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Introdução

A proposta orçamentária do Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Agrário (MDSA), elaborada em conso-
nância com o Plano Plurianual 2016-2019, reforça a 

opção por um modelo de desenvolvimento e redução das desi-
gualdades, melhor distribuição das oportunidades e do acesso 
a bens e serviços públicos de qualidade. Nesse contexto, os re-
cursos previstos para o órgão no Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA 2017) objetiva contribuir para um modelo inclusivo 
de desenvolvimento como compromisso de toda a sociedade.

Este guia objetiva, além de apresentar ações estratégicas co-
ordenadas por este Ministério, alinhar os parlamentares aos 
conteúdos programáticos que cada tema desenvolve de forma 
a auxiliá-los no processo de elaboração de emendas ao PLOA 
de 2017, divulgando uma breve descrição de cada ação, suas 
finalidades, destinações, públicos beneficiários, critérios e va-
lores mínimos para a apresentação de emendas. Dessa forma, 
o Guia de Emendas almeja celeridade na aplicação de recursos 
e permite uma ação coordenada entre os governos federal, es-
tadual e municipal.

Centro Comunitário 
da Criança de Ceilândia, 
Distrito Federal
Foto: Lia de PauLa
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Importância da destinação 
de emendas parlamentares

A emenda parlamentar é o instrumento utilizado pelo 
Congresso Nacional para atuar na elaboração do orça-
mento anual. Por meio desta, os parlamentares procu-

ram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo poder executi-
vo, visando a uma melhor alocação dos recursos públicos. Estes 
valores, quando alocados em ações do MDSA, contribuem para 
o cofinanciamento dos projetos socioassistenciais, ações que 
envolvem programas de segurança alimentar e nutricional, 
bem como de inclusão produtiva, sendo de extrema importân-
cia para garantir a política de desenvolvimento social.

Comunidade 
Kalunga em Vão de Almas, 
Cavalante-GO
Foto: Sergio Amaral
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Prioridades
Apresentamos a seguir a relação dos programas e ações prioritários para as políti-
cas de segurança alimentar e nutricional e de assistência social, segundo a estrutu-
ra funcional programática.

  Segurança Alimentar 
  e Nutricional

Unidade Orçamentária: 
55.101 – Administração Direta

Programa 2069 
Segurança Alimentar e Nutricional

• Ação 215I – Consolidação da Implantação do Sistema Nacional de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional - SISAN1

Classificação Funcional Programática:
Ação 20.55101.08.306.2069.215I – XXXX (Localizador)

• Ação 2798 - Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar 
para Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional
Classificação Funcional Programática:
Ação 20.55101.08.306.2069.2798 – XXXX (Localizador)

• Ação 8458 – Apoio à Agricultura Urbana
Classificação Funcional Programática:
Ação 20.55101.08.306.2069.8458 – XXXX (Localizador)

1	 A	partir	do	novo	PPA	2016-2019	a	ação	orçamentária	“8929	–	Implantação	e	qualificação	de	equipamentos	e	serviços	
públicos	de	apoio	à	produção,	abastecimento	e	consumo	de	alimentos”	que	fazia	parte	do	PPA	2012-2015	passou	a	
ser	integrada	à	ação	orçamentária	“215I”,	tornando-se	produto	da	referida	ação	com	título	“apoio	à	Implantação	e	
Qualificação	de	Equipamentos	e	Serviços	Públicos	de	Apoio	à	Produção,	Abastecimento	e	Consumo	de	Alimentos”.
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• Ação 8948 – Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso à Água para Consumo Huma-
no e Produção de Alimentos na Zona Rural
Classificação Funcional Programática:
Ação 20.55101.08.511.2069.8948 – XXXX (Localizador)

Programa 2012 
Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar

• Ação 20GD - Inclusão Produtiva Rural
Classificação Funcional Programática:
Ação 20.55101.08.244.2012.20GD – XXXX (Localizador)

  Educação de 
  Qualidade para Todos

Unidade Orçamentária:
55.101 – Administração Direta

Programa 2080 
Educação de Qualidade para Todos

• Ação 20TR – Apoio Financeiro Suplementar à Manutenção da Educação Infantil
Classificação Funcional Programática:
Ação 20.55101.08.365.2080.20TR – XXXX (Localizador)
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  Assistência Social

Unidade Orçamentária: 
55.901 - Fundo Nacional de Assistência Social

Em dotações com localizadores por estados, mediante alocação individual ou de ban-
cada2:

Programa 2037 
Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

• Ação 2B30 – Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica
Classificação Funcional Programática:
Ação 20.55901.08.244.2037.2B30 – XXXX (Localizador)

• Ação 2B31 – Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial
Classificação Funcional Programática:
Ação 20.55901.08.244.2037.2B31 – XXXX (Localizador)

• Ação 217M – Desenvolvimento Integral na Primeira Infância – Criança Feliz
Classificação Funcional Programática:
Ação 20.55101.08.243.2037.217M – XXXX (Localizador)

   

2	 	É	importante	verificar	o	atendimento	às	restrições	da	Resolução	nº	1,	de	2006,	do	Congresso	Nacional,	que	dis-
põe	sobre	a	Comissão	Mista	Permanente	a	que	se	refere	o	§	1º	do	artigo	166	da	Constituição	Federal,	bem	como	a	
tramitação	das	matérias	a	que	se	refere	o	mesmo	artigo.
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  Informações gerais

Seleção das propostas  
preferenciais para as prioridades

A seleção das propostas, por parte do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrá-
rio (MDSA), dar-se-á em conformidade com os limites orçamentários e financeiros 
a serem definidos pela área econômica do governo federal, com preferência para as 
ações citadas anteriormente.

Compatibilidade entre metas físicas e recursos 
financeiros

O MDSA buscará atender preferencialmente as propostas cujos valores estejam com-
patíveis com as metas físicas, tomando como parâmetro os custos estimados para 
cada programa ou ação.

Celebração de convênios e contratos de repasse
A celebração de qualquer convênio e contrato de repasse no âmbito do MDSA deverá 
ser orientada pelo Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as nor-
mas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos 
de repasse, pela Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro 
de 2011 e demais legislações aplicáveis.

As propostas de trabalho de convênio ou de contrato de repasse deverão ser apre-
sentadas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, dis-
ponibilizado no portal de convênios, www.convenios.gov.br, pelo Ministério do Pla-
nejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG). Esse sistema visa a atender a todo o 
ciclo das transferências, facilitar a fiscalização e controle, simplificar e agilizar os pro-
cedimentos, bem como dar visibilidade dos atos à Sociedade. No SICONV devem ser 
registradas a proposta, a celebração, o empenho, a liberação de recursos, o acompa-
nhamento da execução e a prestação de contas dos convênios e contratos de repasse.

Destaca-se as alterações introduzidas no Decreto nº 6.170/2007 pelo Decreto nº 
7.568, de 16 de setembro de 2011, dentre as quais podemos citar: a necessidade de 
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chamamento público, realizado pelo órgão ou entidade concedente, como requisito 
para a celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem 
fins lucrativo visando a seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o 
objeto do ajuste, vedação para a celebração de convênios e contratos de repasse com 
entidades privadas sem fins lucrativos que não comprovem ter desenvolvido, duran-
te os últimos três anos, atividades referentes à matéria objeto do convênio ou con-
trato de repasse.

Também se deve atentar para as vedações de celebração de convênios e contratos 
de repasse com a Administração Pública. O valor mínimo para celebração de convê-
nios com a União é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), incluídos o valor a ser transfe-
rido pela União, acrescido da contrapartida aportada pelo convenente3. No entanto, 
o Decreto nº 7.594, de 31 de outubro de 2011, vedou a celebração de contratos de re-
passe cuja transferência de recursos federais seja inferior a R$ 250.000,00 (duzen-
tos e cinquenta mil reais). 

Em ambos os casos não se incluem na vedação, o consorciamento ou quando há 
englobamento de vários programas e ações federais executados de forma descentra-
lizada. É vedada a celebração de convênios e contratos de repasse com entidades pri-
vadas sem fins lucrativos que não comprovem ter desenvolvido, durante os últimos 
três anos, atividades referentes à matéria objeto do convênio ou contrato de repasse.

Para os projetos vinculados à Política de Assistência Social (Programa 2037 – Con-
solidação do Sistema Único de Assistência Social - Suas), as emendas devem prever 
o repasse de recursos somente a municípios, estados e Distrito Federal. Vale lembrar 
que, como regra, cabem aos municípios e DF a organização e oferta dos serviços de 
proteção social básica, enquanto os serviços de proteção social especial, em alguns 
casos, podem também ser ofertados pelos estados. Para os dois níveis de proteção 
(básica e especial) a apresentação de propostas devem se dar em estrita consonância 
com o que dispõe a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução 
CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009)4. Este normativo é um marco fundamen-
tal na regulação da política pública de assistência social, qual padroniza os serviços 
socioassistenciais de cada nível de proteção, com público-alvo, descrição do serviço, 
objetivo, provisões, aquisições esperadas dos usuários, unidades prestadoras de ser-
viço, etc.

