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Questões levantadas durante as oficinas e plantões de apoio à elaboração de propostas 

Taubaté, São Paulo, Registro – agosto e setembro de 2012 

 
Itens financiáveis, procedimentos de desembolso, contrapartida 

 
Como será o desembolso do PDRS para as organizações?  
R: A liberação de recursos será feita de forma parcelada, de acordo com o cronograma aprovado no Plano de 
Trabalho, que deverá integrar o Convênio. Sugere-se que as parcelas sejam trimestrais. A liberação da 
Parcela 3 dependerá da aprovação da Prestação de Contas da Parcela 1, e assim sucessivamente. Os 
depósitos serão efetuados obrigatoriamente em conta-corrente em nome da Organização, no Banco do 
Brasil, e destinada exclusivamente ao Convênio (não poderá haver outros depósitos ou saques). Enquanto 
não utilizados, os recursos deverão ser transferidos e mantidos aplicados no Banco do Brasil.  
 
As aplicações dos recursos do PDRS devem ser feitas exclusivamente em poupança? 
R: As organizações selecionadas serão capacitadas quanto à forma de uso e aplicação dos recursos do PDRS. 
 
A partir de que valor será obrigatória a licitação?  
R: Procedimentos formais de licitação (detalhados no Manual de Aquisições dos Subprojetos) serão exigidos 
para despesas acima de R$ 500,00. Entretanto, mesmo abaixo disso, qualquer que seja o valor, há 
necessidade de pesquisa prévia de preços, devendo a aquisição de cada item ser efetuada nos fornecedores 
que oferecerem o menor preço.  
 
Pode-se contratar mão-de-obra em regime de CLT?  Devem-se incluir os encargos no valor?  
R: Não. Conforme o Item 1.3 do Anexo 8 do Edital, “Não serão financiados por esta chamada gastos com (...) 
remuneração de pessoal da organização e de instituições parceiras;”, o que não deve ser confundido com a 
contratação de serviços de terceiros, para cuja contratação deverão ser seguidos os procedimentos 
estabelecidos no Manual de Aquisições dos Subprojetos.   
 
É necessário fazer seguro de equipamentos eletrônicos (do tipo data show, GPS, computadores, entre 
outros) adquiridos com recurso do PDRS? 
R: Sim. É obrigatória a contratação de seguro para todos os bens adquiridos com os recursos repassados. 
 
É obrigatória a contratação de seguro (para automóveis, por exemplo)?  
R: Sim, é obrigatória a contratação de seguro total para todos os bens adquiridos com os recursos 
repassados, podendo esses seguros ser igualmente custeados com os recursos recebidos. No caso de bens de 
propriedade das organizações e disponibilizados para as ações previstas no convênio, os seguros deverão ser 
pagos com recursos das organizações e poderão integrar a contrapartida oferecida.   
 
Posso comprar um animal (ex: cavalo) e fazer seguro dele?  
R: Sim. É obrigatória a contratação de seguro para todos os bens adquiridos com os recursos repassados. 
 
É possível incluir seguro de vida para os beneficiários? 
R: Depende do tipo de atividade em questão. Uma possibilidade seria para os casos que envolvessem 
atividades que possam significar riscos à integridade física do envolvido. 
 
Ao final de uma construção (obra) ela vira um bem? É necessário fazer seguro?  
R: Ao término de uma construção – entenda-se construção como nova edificação ou ampliação da área de 
edificação já existente – o valor gasto incorpora-se à edificação, e como tal torna-se  
um bem permanente. Deverá, então, ser contratado seguro para a totalidade do imóvel. O valor do seguro 
deve ser custeado com os recursos repassados pelo PDRS. 
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É possível contratar serviço para a obra? Posso contratar obra de pessoa física? 
R: Para construção, reforma, fabricação, recuperação ou implantação, realizada por execução direta ou 
indireta, devem ser observadas as regras, exigências e definições que constam no Manual de Aquisições dos 
Subprojetos – item 3.2.2, p. 14 a 18. 
 
O IPVA deve ser previsto no orçamento/custos?  
R: Sim, valendo a mesma regra estabelecida para os seguros. 
  
Haverá atualização dos valores previstos no projeto no momento da liberação dos recursos?  
R: Não. Os valores definidos no Plano de Trabalho não serão reajustados, devendo ser repassadas as parcelas 
nos valores estabelecidos. Caso verificada, durante a execução do convênio, a necessidade de ajustes, deverá 
ser encaminhada solicitação à UGL/PDRS, com as devidas justificativas e cálculos, para análise. Qualquer 
alteração deverá ser formalizada mediante Termo Aditivo/Modificativo ao Convênio.  
 
