneficiários fornecedores deve ser, no mínimo, igual à meta de
execução da Portaria do Plano Operacional.
Primeiramente, o usuário deve clicar na aba Vincular Produtores e,
posteriormente, no botão Adicionar Produtor.
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Figura 19 – Tela da Aba Vincular Produtores

Em seguida, a tela abaixo será apresentada. Neste momento, o usuário deve
informar o CPF do agricultor a ser vinculado a proposta e clicar no botão Pesquisar.
Figura 20 – Pesquisar produtor para vincular à proposta.

Ao clicar no botão Pesquisar, o sistema poderá responder a quatro
situações:

CPF do agricultor foi digitado errado, ou não existe.

Agricultor possui o cadastro, mas por algum motivo ele foi inativado (neste caso, o
usuário deverá consultar no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA para
verificar a validade da DAP, se a o documento estiver ativo deve-se entrar em contato
com o MDS).

Agricultor não possui a DAP vinculada ao CPF.
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Agricultor possui CPF e DAP válida, portanto, pode ser vinculado à proposta. Nesse
caso, o usuário tem de selecionar a caixa ao lado esquerdo no CPF do agricultor e
clicar em Vincular.
Caso o agricultor nunca tenha participado de nenhuma proposta no sistema,
aparecerá na tela uma mensagem informando a necessidade de acrescentar dados de
identificação no sistema (Figura 21) e, após clicar em OK, o usuário será direcionado
para a página de identificação do responsável pelo CPF (Figura 22). Nessa página, o
usuário deverá acrescentar preencher os campos nacionalidade, categoria, nº NIS e
dados bancário para receber o cartão como UF, município (o mais próximo com agência
do Banco do Brasil ativa) e selecionar o número da agência. Concluído o
preenchimento, clicar no botão vincular. Caso exista algum campo obrigatório do
agricultor que não esteja preenchido, o sistema criticará.

Figura 21 – Acrescentar dados de identificação do agricultor
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Figura 22 – Página de Identificação do Beneficiário Fornecedor

É importante para fins de cumprimento dos parâmetros adicionais de execução
dos Planos Operacionais cadastrar o beneficiário produtor com a categoria adequada.
Após os dados serem salvos, o agricultor já estará vinculado à proposta e a tela
baixo será apresentada. Para vincular um novo agricultor, basta clicar na aba Vincular
Produtores e repetir o processo acima.
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Figura 23 – Operação realizada com sucesso

Figura 24 – Agricultores vinculados a proposta

Se os registros dos agricultores já estiverem preenchidos, após clicar no botão
Vincular, a mensagem abaixo será exibida, basta clicar no botão OK para concluir o
processo de vinculação.
Caso seja necessário desvincular algum agricultor, o usuário deve selecionar a
caixa ao lado do nome deste e clicar no botão Desvincular (Figura 25).
Figura 25 – Desvincular agricultor
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ATENÇÃO!
Segundo a Resolução GGPAA Nº44/2011, a quantidade de mulheres agricultoras
vinculadas deverá ser de, no mínimo, 40% do total de beneficiários contemplados na
proposta. Caso não seja possível cumprir, favor justificar.

LEMBRETE: priorize, sempre que possível, os beneficiários fornecedores
prioritários (mulheres, agricultores familiares pobres, indígenas, pescadores
artesanais, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais)
A Resolução GGPAA Nº 59/2013, em seu artigo segundo, parágrafo segundo,
estabelece a priorização, sempre que possível, de beneficiários fornecedores inscritos no
CadÚnico, indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, sem
estabelecer percentual. Assim como os parâmetros adicionais de execução estabelecido
nas portarias de subsídios de Planos Operacionais: 40% de beneficiários fornecedores
prioritários (inscritos no CadÚnico) e 5% de beneficiários fornecedores de produtos
orgânicos ou agroecológicos.

ATENÇÃO!
a) A Unidade Executora deve respeitar o limite de R$ 6.500,00 /DAP/ano fiscal para as
aquisições na modalidade Compra com Doação Simultânea do PAA. b) A Unidade
Executora deve vincular à Proposta de Participação beneficiários fornecedores que
estejam com a DAP ativa e válida no momento do preenchimento e ao longo do ano
fiscal. Cabe mencionar ainda que, apesar de o sispaa ajudar no controle dos limites, é
dever do gestor e do agricultor respeitar os limites financeiros por ano civil do PAA.

2.8. Finalizar Cadastro
Após o devido preenchimento de todas as abas, o usuário deverá voltar à aba
Identificação da Proposta e clicar no botão Finalizar Cadastro (Figura 20). Neste
momento, a Situação de Cadastro passará para o status de Cadastro Completo (Figura
21). A SESAN/MDS analisará a proposta e encaminhará demanda de possíveis ajustes
necessários à Unidade Executora, por meio do e-mail do coordenador (conforme
registrado no SISPAA, na aba “Proponente”). Neste caso, o status da Proposta aparecerá
como A Revisar, cabendo à Unidade Executora realizar a(s) alteração(ções)
demandada(s) pela SESAN/MDS e, na sequência, salvar todas as abas e finalizar
novamente o cadastro (conforme os passos descritos acima). Para saber o motivo da
solicitação de alteração, basta o usuário clicar em Ver Motivo. Feitos os ajustes pela
Unidade Executora, a SESAN/MDS aprovará a Proposta e o status mudará para
Aprovada.
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Figura 26 – Aba Identificação da Proposta e Confirmação de Finalização do
Cadastro

Figura 27 – Tela de pesquisa com status das propostas

3. Pesquisar Proposta de Participação
Para selecionar uma Proposta já cadastrada do seu Município ou Estado, visando
dar continuidade ao cadastro ou realizar ajustes, o usuário poderá usar filtros (UF,
Município, Tipo Proposta, etc.). Para simplificar a busca, basta preencher o campo
Número Proposta.
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Figura 28 – Campo de pesquisa de propostas

Figura 29– Pesquisa de Proposta incluídas
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