Na segurança alimentar os convênios serão celebrados de acordo com as legisla-
ções citadas, preferencialmente com as administrações municipais, estaduais e dis-
trital. Também podem ser celebradas parcerias com organizações da sociedade civil 
qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip).

3	 Conforme	disposto	pela	Portaria	Interministeral	MPOG/MF/CGU	nº	507,	de	24	de	novembro	de	2011.	Portaria	que	
regula	os	convênios,	os	contratos	de	repasse	e	os	termos	de	cooperação	celebrados	pelos	órgãos	e	entidades	da	
Administração	Pública	Federal	com	órgãos	ou	entidades	públicas	ou	privadas	sem	fins	lucrativos	para	a	execução	
de	programas,	projetos	e	atividades	de	interesse	recíproco,	que	envolvam	a	transferência	de	recursos	financeiros	
oriundos	do	Orçamento	Fiscal	e	da	Seguridade	Social	da	União.

4	 Disponível	em	www.mds.gov.br/cnas/legislacao/legislacao/resolucoes/arquivos-2009/resolucoes-normativas-
-de-2009/
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Por fim, a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 
2011, por sua vez, regulamenta a plurianualidade dos instrumentos, ou seja, nos ins-
trumentos por ela regulados, cuja duração ultrapasse um exercício financeiro, será 
indicado o crédito e respectivo empenho para atender à despesa no exercício em cur-
so, bem como cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercício 
futuro, mediante registro contábil.

Parcerias com entidade não governamental e 
outras

Caso a formalização do convênio envolva a parceria de entidades privadas sem fins 
lucrativos, situação que pode ocorrer nos projetos da área de segurança alimentar 
e nutricional, devem ser qualificadas como Oscips, e atender as exigências da Lei nº 
9.790, de 23 de março de 1999 e do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999, obser-
vando-se as inovações trazidas pelo Decreto nº 7.568, de 16 de setembro de 2011.

Será exigido que a Oscip comprove o exercício de atividades referentes à matéria 
objeto do Termo de Parceria nos últimos 3 anos (inciso III, do art. 9º, do Decreto nº 
3.100, de 30 de junho de 1999, atualizado pelo Decreto nº 7.568, de 16 de setembro 
de 2011).

Fica vedada a celebração de Termo de Parceria da Oscip que tenha com a União 
alguma das pendências dispostas no artigo 9º-A do Decreto nº 3.100/995.

Quanto às propostas relacionadas à Política de Assistência Social (Programa 2037 
– Consolidação do Suas), ressalta-se que, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência 
Social (Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993) e em conformidade com o que estabe-
lece o Decreto n° 7.788, de 15 de agosto de 2012, os convênios no âmbito da Diretoria 
Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social (DEFNAS) não poderão ser firma-
dos diretamente com entidades, mas somente com governos estaduais, municipais 
e do Distrito Federal, sendo vedado ao convenente transferir a terceiros a execução 
do objeto do instrumento, celebrar subconvênio e/ou quaisquer outros instrumentos 
que prevejam a transferência dos recursos a outros entes ou entidades.

Vale destacar que, para assegurar a continuidade do programa governamental, os 
bens adquiridos, produzidos e/ou construídos com recursos de convênios, inclusive 

5	 Art.	9º-A.	É	vedada	a	celebração	de	Termo	de	Parceria	com	Organizações	da	Sociedade	Civil	de	Interesse	Público	
que	tenham,	em	suas	relações	anteriores	com	a	União,	incorrido	em	pelo	menos	uma	das	seguintes	condutas:
I	–	omissão	no	dever	de	prestar	contas;
II	–	descumprimento	injustificado	do	objeto	de	convênios,	contratos	de	repasse	ou	termos	de	parceria;
III	–	desvio	de	finalidade	na	aplicação	dos	recursos	transferidos;
IV	–	ocorrência	de	dano	ao	Erário;	ou
V	–	prática	de	outros	atos	ilícitos	na	execução	de	convênios,	contratos	de	repasse	ou	termos	de	parceria.	(Decreto	

nº	3.100/99	com	alterações	pelo	Decreto	nº	7.658/11)
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as obras de quaisquer natureza, permanecerão sob a guarda e responsabilidade do 
ente federado, vinculados ao objeto pactuado.

Restrições complementares à aplicação dos 
recursos do Fundo Nacional de Assistência 
Social

Os recursos destinados ao cofinanciamento de projetos da assistência social deverão 
ser aplicados exclusivamente em ações compatíveis com o que preconiza a Política 
Nacional de Assistência Social – PNAS6, a Norma Operacional Básica do Sistema Úni-
co de Assistência Social – Nob-Suas7 e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassis-
tenciais. Assim, não é possível a aplicação desses recursos para a realização de ações 
específicas de outras políticas (saúde, educação, esporte, etc.), bem como na aquisi-
ção de materiais e contratações que não tenham relação direta com as atividades so-
cioassistenciais que serão realizadas no âmbito do projeto. Cabe ressaltar que, desde 
2008, não são mais apoiados pelo MDSA projetos referentes a creches, tendo em vista 
a regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), criado pela Emenda Cons-
titucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, e regulamentado pela Lei nº 11.494, de 
20 de junho de 2007, e pelo Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, que con-
templam a educação infantil.

 O MDSA, por intermédio da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência 
Social, pode cofinanciar obras destinadas à construção, ampliação, reforma, adap-
tação e recuperação de unidades que ofertam de serviços socioassistenciais, confor-
me descrito a seguir:

• Na Ação Orçamentária 2B30 – Estruturação da Rede de Serviços de Proteção 
Social Básica: Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de 
Convivência (públicos), referenciados ao Cras;

• Na Ação Orçamentária 2B31 – Estruturação da Rede de Serviços de Proteção 
Social Especial: Centros de Referência Especializados de Assistência Social 
(Creas), Centro de Referência Especializado para População em Situação de 
Rua (Centro Pop), Centros Dia de Referência (Centro-Dia), Unidades de Aco-
lhimento (Abrigo Institucional, Casa Lar, Casa de Passagem e Residência In-
clusiva) para Crianças e Adolescentes, Adultos e suas Famílias, Mulheres em 

6	 	Disponível	em	www.mds.gov.br/assistenciasocial/resolveuid/ed0ec9f00aee6b3c7337aff96d2541bc

7	 	Disponível	em	www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes/arquivos-2012/arquivos-2012/



1 3

Situação de Violência, Jovens e Adultos com Deficiência, Idosos e Adultos em 
Processo de Saída das Ruas.

Cabe salientar que a celebração de convênios/contratos de repasse que tenham por 
objeto a execução de obra, de qualquer natureza, está condicionada à demonstração 
de titularidade da propriedade do imóvel (terreno/edificação) a favor do município, 
do Distrito Federal ou estado proponente. Portanto, não serão autorizadas transfe-
rências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, visando à realização de 
obras em entidades, mesmo que integrantes da rede de serviços socioassistenciais.

Da mesma forma, os projetos destinados à celebração de convênios não poderão 
prever despesas que tenham a finalidade, ainda que indiretamente ou por via refle-
xa, auxiliar, subvencionar ou contribuir para o aumento de capital de entidades pri-
vadas, mesmo que sem fins lucrativos e integrantes da rede de serviços de proteção 
social básica ou especial.

O MDSA não apoiará projetos de qualquer natureza destinados a hospitais, esco-
las, Centros de Múltiplo Uso, Centros Comunitários, obras em Sedes de quaisquer En-
tidades, Associação de Moradores, Clubes e assemelhados, bem como unidades não 
previstas nas normativas da assistência social. Sob esse aspecto, reitera-se a orien-
tação de que somente poderão ser beneficiárias de projetos, unidades que ofertem 
serviços em conformidade com o que estabelece a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009).
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Programas e ações prioritários para
alocação de recursos orçamentários

 Programa Temático 2069
 Segurança Alimentar e Nutricional

Ação 215I 
Consolidação da Implantação do Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional - SISAN

Essa ação visa a desenvolver ações de ar-
ticulação entre o governo federal, esta-
dos, Distrito Federal e municípios com 
o objetivo de consolidar a implantação, 
a gestão e o co-financiamento do Siste-
ma Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Sisan). Para isso, e dentre os 
produtos a serem entregues por tal ação, 
destaca-se o apoio à implantação ou mo-
dernização de Equipamentos Públicos de 
Segurança Alimentar e Nutricional para 
a oferta, a distribuição e a comercializa-
ção de refeições e/ou de alimentos. 