A pontuação da taxa de retorno vai ser avaliada sobre qual período de tempo?  
R: Para avaliação da taxa de retorno, será considerado o período de tempo previsto para a geração de receita 
do produto de ciclo produtivo mais longo, conforme indicado no item 14.1 do Apêndice 1 do Edital.  
 
É possível alterar a proposta (em relação à manifestação de interesse) no que diz respeito à relação entre o 
valor da contrapartida e o valor do apoio?  
R: Sim, observado o limite mínimo de 10% para a contrapartida, definido no item 11 do Apêndice 1 do Edital.  
 
Se houver receita com bens adquiridos pelo PDRS (fora do escopo do projeto), isso pode entrar no cômputo 
da viabilidade econômica?  
R: Não. Os bens adquiridos pela organização com recursos transferidos pela UGL/PDRS deverão ser utilizados 
exclusivamente para a execução de ações relacionadas ao objeto do Convênio.  
 
O custo da elaboração da proposta de Subprojetos Ambientais poderá ser computado como contrapartida?  
R: Não. 
 
Será possível contratar mão-de-obra (pessoa física) para trabalhar por “diária” ou “empreitada”, como por 
exemplo, um tratorista? Caso seja possível, qual a comprovação necessária para a prestação de contas?  
R: A contratação é possível. A seleção da pessoa a ser contratada deverá se dar por meio de seleção, com 
comparação de preços. Para contratações a partir de R$ 500,01 será obrigatória a assinatura de contrato. 
Para a prestação de contas deverá ser apresentado: (1) o Recibo de Pagamento de Autônomo – RPA; (2) 
comprovantes de recolhimento de INSS da contratante (20% a cargo da contratante); (3) comprovantes de 
recolhimento do INSS retido do contratado (8%, 9% ou 11%); (4) comprovantes de recolhimento do IRPF – 
Imposto de Renda Pessoa Física, se for o caso, conforme tabela divulgada pelo Ministério da Fazenda; e (5) 
comprovantes de recolhimento do ISS – Imposto Sobre Serviços, se for o caso, de acordo com a legislação do 
município sede da Organização,  caso em que deverá ser apresentada cópia do respectivo regulamento.  
 
 
Materiais de construção podem ser adquiridos com recursos do PDRS?  E no caso de obras? 
R: Materiais de construção serão lançados na categoria “obras” quando seu fornecimento estiver incluído no 
contrato da empresa que vai executar a obra. Materiais de construção somente deverão ser adquiridos de 
forma isolada (sem estarem incluídos em uma contratação de serviços para execução de obras ou de 
pequenos serviços de reparos) nos seguintes casos: (1) quando os serviços para execução da obra ou dos 
pequenos serviços de reparos – sem a inclusão dos respectivos materiais – sejam contratados com recursos 
da própria Organização ou por seus eventuais parceiros; ou (2) quando os serviços para execução da obra ou 
dos pequenos reparos sejam executados pelos próprios membros das Organizações. Em ambos os casos, os 
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serviços poderão ser lançados a título de contrapartida, e os materiais de construção, na categoria materiais 
de consumo. 
 
Após a finalização do convênio, de quem será o patrimônio dos bens adquiridos (proponente ou 
beneficiários)?   
R: Ao término da vigência do convênio, os bens adquiridos com os recursos transferidos pela UGL/PDRS 
reverterão automaticamente ao patrimônio da organização, desde que cumpridas todas as suas Cláusulas e 
condições.   
 
Após o término do convênio os bens poderão ser doados aos beneficiários ou aos parceiros?  
R: Tal decisão compete à organização, observado o seu Estatuto e as estratégias de continuidade do 
Subprojeto após o término do apoio do PDRS.  
 
A capacitação dos produtores pode receber apoio financeiro do PDRS? 
R: Treinamentos poderão ser apoiados com recursos desta chamada (Itens Financiáveis, p. 33 do Edital PDRS 
SA 01/2012), mas o foco da proposta precisa ser a atividade produtiva. 
 
 
É possível comprar trator e/ou outros equipamentos usados com recurso do PDRS? 
R: Não. 
 
Podem ser adquiridos com recursos do PDRS os materiais de escritório e informática? 
R: Sim, vide Quadro 2, página 5 do Manual de Aquisições dos Subprojetos Ambientais. 
 
É possível contratar profissional para realizar o gerenciamento do subprojeto? 
R: Serviços e consultorias poderão ser apoiados com recursos desta chamada (Itens Financiáveis, p. 33 do 
Edital PDRS SA 01/2012). Porém, é vedada a remuneração de pessoal da organização e de instituições 
parceiras, bem como gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração ao 
pessoal com vínculo empregatício com instituições da administração pública federal, estadual ou municipal, 
direta ou indireta (Itens não financiáveis, p. 33 do Edital PDRS SA 01/2012). 
 