A partir desta ação, assegura-se a pro-
moção da alimentação adequada e sau-
dável por meio do apoio à qualificação e 
estruturação de equipamentos e serviços 

públicos de Segurança Alimentar e Nutricional, como os Bancos de Alimentos e as 
Unidades de Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar – UDAF, bem como 
a implementação de uma Rede Brasileira de Banco de Alimentos. Apoio às despesas: 
a) de capital, compreendendo elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, 
execução de obras e instalações (construção, reforma, ampliação e conclusão), bem 
como a aquisição de equipamentos, veículos e materiais permanentes novos; e b) de 
custeio, abrangendo aquisição de utensílios e materiais de consumo novos e o apoio 
a serviços de alimentação e nutrição que atendem pessoas em situação de vulnera-
bilidade social.

Banco	de	Alimentos
Foto: Sérgio Amaral
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Tal ação vislumbra consolidar e organizar os circuitos locais de produção, abaste-
cimento e consumo, por meio da expansão e estruturação da rede de equipamentos, 
ações e serviços públicos de comercialização, alimentação e nutrição sob a ótica do 
Direito Humano à Alimentação Adequada.

Os UDAFs são espaços físicos estruturados e equipados com a finalidade de auxi-
liar a distribuição, no município e/ou na região, dos gêneros alimentícios oriundos 
da agricultura familiar, em especial os adquiridos por meio do Programa de Aquisi-
ção de Alimentos (PAA) ou pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Os Bancos de Alimentos são estruturas físicas que ofertam serviço de captação 
e/ou recepção e distribuição gratuita de gêneros alimentícios oriundos de doações 
dos setores privados e/ou públicos e que são direcionados a instituições ou equipa-
mentos públicos de segurança alimentar e nutricional dos mais diversos setores, 
como prestadores de serviço da rede socioassistencial, de proteção e defesa civil, 
unidades de ensino e de justiça, estabelecimentos de saúde e demais unidades de 
alimentação e nutrição.

Objetivo da ação

• Apoiar a instalação e/ou a modernização de equipamentos públicos de Segu-
rança Alimentar e Nutricional.

Público beneficiário

• População em insegurança alimentar e nutricional e/ou socialmente vulne-
rável, agricultores familiares, povos indígenas e comunidades tradicionais, 
instituições públicas (creches, escolas, hospitais, entre outras) e entidades so-
cioassistenciais.

Forma de implementação

• Repasse de recursos do MDSA por meio de contratos de repasse, ou por via de 
aplicação direta, para a implantação e/ou modernização de equipamentos 
públicos de Segurança Alimentar e Nutricional. Os recursos materiais neces-
sários à manutenção, gestão e operacionalização do equipamento público de 
Segurança Alimentar e Nutricional implantado deverão ser custeados pelo 
proponente, que poderá estabelecer parcerias buscando uma gestão solidária 
e autossustentável.

Para o ano de 2017, poderão ser previstos os valores percentuais de custeio e in-
vestimento conforme mencionado a seguir.

O que pode ser apoiado

Apresentado a partir da classificação de categoria econômica da despesa, com os se-
guintes códigos:
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• Código “3” – Despesas de Custeio (corrente): abrangendo aquisição de utensí-
lios e materiais de consumo novos, apoio a gestão e qualificação dos equipa-
mentos e serviços, bem como a promoção do acesso a alimentação adequada 
e saudável. Ou seja, as que não contribuem, diretamente, para a formação ou 
aquisição de um bem de capital; e 

• Código “4” – Despesas de Capital: compreendendo, elaboração de projetos de 
arquitetura e engenharia, execução de obras e instalações (construção, refor-
ma, ampliação e conclusão), bem como a aquisição de equipamentos, veículos 
e materiais permanentes novos. Ou seja, as que contribuem, diretamente, para 
a formação ou aquisição de um bem de capital.

Transferência de recurso

• A transferência dos recursos financeiros será feita por meio de contrato de re-
passe, no qual atuará como instituição financeira intermediária – agente ope-
rador – a Caixa Econômica Federal.

Gestão e manutenção

• Recomenda-se que o contratado disponibilize equipe técnica multidisciplinar 
para supervisão e acompanhamento do projeto de modernização e, conforme 
solicitação deste MDSA, envie sistematicamente informações gerenciais de 
funcionamento da unidade, a qualquer tempo.

A gestão e a manutenção, indispensáveis ao funcionamento dos equipamentos 
objetos do Contrato de Repasse, são de responsabilidade do proponente.

Custo unitário estimado

• R$ 200.000,00 quando não envolver a construção do equipamento, e R$ 500.000,00 
por unidade quando envolver a construção.

Categoria econômica da despesa

• Custeio: 10% a 20%
• Investimento: 80% a 90%

Tipo de proposição

• Emendas individuais, de bancada ou de comissão.
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Ação 2798 
Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar para 
Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional

O objetivo do Programa de Aquisição de 
Alimentos – PAA é a aquisição de produ-
tos da agricultura familiar – sendo dis-
pensada a licitação – e a destinação des-
ses alimentos às pessoas em situação de 
insegurança alimentar e nutricional e 
àquelas atendidas por entidades da rede 
socioassistencial, pelos equipamentos 
públicos de segurança alimentar e nutri-
cional e pela rede pública e filantrópica 
de ensino. Dessa forma, a ação promove 
o acesso à alimentação e incentiva a agri-
cultura familiar.

Público beneficiário

• Agricultores familiares e suas organizações, conforme definido na Lei nº 
11.326/2006, entidades da rede socioassistencial, da rede pública de saúde, 
educação e justiça, equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricio-
nal e pessoas ou famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional.

O que pode ser apoiado

• Poderão ser financiadas despesas de custeio.

Custo unitário estimado

• R$ 7.000,00 em média por agricultor familiar beneficiado.

Categoria econômica da despesa

• Despesa de custeio.

Agricultura	Familiar
Foto:	Ana	Nascimento
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Tipo de proposição

• Emenda parlamentar.

Legislação

Lei Nº 10.696/2003; Decreto nº 7.775/2012; Decreto nº 6.959/2009; Lei nº 11.346/2006; 
Lei nº 11.718/2008; Emenda Constitucional nº 64/2010; Lei nº 12.249/2010; Lei nº 
12.512/2011; Lei nº 10.711/2003; Lei 11.326/2006; Decreto nº 7.272/2010, que regula-
menta a Lei nº 11.346/2006 que cria o SISAN; Lei nº 11.947/2009; Lei nº 12.340/2010; 
Decreto nº 8.026/2013, que altera os Decretos nº 7.775/2012; Decreto nº 5.996/2006; 
nº 7.644/2011; Decreto 8.293/2014, que altera do Decreto nº 7.775/2012; Decreto nº 
8.473/2015; Resoluções do Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos.

Ação 8458  
Apoio à Agricultura Urbana

O objetivo da ação é ampliar a produ-
ção de alimentos saudáveis e sustentá-
veis, com estímulo à produção agríco-
la de perfil agroecológico nas cidades, 
aproveitando as áreas ociosas urbanas e 
periurbanas para promover a produção 
sustentável, o processamento e a comer-
cialização de alimentos saudáveis. Como 
resultado, espera-se a melhoria do abas-
tecimento alimentar local, com maior e 
melhor oferta de alimentos, o fortaleci-
mento do mercado local, a diminuição 
dos preços dos produtos e a melhoria da 
alimentação. 

Público beneficiário

• Família beneficiada pela prática da agricultura urbana.

Agricultura	Familiar
Foto: Sérgio Amaral
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Forma de implementação

• Desenvolvimento de ações relacionadas às práticas de agricultura urbana, por 
meio de mecanismos legais de repasse e instrumentos similares para os esta-
dos, o Distrito Federal, os municípios e instituições privadas sem fins lucrativos.

O que pode ser apoiado

• Poderão ser financiadas despesas de capital (com a aquisição de material per-
manente para implantação de unidades produtivas) e de custeio (para aquisição 
de material de consumo para o desenvolvimento de unidades produtivas assim 
como para as atividades de capacitação dos beneficiários diretos envolvidos).

Custo unitário estimado

• De acordo com o estabelecido no art. 10 da Portaria Interministerial nº 507, 
de 24 de novembro de 2011, o valor do instrumento não poderá ser inferior 
a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

• Categoria econômica da despesa.
• Despesa corrente e de capital.

Tipo de proposição

• Emendas individuais, de bancada e de comissão.

Legislação

• Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006; 
Decreto 7.272, de 25 de agosto de 2010.
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Ação 8948 
Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso à Água para 
Consumo Humano e Produção de Alimentos na Zona Rural

O objetivo da ação é ampliar as condições 
de captação, armazenamento e utilização 
da água para o consumo humano, produ-
ção de alimentos e dessedentação ani-
mal, por meio do apoio à implementação 
de tecnologias testadas, de baixo custo e 
de comprovada eficiência técnica, que 
visam a captar e aproveitar de maneira 
racional a pouca disponibilidade hídrica 
de cada região. As principais tecnologias 
que têm sido apoiadas pelo MDSA são as 
cisternas de placas de 16 mil litros, cis-
terna calçadão, cisterna de enxurradas, 
barragem subterrânea e barreiro trin-
cheira.