É necessário comprovar orçamento da consultoria na proposta? 
R: Não, deve ser apresentada somente uma estimativa de valor. 
 
Pode-se comprar o mesmo produto em momentos diferentes? Não caracteriza fracionamento? 
R: Podem-se comprar produtos com a mesma especificação em tempos diferentes do projeto, desde que as 
regras de licitação sejam observadas. 
 
Assistência técnica é consultoria ou prestação de serviços? 
R: De acordo com o Manual de Aquisições dos Subprojetos (item 3.2.3, p. 19): “São considerados serviços de 
Consultoria os serviços de natureza intelectual e de assessoramento. A consultoria é uma atividade 
profissional de diagnóstico e formulação de soluções sobre um assunto ou especialidade. Este serviço 
prestará apoio aos gestores ou proprietários nas tomadas de decisão estratégicas, com grande impacto sobre 
os resultados. O foco da consultoria é propor a melhor alternativa de ação em um ambiente repleto de 
incertezas e possibilidades desconhecidas que represente aos interessados um problema complexo e de 
grande importância”. 
Portanto, assistência técnica é um serviço de consultoria; já assistência técnica de manutenção, como por 
exemplo, para veículos e equipamentos, é considerada serviço. 
 
Como será contratado serviço contábil e jurídico (PF, PJ...)? 
R: O serviço poderá ser contratado de pessoa física ou jurídica.  
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Que tipo de ‘licitação’ vale para as despesas acima de R$ 500,00? 
R: Verificar o Manual de Aquisições dos Subprojetos. 
 
Taxas para licenciamento para a realização das atividades são financiáveis pelo PDRS? 
R: Sim, desde o licenciamento seja necessário para execução de atividades previstas no projeto. 
 
É  possível o pagamento de contas de energia elétrica, água, telefone e/ou internet com recursos do PDRS?  
R: Sim, desde que relacionadas às atividades do Projeto. 
 
Quem está elaborando a proposta pode ser contratado na execução?  
Sim, desde que não se trate de membro da equipe da organização ou parceiro e não conste como responsável 
na proposta. 
 
Beneficiários devem ter um vínculo formal com a organização proponente? 
R: Não há necessidade de os beneficiários serem associados à organização proponente. 

 
É possível contabilizar como contrapartida o uso de equipamentos, veículos e instalações?  
R: Sim, desde que a contabilização seja feita de forma proporcional às quantidades efetivamente utilizadas 
no desenvolvimento da proposta. A previsão encontra-se no Item 1.1 do Anexo 8 do Edital. Nestes casos, o 
valor a ser contabilizado deverá ser correspondente ao valor de mercado para a locação do respectivo 
equipamento, veículo ou instalação. 
 
Caso um terreno ou instalação sejam contabilizados como contrapartida, deve-se utilizar o valor 
correspondente ao aluguel da instalação/terreno ou ao valor venal do mesmo?  
R: O valor venal de terrenos e instalações não poderá ser contabilizado como contrapartida. Caso a 
organização possua imóvel onde possa ser instalado o empreendimento, poderá ser considerada como 
contrapartida importância equivalente ao do valor de mercado do aluguel, condicionada à avaliação, caso a 
caso.  
 
Caso esse terreno/instalação seja alugado (de terceiros), esse valor poderá ser utilizado como contrapartida?  
R: Sim. Será contabilizado pelo valor de mercado. 
 
O que é contrapartida financeira e mensurada?  

R: Contrapartida financeira – recursos da própria organização, aplicados nas atividades previstas no Plano de 
Trabalho. Ver Item 1.1 do Anexo 8 do Edital. Contrapartida mensurada – valores correspondentes aos serviços 
prestados pelos próprios membros da organização ou aqueles relativos à utilização de equipamentos, veículos 
e instalações, sempre proporcionais às quantidades/períodos onerados. Ver Item 1.1 do Anexo 8 do Edital.  

 

Sugestão para mensuração do valor de alguns itens da contrapartida 

Imóvel/terreno: considerar como contrapartida importância equivalente ao valor de mercado do aluguel. 

Trator/equipamentos: considerar como contrapartida o número de horas que será utilizado para o projeto e 
multiplicar pelo valor hora/máquina correspondente 

Veículos: considerar como contrapartida a quilometragem necessária para a execução das atividades do 
projeto. Multiplicar pelo valor do quilometro rodado do veículo em questão. 