Esta ação tem o objetivo de garantir 
o acesso à água para populações rurais 

de forma a promover qualidade e quantidade suficientes à segurança alimentar e 
nutricional, associado à mobilização social e à capacitação dos beneficiários para a 
gestão da água.

Público beneficiário

• Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais 
– Cadastro Único, residentes na zona rural e atingidas pela seca ou falta regu-
lar de água.

Forma de implementação

• Desenvolvimento de ações diretamente pelo órgão gestor federal ou por meio 
de parcerias com estados, consórcios públicos e Organizações da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público (Oscip) e outros visando à implementação de tecnolo-
gias sociais de captação e armazenamento de água para o consumo humano, 
produção de alimentos e dessedentação animal.

O que pode ser apoiado

• Atualmente o MDSA tem apoiado a implementação de um conjunto de tecno-
logias de alcance familiar ou comunitário, incluindo cisternas de placas de 16 

Acesso	a	água,	cisterna	de	consumo
Foto:	Ubirajara	Machado



2 1

mil litros, cisterna calçadão, cisterna de enxurradas, barragem subterrânea, 
barreiro trincheira, cisternas escolares, dentre outras. A instalação dessas tec-
nologias, além do processo construtivo, envolve ampla mobilização social, ca-
pacitações técnicas dos beneficiários, além de intercâmbios de experiências 
entre agricultores, entrega de insumos e infraestrutura associados ao caráter 
produtivo, no caso de tecnologia de acesso à água para a produção de alimentos.

Para a implementação dessas tecnologias devem ser previstas despesas na propor-
ção de 25% de custeio, que são direcionadas para a mobilização social (seleção das 
famílias e localidades que serão contempladas com o projeto) e capacitações das fa-
mílias, além do apoio operacional para a implementação da tecnologia, e 75% inves-
timento, direcionado para a compra do material de construção, para a mão de obra, 
além do caráter produtivo, quando for o caso.

Custo unitário estimado

• Para as cisternas de placas de 16 mil litros o custo unitário médio está em torno 
de R$ 3.000,00, enquanto para as tecnologias de acesso à água para a produção 
esse custo médio varia de R$ 8.600,00 para o barreiro trincheira a R$ 14.000,00 
para a cisterna calçadão, que inclui gastos com todo o processo (mobilização 
social, capacitações e construção e operacionalização do projeto).

Categoria econômica da despesa

• Despesa corrente e de capital.

Tipo de proposição

• Emendas individuais, de bancada e comissão.

Legislação

Normativo Descrição

Lei	nº	12.873,	de	24	de	
outubro	de	2013.

Institui	o	Programa	Nacional	de	Apoio	à	Captação	de	Água	
de	Chuva	e	Outras	Tecnologias	Sociais	de	Acesso	à	Água	–	
Programa	Cisternas.

Decreto	nº	8.038,	de	04	de	
julho	de	2013.

Regulamenta	o	Programa	Cisternas.

Portaria	MDS	nº	99,	de	20	
de	setembro	de	2013.

Estabelece	regras	e	procedimentos	para	o	credenciamento.
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Portaria	MDS	nº	130,	de	14	
de	novembro	de	2013.

Dispõe	sobre	a	definição	dos	modelos	de	tecnologias	sociais.

Portaria	MDS	nº	01,	de	10	
de	janeiro	de	2014.

Dispõe	sobre	os	instrumentos	jurídicos	a	serem	utilizados	
pelos	parceiros	do	Ministério	do	Desenvolvimento	Social	e	
Combate	à	Fome	-	MDS,	na	execução	do	Programa	Nacional	
de	Apoio	à	Captação	de	Água	de	Chuva	e	Outras	Tecnologias	
Sociais	de	Acesso	à	Água	–	Programa	Cisternas.

Portaria	nº	107,	de	30	de	
setembro	de	2014.

Altera	a	Portaria	MDS	nº	130,	de	14	de	novembro	de	2013,	que	
dispõe	sobre	a	definição	dos	modelos	de	Tecnologias	Sociais.

Instrução	Operacional	nº	
01,	de	09	de	dezembro	de	
2013.

Especifica	o	Modelo	da	Tecnologia	Social	nº	01	–	Cisterna	de	
Placas	de	16	mil	litros.

Instrução	Operacional	nº	
02,	de	09	de	dezembro	de	
2013.

Especifica	o	Modelo	da	Tecnologia	Social	nº	02	–	Cisterna	de	
Calçadão	de	52	mil	litros.

Instrução	Operacional	nº	
03,	de	09	de	dezembro	de	
2013.

Especifica	o	Modelo	da	Tecnologia	Social	nº	03	–	Cisterna	de	
Enxurradas	de	52	mil	litros.

Instrução	Operacional	nº	
04,	de	09	de	dezembro	de	
2013.

Especifica	o	Modelo	da	Tecnologia	Social	nº	04	–	Barreiro	
Trincheira	Familiar.

Instrução	Operacional	nº	
05,	de	09	de	dezembro	de	
2013.

Especifica	o	Modelo	da	Tecnologia	Social	nº	05	–	Barragem	
Subterrânea.

Instrução	Operacional	nº	
01,	de	07	de	abril	de	2014.

Divulga	os	modelos	de	Termo	de	Recebimento	a	serem	
utilizados	pelos	parceiros	do	Programa	Cisternas	e	as	
Orientações	para	os	Registros	Fotográficos	dos	Termos	de	
Recebimento.

Instrução	Operacional	nº	
03,	de	16	de	maio	de	2014.

Especifica	o	modelo	da	tecnologia	social	nº	06	–	Cisternas	
Escolar	de	52	mil	litros.

Instrução	Operacional	nº	
07,	de	09	de	outubro	de	
2014.

Especifica	o	modelo	da	tecnologia	social	nº	07	-	Sistema	de	
acesso	à	água	Pluvial	Multiuso	Comunitário	para	o	Bioma	
Amazônico.

Instrução	Operacional	nº	
08,	de	09	de	outubro	de	
2014.

Especifica	o	modelo	da	tecnologia	social	nº	08	-	Sistema	de	
acesso	à	água	Pluvial	Multiuso	Autônomo	para	o	Bioma	
Amazônico.

Instrução	Operacional	nº	
09,	de	09	de	outubro	de	
2014.

Especifica	o	modelo	da	tecnologia	social	nº	09	-	Cisterna	de	
Ferrocimento	de	16	mil	litros	para	Consumo	Humano.

Instrução	Operacional	nº	
10,	de	15	de	outubro	de	
2014.

Divulga	o	modelo	de	Termo	de	Recebimento	da	Tecnologia	
Cisterna	Escolar	e	as	Orientações	para	os	Registros	
Fotográficos	do	Termo	de	Recebimento.
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  Programa 2012  
 Fortalecimento e Dinamização da    
 Agricultura Familiar

Ação 20GD 
Inclusão Produtiva Rural

A ação 20GD visa a contribuir para a re-
dução da pobreza rural, por meio da in-
clusão produtiva dos agricultores e das 
agricultoras familiares. Tem como obje-
tivo apoiar o desenvolvimento de proces-
sos produtivos de famílias e organizações 
coletivas de agricultores familiares, de 
povos indígenas e de povos e comunida-
des tradicionais em situação de insegu-
rança alimentar e nutricional e/ou vul-
nerabilidade social.

Público beneficiário

• Famílias e organizações coletivas de 
agricultores familiares, de povos indíge-
nas, e de povos e comunidades tradicio-

nais em situação de insegurança alimentar e nutricional e/ou vulnerabilida-
de social. 

Forma de implementação

• A implementação da ação dar-se-á por meio do apoio financeiro, técnico e da 
disponibilização de bens, insumos e serviços necessários ao incremento da ati-
vidade produtiva ao público beneficiário do programa.

O que pode ser apoiado

• Poderão ser financiadas despesas de custeio e de capital, desde que mante-
nham pertinência, com o objeto da proposta e dos objetivos do referido Plano 
Orçamentário.

Cisternas	/	Inclusão	Produtiva
Foto: Sergio Amaral
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Custo unitário estimado

• De acordo com o estabelecido no art. 10 da Portaria Interministerial nº 507, 
de 24 de novembro de 2011, o valor do instrumento não poderá ser inferior a 
R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Categoria econômica da despesa

• Despesa corrente e de capital.

Tipo de proposição

• Emendas individuais, de bancada e de comissão.