Estufas: considerar como contrapartida importância equivalente ao valor de mercado do aluguel do terreno 
com benfeitorias  

Quem deve pagar os encargos trabalhistas?  

R: Encargos trabalhistas não poderão ser pagos com recursos do PDRS. Porém, poderão ser contabilizados 
como contrapartida valores correspondentes a serviços prestados pelos próprios membros da organização 
proponente, destinados à implantação da proposta. Nesse caso, a contabilização deverá ser feita de forma 
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proporcional às quantidades efetivamente utilizadas no desenvolvimento da proposta (Edital PDRS/SA 
01/2012 p.32, item 1.1 Contrapartida). 

 

O que é o pró-labore? 

R: Pró-labore é uma forma de remuneração pelo trabalho, normalmente atribuída às pessoas que 
administram o negócio (dono, sócios). Em outras palavras, é a retirada periódica que o dono faz e que não é 
contabilizada como um salário propriamente dito. Caso a remuneração do “dono do negócio” não seja feita 
por esse tipo de retirada, não é necessário incluir o pró-labore nos custos. 

 

É necessário colocar o valor do ITR na planilha de custo ou pode-se ignorar essa informação? 

R: Deve-se colocar esse valor.  Esse campo já consta na planilha Memória Calculo Custo (linha 36 da planilha 
– Imposto sobre Território Rural). 

 

O que é mão de obra variável? 

R: Mão de obra variável é aquela que varia de acordo com o volume de produção. Por exemplo: pessoas 
contratadas especificamente para trabalhar no período da colheita. 

 

É possível a contratação de fundação para serviço de consultoria (estudos aplicados)? 
R: Sim, é possível, desde que respeitada as normas do Manual de Licitações dos Subprojetos Ambientais, ou 
seja, será necessária uma seleção. 
 

 

 
Beneficiários, enquadramento como agricultor familiar 

 
Para participação no PDRS, quem pode ser enquadrado como agricultor familiar? 
R: A definição de agricultor familiar está no Manual Operacional do Projeto (MOP), página 2 e também na 
página 9 do Anexo 1 do MOP: agricultores familiares são aqueles que possuem e/ou exploram área agrícola 
que somam até quatro módulos fiscais do município, obtêm renda familiar proveniente predominantemente 
da exploração agropecuária e não agropecuária da área explorada, utilizando predominantemente trabalho 
de suas próprias famílias para a sua produção agrícola e transformação. Esta definição está em consonância 
com a Lei 11.326, de 24 de julho de 2006 e inclui pescadores artesanais, comunidades quilombolas e povos 
indígenas. Somente o público classificado nesta categoria poderá receber incentivos individuais do PDRS.  
 
Qual a porcentagem da renda que define o agricultor como familiar? Esta porcentagem é calculada sobre a 
renda bruta ou líquida? 
R: Renda familiar bruta rural (agropecuária ou não agropecuária) anual maior do que 50% da renda familiar 
bruta total. 
 
Qual a porcentagem mínima de agricultores familiares na proposta?  
R: 70% 
 
Um produtor que está investindo, mas não alcança 50% da renda para enquadramento como agricultor 
familiar pode participar? 
R: Sim, mas como médio/grande produtor. 
 
O que são beneficiários diretos?  
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R: Beneficiários diretos são todos os produtores envolvidos (que executarão/participarão diretamente das 
atividades do Subprojeto proposto), podendo ser agricultores familiares ou médios/grandes produtores 
rurais. Importante: é necessário que ao menos 70% dos agricultores sejam familiares.  
 
Há um número mínimo de beneficiários por proposta? 
R: Não há número mínimo de beneficiários para a Atividade Subprojetos Ambientais – Subcomponente 2.3 do 
PDRS. 
 
Médios e grandes agricultores podem ser beneficiários do PDRS? 
R: De acordo com o Manual Operacional do Projeto (MOP – página 2) os agricultores classificados como 
médios e grandes (pela definição dada no MOP) não poderão ser beneficiários dos incentivos individuais do 
projeto, mas poderão participar dos empreendimentos coletivos, lembrando que deverão ser beneficiários do 
projeto no mínimo 70% de agricultores familiares. Assim, não poderão ser instalados nas propriedades dos 
médios e grandes agricultores equipamentos que configurem um benefício individual para os mesmos. 
Porém, se os equipamentos ou outras aquisições foram para uso coletivo, poderão ser instaladas nessas 
propriedades, desde que respeitado o limite de 50% do valor apoiado do PDRS.  
 