Legislação

• Lei 11.346 de 15/09/2006 – LOSAN; Decreto 6.273, de 23 de novembro de 2007 
– cria o SISAN; Decreto 7.272, de 25 de agosto de 2010 – regulamenta o SISAN; 
Artigos 6, 203, 215, 216, 225 e 231 da Constituição Federal de 1988; Conven-
ção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais; Decreto nº 5.051 de 19 de abril 
de 2004; Decreto nº 1.141 de 05 de maio de 1994; Artigos 68 do ADCT; Decre-
to 6.040 de 07 de fevereiro de 2007; Lei 12.512/2011 de 14/10/2011 – Institui o 
Programa do Fomento às Atividades Produtivas Rurais; Decreto Nº 7.644/2011 
de 16/12/2011 – regulamenta o Programa de Fomento às Atividades Produ-
tivas Rurais; Emenda Constitucional Nº 64 de 04/02/2010; Lei N° 11.326 de 
24/07/2006 – Agricultura Familiar; Lei Nº 12.188 de 11/01/2010 – Política 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultura Familiar 
e Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura 
Familiar e na Reforma Agrária – PRONATER; Decreto n° 6.393, de 12 de mar-
ço de 2008; e Decreto nº 7.492, de 2 de junho de 2011 – Institui o Plano Brasil 
Sem Miséria.
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  Programa Temático 2080 
 Educação de Qualidade para Todos

Ação 20TR 
Apoio Financeiro Suplementar à Manutenção da Educação Infantil

A ação busca ampliar o atendimento es-
colar de qualidade em todas as etapas e 
modalidades da educação infantil, em 
colaboração com os sistemas de ensi-
no, com melhoria do fluxo escolar e da 
aprendizagem, visando ao pleno desen-
volvimento da pessoa na perspectiva da 
educação ao longo da vida e à formação 
cidadã, contemplando as especificida-
des da diversidade e da inclusão, e con-
siderando as metas estabelecidas no 
Plano Nacional de Educação 2014-2024. 
Prestar assistência financeira para a 
manutenção de unidades de educa-
ção infantil que atendam, entre outros, 
crianças cujas famílias sejam beneficiá-
rias do Programa Bolsa Família.

Público beneficiário

• Criança de 0 a 48 meses pertencente a família beneficiária do Programa Bol-
sa Família, e/ou beneficiária do Benefício de Prestação Continuada - BPC, e/
ou com deficiência, e/ou pertencente a município de até 20.000 habitantes, 
matriculada em creche pública ou privada conveniada com o Poder Público.

Forma de implementação

• Transferência direta aos municípios e Distrito Federal de recursos financei-
ros aplicados exclusivamente em despesas correntes (pessoal e custeio) para 
a manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil ofertada em estabele-
cimentos públicos ou privados sem fins lucrativos conveniados com o poder 
público, por via do FNDE.

Creche	em	São	José	dos	Campos
Foto: Sergio Amaral
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O que pode ser apoiado

• Creches públicas ou privadas conveniadas com o poder público.

Transferência de recurso

• A transferência dos recursos financeiros será feita por meio descentralização 
ao FNDE, o qual atuará como instituição financeira intermediária, cabendo à 
Caixa Econômica Federal ser o agente operador dos recursos ao entes federados.

Gestão e manutenção

• Transferência direta aos municípios e Distrito Federal de recursos financeiros, 
por parte do FNDE, aplicados exclusivamente em despesas correntes (pessoal 
e custeio) para a manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil oferta-
da em estabelecimentos públicos ou privados sem fins lucrativos conveniados 
com o poder público.

Custo unitário estimado

• Eventuais emendas serão destinadas ao cômputo global da ação, sendo que, 
para a meta de atendimento de 700.000 crianças, o valor destinado deverá ser 
acrescido a partir de R$1,00 para cada uma delas. 

Categoria econômica da despesa

• Custeio: 100%

Tipo de proposição

• Emenda parlamentar.

Base Legal

• Lei nº 12.722, de 3 de outubro de 2012.
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  Programa Temático 2037 
  Consolidação do Sistema Único de    
  Assistência Social (SUAS)

Ação 2B30  
Estruturação da rede de serviços de proteção social básica

Esta ação visa apoiar a implantação, a 
qualificação e a estruturação das unida-
des que ofertam serviços de Proteção So-
cial Básica, possibilitando a melhoria das 
condições de atendimento, qualificação 
dos serviços e a ampliação de acesso dos 
usuários, bem como o aprimoramento 
da sua gestão. Especificamente quanto 

às unidades públicas, visa, também, dotá-las de estrutura física em conformidade 
com os padrões estabelecidos nacionalmente.

Observando o grupo da natureza de despesa em que o recurso for alocado, tal ação 
se concentra, basicamente, na construção/ampliação (investimento) e reforma/ade-
quação/recuperação (custeio) de Centros de Referência da Assistência Social (Cras) 
e Centros de Convivência (públicos), referenciados aos Cras.

O Cras é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência 
social, responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social básica 
do Suas, nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF. Dada a sua 
capilaridade nos territórios, se caracteriza como a principal “porta de entrada” do 
Suas, ou seja, é a unidade que possibilita o acesso de um grande número de famílias 
à rede de proteção social de assistência social.

Por sua vez, o Centro de Convivência é uma unidade pública, referenciada a um 
Cras, destinada ao desenvolvimento e oferta do Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos (SCFV) a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, onde, ob-

Assistencia	Social
Foto:	Arquivo	MDSA
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servando o perfil sócio-demográfico do território e considerando o atendimento do 
público prioritário, são realizadas atividades de convivência, esportivas, culturais e 
de integração familiar, voltadas à qualidade de vida, à convivência social, à promo-
ção da cidadania, à participação social e à integração intergeracional dos usuários.

Público beneficiário

• Indivíduos e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social decor-
rente de pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragili-
zação de vínculos familiares, comunitários, de pertencimento e sociabilidade, 
que vivenciam situações de discriminação e/ou qualquer outra situação de vul-
nerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência dos Cras. 

Forma de implementação

• Transferência de recursos financeiros aos municípios e Distrito Federal por 
meio de convênios e/ou contratos de repasse, gerido pelo Fundo Nacional de 
Assistência Social (FNAS), observando o atendimento das especificidades das 
ações e atividades no âmbito da proteção social básica do Suas.

O que pode ser apoiado

• Preferencialmente, os recursos financeiros desta ação devem ser destinados 
a ampliar e qualificar as atividades socioassistenciais com indivíduos e famí-
lias, desde que realizadas por meio do Serviço de Proteção e Atendimento In-
tegral à Família (Paif), nos Cras. Nessa perspectiva, vale destacar a relevância 
da construção de Cras e consequente fixação de seu endereço, uma vez tratar-
-se de unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social, 
responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social básica do 
Suas e referência para as famílias que vivem em um território.

Para tanto, o MDSA disponibiliza projetos arquitetônicos padronizados (observados 
os requisitos pertinentes à acessibilidade, conforme as normas da ABNT e legislação 
correlata) para a construção do Cras, sendo esse um mecanismo voltado à rapidez 
e à eficiência na tramitação e no procedimento de análise dos contratos de repasse.  
Cabe salientar que será descontado do valor a ser transferido ao Convenente, o mon-
tante relativo à taxa de administração decorrente de contrato de prestação de servi-
ços firmado com instituição financeira que atue como mandatária da União, para a 
operacionalização de contratos de repasse dos recursos.

Essa ação também pode apoiar a execução de outras obras em Cras e em Centros 
de Convivência (públicos), desde que o imóvel (terreno/edificação) seja de proprie-
dade do município ou Distrito Federal, observando a seguinte regra quanto ao grupo 
da natureza de despesa do recurso:
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GND	Investimento/Capital GND	Custeio/Corrente

Construção Reforma

Ampliação Adaptação

Recuperação

Vale destacar que obras de qualquer natureza não poderão ser executadas em en-
tidades socioassistenciais privadas, mesmo naquelas sem fins lucrativos, inscritas 
no respectivo Conselho de Assistência Social e integrantes da rede de serviços de 
proteção social básica.

Excluindo o apoio à execução de obras, os recursos podem, também, ser emprega-
dos na aquisição de materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes, 
incluindo veículos, bem como na contratação de serviços de terceiros (pessoas física 
e/ou jurídica). Todavia, é importante esclarecer que qualquer aquisição e/ou contra-
tação deverá estar rigorosamente vinculada ao objeto do convênio e correspondentes 
ações e atividades que serão realizadas no âmbito do projeto, em unidades socioas-
sistencias públicas (Cras e Centros de Convivência), bem como em entidades socioas-
sistenciais privadas, sem fins lucrativos, integrantes da rede de serviços de proteção 
social básica, inscritas no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social (Reso-
lução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014), necessariamente referenciadas a um Cras, 
para a finalidade de realizar ações e/ou atividades de proteção social básica, voltadas 
às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, observando a 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009).

Cabe ressaltar que não será autorizada a aquisição de bens/produtos e contrata-
ções relativas a outras políticas (saúde e educação e trabalho, por exemplo), como: 
medicamentos, órteses, próteses, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros.

Da mesma forma, não serão apoiados pagamentos de taxas bancárias, multas, im-
postos, tarifas públicas, taxas de administração, despesas de publicidade com promo-
ção pessoal, cestas básicas, material escolar, kits de qualquer espécie, bem como quais-
quer despesas que tenham por finalidade, ainda que indiretamente, ou por via reflexa, 
auxiliar, subvencionar ou contribuir para o aumento de capital de entidade privada 
sem fins lucrativos, mesmo integrantes da rede de serviços de proteção social básica.

Custo unitário estimado

• O valor médio de referência para construção de Centro de Referência de Assis-
tência Social – Cras, observando as orientações relativas aos espaços físicos e 
ambientes mínimos necessários para a oferta do Paif, varia entre R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) e R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais).

No caso dos Centros de Convivência, o valor mínimo para a construção e implan-
tação do equipamento público, com benfeitorias na área externa da edificação, inclu-
sive muro, calçadas e ajardinamento varia entre R$ 290.000,00(duzentos e noventa 
mil reais) a R$ 475.000,00(quatrocentos e setenta e cinco mil reais). 
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Já para os demais projetos, os recursos deverão ser compatíveis com ação propos-
ta, observando que o correspondente valor não poderá ser inferior a R$ 100.000,00 
(cem mil reais), que poderão ser aplicados para aquisição de material de consumo, 
aquisição de material permanente, contratação de serviços de terceiros pessoa físi-
ca e/ou jurídica (de curta duração).

Categoria econômica da despesa

Despesa de Capital

• Ampliação: acréscimo de área a uma edificação existente, ou mesmo constru-
ção de uma nova edificação para ser agregada funcionalmente (fisicamente) a 
um estabelecimento já existente;

• Construção: construção de uma edificação desvinculada funcionalmente ou 
fisicamente de algum estabelecimento já existente;

• Aquisição: de equipamentos, materiais permanentes e/ou veículos.

Despesa Corrente

• Reforma/recuperação/adaptação: quando a obra se limitar à execução de 
serviços dentro do perímetro do prédio construído, alterando ou não os am-
bientes, porém sem acréscimo de área construída, podendo incluir as veda-
ções e/ou as instalações existentes, substituição de materiais de acabamento, 
tais como: pintura, revisão de instalações elétricas e hidráulicas, reposição de 
pisos, telhados e esquadrias, bem como modificações internas de alvenaria.

• Aquisição: de material de consumo, contratações de serviços de terceiros (pes-
soa física e/ou pessoa jurídica).

Tipo de proposição

• Emendas individuais

Observações

Para os Cras, o projeto padrão do MDSA sugere que a área mínima a ser construída 
é de 165,30m² e a dimensão mínima do terreno é de 15m x 30m = 450m². Nos casos 
de obras de ampliação, adaptação, recuperação e reforma, deverão ser apresenta-
dos projetos para cada situação específica, com valor mínimo de repasse (do FNAS) 
de R$ 250.000,00.

Já para os Centros de Convivência, a área mínima a ser construída é de 161,00m² 
e a dimensão mínima do terreno é de 15m x 30m = 450m². Nos casos de obras de am-
pliação, adaptação, recuperação e reforma, deverão ser apresentados projetos para 
cada situação específica, com valor mínimo de repasse (do FNAS) de R$ 250.000,00.
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Ação 2B31  
Estruturação da rede de serviços de proteção social especial

Esta ação visa apoiar a implantação, a 
qualificação e a estruturação das Unida-
des que ofertam serviços de Proteção So-
cial Especial – PSE, de modo a viabilizar 
a melhoria da estrutura física das unida-
des, a aquisição de materiais que possi-
bilitem condições de atendimento mais 
adequado, a ampliação do acesso aos ser-
viços e ao aprimoramento da gestão, no 
âmbito do Suas.

Enquanto a Proteção Social Básica – 
PSB tem um caráter preventivo, a Pro-
teção Social Especial – PSE atua com 
natureza protetiva, de atendimento es-
pecializado e cuidados. São ações que re-
querem o acompanhamento familiar e 
individual especializado e maior flexibi-

lidade nas soluções. Comportam encaminhamentos efetivos e monitorados, apoios 
e processos que assegurem qualidade na atenção. As atividades da Proteção Especial 
se organizam de acordo com níveis de complexidade (média ou alta), conforme a si-
tuação vivenciada pelo indivíduo ou família. Os serviços de PSE atuam diretamente 
ligados com o sistema de garantia de direitos, exigindo uma gestão mais complexa 
e compartilhada com o Poder Judiciário, o Ministério Público e com outros órgãos e 
ações do Executivo.

Média	Complexidade
Unidades	onde	os	 

Serviços	são	ofertados

Serviço	de	proteção	e	atendimento	especializado	a	famílias	
e	indivíduos	–	Paefi.

Creas

Serviço	de	proteção	social	especial	para	pessoas	com	defi-
ciência,	idosos	e	suas	famílias.

Centro-Dia,	Creas,	Unidade	Re-
ferenciada	e	Domicílio	do	Usuá-
rio

Serviço	especializado	para	pessoas	em	situação	de	rua. Centro Pop

Serviço	especializado	em	Abordagem	Social. Creas/Centro	Pop

O Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) é uma unidade 
pública estatal de abrangência municipal ou regional que tem como papel constituir-
-se em lócus de referência, nos territórios, da oferta de trabalho social, especializado 

Centro	de	Referência	de	Assistência	Social	-	CRAS
Formosa-GO.	Foto:	Sergio	Amaral
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e continuado, para atender gratuitamente as famílias e indivíduos em situação de 
risco pessoal ou social, por violação de direitos. Oferta, obrigatoriamente, o Serviço 
de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos (Paefi). Além disso, o 
Creas tem o papel de coordenar e fortalecer a articulação dos serviços de média com-
plexidade com a rede de assistência social e as demais políticas públicas.

O Centro Dia de Referência é uma unidade que oferta o Serviço de Proteção Social 
Especial par Pessoas com Deficiência, Idosas, com graus de dependência e suas fa-
mílias, onde é ofertado um conjunto variado de atividades de cuidados básicos e ins-
trumentais em complemento aos cuidados da família. O serviço ofertado no Centro 
Dia deverá buscar a diminuição da exclusão social tanto do dependente quanto do 
cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuida-
dos prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que 
fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com defi-
ciência ou da pessoa idosa que, devido à situação de dependência de terceiros, ne-
cessitam de apoio para a realização de cuidados básicos da vida diária, como os au-
tocuidados, e também de apoio para o desenvolvimento pessoal e social. O público 
prioritário consiste em jovens e adultos com deficiência física, intelectual, auditiva, 
visual ou com múltiplas deficiências e idosos, que necessitam de apoio para realizar 
suas atividades, objetivando uma vida mais autônoma e independente.

O Centro Pop é a Unidade pública estatal de referência, destinada ao atendimento 
especializado à população de adultos e famílias em situação de rua, proporcionando 
vivências para o alcance da autonomia e estimulando a organização, a mobilização 

Unidade	do	CREAS
Formosa-GO 
Foto: Sergio Amaral
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e a participação social, por meio da oferta do Serviço Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua. O Serviço Especializado em Abordagem Social, que tem por finalida-
de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa, também pode ser referen-
ciado neste equipamento. Esse espaço deve realizar atividades coletivas e/ou comu-
nitárias, higiene pessoal, alimentação e espaço para guarda de pertences, conforme 
a realidade local. O Centro Pop proporciona a jovens, adultos, idosos e famílias que 
utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência, o convívio grupal, so-
cial e o desenvolvimento de atividades de fortalecimento de vículos e construção de 
novos projetos de vida, com respeito e autonomia. 

A alta complexidade organiza serviços de acolhimento em diferentes tipos de 
equipamentos, destinados a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rom-
pidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A organização do serviço 
deverá garantir privacidade, respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: 
ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual. 
As unidades de acolhimento devem funcionar ininterruptamente e, a depender do 
público, podem ser as seguintes:

• Criança e Adolescente (Abrigo Institucional e Casa-Lar, Acolhimento em Fa-
mília Acolhedora);

• Adultos e Famílias (Abrigo Institucional, Casa de Passagem e Repúblicas);
• Jovens egresso de serviços de acolhimento ou em processo de saída das ruas 

(República);
• Idosos (Abrigo institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos – 

ILPI) e Casa-Lar);
• Mulheres em situação de violência - Abrigo Institucional;
• Jovens e Adultos com deficiência - Residência Inclusiva.

Público Beneficiário

Crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência com algum 
grau de dependência de cuidados, pessoas em situação de rua, migrantes, mulheres 
e suas famílias que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: violência físi-
ca, psicológica e negligência; abuso e/ou exploração sexual; afastamento do convívio 
familiar devido à aplicação de medida de proteção; situação de rua e mendicância; 
vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual e/
ou raça/etnia, dentre outras.

Em se tratando de pessoas com deficiência, que são aquelas que têm impedimen-
tos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, obstruem sua participação plena e efetiva na so-
ciedade em igualdades de condições com as demais pessoas, vale destacar que, antes 
de destinar a Emenda Parlamentar, é preciso identificar com clareza o atendimento 
a esse público no âmbito da Proteção Social Especial, sob pena de indeferimento da 
proposta, em vista da instituição beneficiária do projeto não ofertar Serviços e Pro-
gramas no âmbito da PSE para pessoas com deficiência.
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A partir da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia (CDPD), promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, o conceito 
de deficiência passou a ser entendido não mais como uma condição inerente à pes-
soa. Segundo o art. 1º, “pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em in-
teração com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas”. Assim, a deficiência 
passou a ser considerada a partir da relação existente entre a pessoa e o meio, ca-
racterizada pelas barreiras que podem obstruir a participação social. Nesse sentido, 
afasta-se a concepção de que toda pessoa com deficiência vivenciaria risco ou viola-
ção de direitos, como também o entendimento de que toda pessoa com deficiência é, 
“naturalmente”, uma pessoa em situação de vulnerabilidade. A depender das condi-
ções de sociabilização, participação, tecnologias assistivas e da redução das demais 
barreiras atitudinais, a pessoa com deficiência poderá exercer seus direitos e deve-
res em sociedade plenamente.

A condição de deficiência associada à convivência com a pobreza, falta de acesso 
a serviços essenciais no território, fragilidade dos vínculos familiares, dentre outros 
agravos, constituem situações do campo da atenção da Proteção Social Básica. Nes-
te nível de Proteção, as pessoas com deficiência podem necessitar de serviços que 
atuem no fortalecimento da convivência familiar e comunitária, sem necessitar de 
uma atenção especializada, que exija um acompanhamento individualizado e siste-
mático para a superação de situações de direitos violados, por exemplo. 

Portanto, para a Política Nacional de Assistência Social, as diferentes formas de 
proteção social não se classificam a partir da condição ou das características de seu 
público em si, mas sim pelas formas de atuação. 

As situações de violência e dependência de cuidados podem ser caracterizadas 
como riscos sociais que justificam a necessidade de provisão de ofertas de proteção 
social especial, como, por exemplo, cuidados diários nos Centros Dia de Referência. 
Assim, na ausência ou insuficiência de cuidados familiares, por exemplo, a pessoa 
com deficiência poderá contar com as provisões de serviços de proteção social espe-
cial, com a presença de técnicos de nível superior, nível médio, cuidadores sociais, 
dentre outros.

Outras situações também cobertas pelas ofertas de proteção social especial são 
aquelas caracterizadas por expor famílias e indivíduos em risco por violação de direi-
tos e situação de violência (negligência, maus tratos, superproteção, precarização dos 
cuidados familiares, situação de isolamento, abandono; dano patrimonial; violência 
física e ou psicológica; violência sexual (abuso e ou exploração sexual); afastamento 
do convívio familiar devido à aplicação de medidas socioeducativas ou medidas de 
proteção; situação de rua e mendicância; tráfico de pessoas; vivências de trabalho 
infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia, dentre 
outras situações e seus agravos pela convivência com a pobreza. Podem estar ainda 
com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, sem condições de autossustenta-
bilidade em Unidades de Acolhimento. O atendimento deve contar com equipe es-
pecífica e habilitada para prestação de serviços especializados a pessoas em situação 
de dependência que requeiram cuidados permanentes ou temporários.
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Forma de implementação

• Transferência de recursos financeiros aos municípios, estados e Distrito Federal, 
por meio de convênios e/ou contratos de repasse gerido pelo MDSA, por intermé-
dio da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, observando 
as regras estabelecidas no Sistema de Convênios (Siconv) para o Programa e as 
especificidades dos procedimentos de análise estabelecidos pelo concedente.

O que pode ser apoiado

• Os recursos financeiros desta ação devem ser destinados a ampliar e qualifi-
car as atividades socioassistenciais desenvolvidas no âmbito da Proteção So-
cial Especial, principalmente as realizadas por meio do Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) nos Creas, visando 
fortalecer sua função de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com 
um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.

Além do Creas, podem ser apoiados todos os equipamentos públicos já listados 
e/ou instituições não-governamentais sem fins lucrativos inscritas no Conselho de 
Assistência Social local, que ofertem Serviços de Proteção Social Especial de média e 
alta complexidades, conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 
(Resolução CNAS nº 109, de 2009).

Unidade	Centro	Pop
Formosa-GO 
Foto: Sergio Amaral
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Deve-se salientar que a realização de obras (construção, ampliação, reforma, re-
cuperação e adaptação das unidades) só é possível nos casos em que o imóvel (terre-
no/edificação) seja de propriedade do ente proponente (município, DF ou estado).

Além das obras nas unidades públicas, as Emendas Parlamentares junto ao FNAS 
podem ser destinadas a equipar e modernizar as unidades da rede de proteção social 
especial. Neste âmbito, os equipamentos podem ser adquiridos para as unidades pú-
blicas, como também para as entidades privadas sem fins lucrativos da assistência 
social, inscritas junto aos respectivos Conselhos, em conformidade com o previsto 
na resolução CNAS n° 14/2014. Vale salientar que o Convênio sempre é firmado com 
o ente (munícipio, estado ou DF, responsável pela celebração, execução e prestação 
de contas), já que o Fundo Nacional de Assistência Social não convenia diretamente 
com entidades privadas, de acordo com o Decreto nº 7.788, de 15 de agosto de 2012. 

De forma geral, podem ser adquiridos materiais permanentes, materiais de con-
sumo, veículos e contratados serviços de terceiros de curta duração destinados aos 
usuários. As aquisições/contratações devem ser compatíveis com a atividade desen-
volvida e com o serviço ofertado, além de ter como foco o usuário do Serviço. 

Essas aquisições devem estar vinculadas às atividades de assistência social, con-
forme previsto pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Itens proemi-
nentes de outras áreas orçamentárias (saúde, educação e trabalho, por exemplo) não 
são permitidos, assim como: aquisição de medicamentos, órteses, próteses, equipa-
mentos para fisioterapia, consultório dentário, pagamento de taxas bancárias, mul-
tas, impostos, tarifas públicas, taxas de administração, despesas com publicidade 
com promoção pessoal ou da instituição, cestas básicas, material escolar, transpor-
te escolar ou merenda escolar, mobiliário e equipamentos multimídia para salas de 
aula ou para estruturar as equipes das unidades, salvo para unidades públicas, kits 
de qualquer espécie e quaisquer despesas que tenham por finalidade, ainda que in-
diretamente ou por via reflexa, auxiliar, subvencionar ou contribuir para o aumento 
de capital de entidade privada sem fins lucrativos.

Custo unitário estimado

Unidades Despesa	(obra)
Capacidade	de	
Atendimento

Valor	Mínimo	de	
Referência

Creas Construção
Em	média,	50	
casos/mês**

R$	390.000,00

Centro Pop Construção
Em	média,	100	
casos/mês**

R$	510.000,00

Centro Dia Construção
Em	média,	150	
casos/mês**

R$	590.000,00

Unidade	de	
Acolhimento	
Criança e 
Adolescente

Construção de Abrigo 
Institucional

Até	10	usuários R$	280.000,00
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Construção de Casa-Lar Até	10	usuários R$	252.000,00

Unidade	de	
Acolhimento	
Adultos	e	Famílias

Construção de Abrigo 
Institucional	ou	Casa	de	
Passagem

Até	20	usuários R$	526.000,00

Unidade	de	
Acolhimento

Construção de Abrigo 
Institucional

Até	20	usuários R$	434.000,00

Pessoa Idosa Construção de Casa-Lar Até	10	usuários R$	317.000,00

Construção	de	República Até	07	usuários R$	250.000,00

Unidade	de	
Acolhimento	
Mulheres	em	
situação de 
violência

Construção de Abrigo 
Institucional

Até	10	usuários R$	315.000,00

Unidade	de	
Acolhimento	
Jovens	e	Adultos

Construção	de	República	–	
Jovens	e	Adultos

Até	10	usuários R$	250.000,00

Construção	de	República	–	
Adultos	em	processo	de	saída	
das ruas

Até	10	usuários R$	250.000,00

Construção	de	Residência	
Inclusiva	(pessoa	com	
deficiência)

Até	10	usuários R$	300.000,00

*	 Com	base	na	Portaria	Interministerial	507/2011,	o	DEFNAS/SNAS	não	realiza	contratos	de	repasse	(todos	os	pro-
jetosque	envolvem	obras	de	engenharia,	como	construção,	ampliação,	reforma	ou	adaptação)	com	valores	do	
repasse	federal	inferiores	a	R$	250	mil.

**	 Para	unidades	com	maior	capacidade,	adequar	o	projeto	e	o	correspondente	valor	financeiro.	

Aquisição de Veículos
Valor Médio  

de Referência

Veículo de passeio – 05 lugares R$ 38.000,00*

Veículo utilitário – 07 lugares R$ 65.000,00*

Veículo tipo van – média 15 lugares R$ 135.000,00

Veículo tipo van adaptado – mínimo 11 lugares + mínimo de 01 adap-
tação para cadeirante

R$ 170.000,00

Veículo micro-ônibus adaptado – mínimo 23 lugares + mínimo de 01 
adaptação para cadeirante

R$ 235.000,00

Veículo ônibus – mínimo 38 lugares + mínimo de 02 adaptações para 
cadeirantes

R$ 280.000,00

*	Atentar	que	o	valor	mínimo	para	realização	do	convênio	é	de	R$	100mil.	
Para	financiamento	de	cada	serviço	ou	projeto	de	aprimoramento	da	prestação	dos	serviços,	da	aquisição	de	equipa-
mento	e	mobiliário,	da	reforma	e	da	ampliação	de	estruturas,	o	custo	varia	conforme	o	conteúdo	da	proposta.
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Categoria econômica da despesa

• Despesa de Capital (investimento) e Corrente (custeio).

Tipo de proposição

• Emendas individuais e/ou de bancada.

Ação 217M
Desenvolvimento Integral na Primeira Infância – Criança Feliz

O Programa Criança Feliz surge como 
uma importante ferramenta para aten-
der presencialmente as gestantes e os fi-
lhos de beneficiários do Bolsa Família até 
os 6 anos de vida. Por meio de visitas às 
famílias participantes do programa, as 
equipes farão o acompanhamento e da-
rão orientações importantes para fortale-
cer os vínculos familiares e comunitários 
e estimular o desenvolvimento.

Coordenado pelo MDSA, suas ações se-
rão executadas de forma descentralizada 
e integrada, por meio de esforços entre 
União, estados, Distrito Federal e muni-
cípios. O programa está fundamentado 
nas políticas de Assistência Social, saú-
de, educação, cultura e direitos humanos, 

norteada pela Lei 13.257 de 2016, conhecida como o Marco Legal da Primeira Infância.
As principais metas do programa são o fortalecimento das famílias nas funções 

de cuidado, proteção e educação das crianças; o desenvolvimento de estratégicas in-
tersetoriais visando integrar, ampliar e fortalecer as diversas políticas públicas vol-
tadas para gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias; a promoção de 
ações voltadas ao desenvolvimento integral na primeira infância e apoio às famílias 
adotando, entre outras estratégias, as visitas domiciliares. 

Vale lembrar que o programa Criança Feliz não prevê repasse de dinheiro para as 
famílias e sim um atendimento semanal feito por “visitadores domiciliares capaci-
tados”, que criarão vínculos com as crianças para acompanhar o seu crescimento.

Beneficiários	do	programa	Bolsa	Família
Arquivo:	Arquivo	MDSA
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Público beneficiário

• Gestantes e Crianças de 0 a 6 anos (primeira infância) cadastrados no progra-
ma Bolsa Família e suas famílias, em situação de vulnerabilidade e risco social.

Forma de implementação

• Direta e descentralizada.

O que pode ser apoiado:

• Estados e municípios habilitados no Programa Criança Feliz, de acordo com os 
critérios definidos pelo MDSA.

Custo unitário estimado

• O custo unitário anual estimado para a execução do programa é de R$600,00 
por criança atendida.

• Categoria econômica da despesa.
• Despesas de custeio.

Tipo de proposição

• Emendas parlamentares.

Legislação

• Lei 13.257 de 2016, conhecida como o Marco Legal da Primeira Infância.
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Resumo Técnico

Modalidade	
de 

Intervenção

Ação  
Orçamentária 
(Produto)

Unidade	 
Orçamentária

GND	que	
pode ser 
utilizado

Custo	Unitário	
Estimado

PROGRAMA 2069 – SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Apoio	a/o/os

2Ação	215I	–	Conso-
lidação da Implanta-
ção	do	Sistema	Na-
cional	de	Segurança	
Alimentar	e	Nutricio-
nal	–	SISAN*

55101-MDSA	
Adm.	Direta

3	e/ou	4

R$	200.000,00,	quan-
do não envolver 
a	construção	do	
equipamento,	e	R$	
500.000,00	por	Uni-
dade quando envol-
ver	a	construção.

Apoio	a/o/os

Ação	8948	–	Apoio	a	
Tecnologias	Sociais	
de	Acesso	à	Água	
para	Consumo	Hu-
mano e Produção de 
Alimentos na Zona 
Rural	(Tecnologia	Im-
plantada)

55101-MDSA	
Adm.	Direta

3	e/ou	4

A	depender	da	tec-
nologia.	Valores	ini-
ciais	a	partir	de	R$	
3.000,00

Apoio	a/o/os

Ação	2798	-	Aquisição	
e Distribuição de Ali-
mentos	da	Agricultu-
ra Familiar para Pro-
moção da Segurança 
Alimentar	e	Nutricio-
nal

55101-MDSA	
Adm.	Direta

3
R$7.000,00	p/	agri-
cultor	familiar	bene-
ficiado

Apoio	a/o/os
Ação	8458	-	Apoio	à	
Agricultura	Urbana

55101-MDSA	
Adm.	Direta

3	e/ou	4

De	acordo	com	o	es-
tabelecido	no	art.	10	
da,	de	24	de	novem-
bro	de	2011,	o	valor	
do instrumento não 
poderá	ser	inferior	a	
R$	100.000,00	Porta-
ria	Interministerial	nº	
507
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PROGRAMA 2012 - FORTALECIMENTO E DINAMIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Apoio	a/o/os
Ação	20GD	–	Inclusão	
Produtiva	Rural

55101-MDSA	
Adm.	Direta

3	e/ou	4

De	acordo	com	o	es-
tabelecido	no	art.	10	
da,	de	24	de	novem-
bro	de	2011,	o	valor	
do instrumento não 
poderá	ser	inferior	a	
R$	100.000,00	Porta-
ria	Interministerial	nº	
507

Modalidade de  
Intervenção

Ação  
Orçamentária 

(Produto)

Unidade  
Orçamentária

GND que 
pode ser 
utilizado

Custo Unitário  
Estimado

PROGRAMA 2037 – CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)

PSB:	apoio	CRAS/
Centro de Convi-
vência	(Público)

Ação	2B30	–	Es-
truturação da 
Rede	de	Serviços	
de Proteção So-
cial	Básica	(ente	
Federado Apoia-
do)

55.901	–	FNAS 4	e/ou	3

P/	CRAS	(valor	mé-
dio):	R$300.000,00	
(construção)	e	
R$250.000,00	no	mí-
nimo	(reforma/am-
pliação)

P/	Centro	de	Con-
vivência	(valor	mé-
dio):	R$290.000,00	
(construção)	e	
R$250.000,00	no	mí-
nimo	(reforma/am-
pliação)

PSE:	apoio	
CREAS/Centro	
Pop/	Centro	Dia/
Unidades	de	Aco-
lhimento	(Abrigo/
Casa de Passa-
gem/	República/	
Casa	lar/Residên-
cia	Inclusiva)	

Ação	2B31	–	Es-
truturação da 
Rede	de	Serviços	
de Proteção So-
cial	Especial	(Ente	
Federado)

55.901	–	FNAS 4	e/ou	3

P/	CREAS	(valores	
mínimos):	
R$	390.000,00	
(construção)	e	
R$250.000,00	(refor-
ma/ampliação)
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P/	Centro	POP	(va-
lores	mínimos):	R$	
510.000,00	(constru-
ção)	e	R$250.000,00	
(reforma/ampliação)

P/	Centro	Dia	(va-
lores	mínimos):	R$	
590.000,00	(constru-
ção)	e	R$250.000,00	
(reforma/ampliação)

Apoio	a/o/os

Ação	217M	-	De-
senvolvimento In-
tegral na Primeira 
Infância	–	Criança	
Feliz

55101-MDSA	
Adm.	Direta 3

R$	600,00	anual	por	
criança	beneficiária

* Será destinado ao produto “Apoio à Implantação e Qualificação de Equipamentos 
e Serviços Públicos de Apoio à Produção, Abastecimento e Consumo de Alimentos.”

Modalidade de 
Intervenção

Ação  
Orçamentária 

(Produto)

Unidade  
Orçamentária

GND que pode 
ser utilizado

Custo Unitário 
Estimado

PROGRAMA 2080: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Apoio a/o/os

Ação 20TR – 
Apoio Financei-
ro Suplementar à 
Manutenção da 
Educação Infantil

55101-MDSA 
Adm. Direta

3

Eventuais emen-
das serão desti-
nadas ao côm-
puto global da 
Ação.
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