O que acontece se algum beneficiário desistir de aderir ao Subprojeto? 
R: O número de beneficiários entrará na pontuação da análise das propostas. Assim, esse número deve ser 
mantido: se alguém desistir de aderir ao Subprojeto, outro terá de substituí-lo .  
 
Pode configurar mais de um beneficiário na mesma propriedade? 
R: Sim, desde que seja comodatário, arrendatário ou usufrutuário e que possua anuência do proprietário. 
 
O participante de uma instituição beneficiária pode se desligar para prestar um serviço (antes da assinatura 
do convênio)? 
R: A contratação de serviços deve seguir as regras estabelecidas no Manual de Licitações dos Subprojetos e 
deverá ser contratado o serviço de empresa ou pessoa física que apresentar o menor preço. 
 
Produtores que não são beneficiários podem utilizar bens adquiridos pelo PDRS (bens/estrutura)? 

R: Os bens adquiridos pela organização com recursos transferidos pela UGL/PDRS deverão ser utilizados 
exclusivamente para a execução de ações relacionadas ao objeto do Convênio. 

 

Agricultores familiares que não são proprietários nem têm posse da terra (como arrendatários, usufrutuários 
e comodatários) podem ser beneficiários? Em caso positivo, eles devem apresentar algum documento 
específico? 
R: É necessária a comprovação de posse. Caso a proposta inclua assentados, quilombolas e indígenas, é 
necessário que o responsável pela elaboração da proposta entre em contato por telefone ou e-mail 
(pdrs.subprojetos@ambiente.sp.gov.br). 
 
Mesmo com divisão do uso da terra, o DAP pode ser utilizado como comprovação da terra? 
R: Não. O DAP atesta que o agricultor está exercendo a atividade na área, entretanto, para firmar eventuais 
compromissos, será necessária a comprovação de posse. 
 
As áreas em que serão executadas as atividades precisam ser dos beneficiários? 
R: É necessária a comprovação de posse. Arrendatários, usufrutuários e comodatários poderão ser 
beneficiários, desde que exista documento de anuência do proprietário. Caso alguma atividade seja exercida 
em propriedade de terceiros, será necessário documento atestando a concordância. Nessas situações, será 
avaliada a pertinência ou não da necessidade de adequação ambiental dessa propriedade. 
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Como  formalizar a cessão de uso para área onde serão instalados equipamentos? 
R: A cessão do uso deve ser feita pelo tempo necessário para a execução do projeto. 
 
Em que momento a documentação de posse/uso deve ser apresentada? 
R: Será solicitada antes da assinatura do convênio. 
 
 

Adequação ambiental 

É necessário que todos os beneficiários assinem compromisso de adequação ambiental? E no caso de 
assentamentos? 
R: O Termo de Adesão ao Projeto deverá ser assinado por todos os beneficiários diretos e contemplar, se 
necessário, a intenção de implantar Plano de Adequação Ambiental visando a conformidade à legislação 
ambiental, especialmente em relação às Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal. 
Para assentados, quilombolas e indígenas, é necessário que o responsável pela elaboração da proposta entre 
em contato por telefone ou e-mail (pdrs.subprojetos@ambiente.sp.gov.br), pois as questões serão 
respondidas de acordo com a sua especificidade. 
 
Quais itens devo prever no projeto para a adequação ambiental? 
R: Os itens necessários para adequação ambiental são específicos para cada propriedade/situação. Assim, 
sugere-se que entre em contato com a unidade regional da CBRN mais próxima. 
 
Que tipo de apoio a SMA vai fornecer para a adequação ambiental? 
R: Fornecerá o apoio necessário para inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
 
Pode-se incluir na proposta a adequação ambiental em áreas de não beneficiários? 
R: Não. 
 
O que significa ‘estar adequado ambientalmente’? 
R: No âmbito do processo de seleção dos Subprojetos Ambientais, estar adequado ambientalmente é estar 
em conformidade às leis ambientais vigentes à época da assinatura do convênio. 
 
Demarcação de APP e Reserva Legal em RDS equivale à declaração e plano de adequação? 
R: Não. 
 
TAC (assinado por todas as famílias beneficiárias) substitui o plano de adequação ambiental? 
R: Sugere-se que o texto do TAC seja enviado à Unidade de Subprojetos Ambientais 
(pdrs.subprojetos@ambiente.sp.gov.br). 
 
A que área se aplica o plano de adequação ambiental: lotes individuais ou área coletiva? 
R: No caso de áreas coletivas, a resposta dependerá da especificidade da situação. É necessário que o 
responsável pela elaboração da proposta entre em contato por telefone ou e-mail 
(pdrs.subprojetos@ambiente.sp.gov.br). 
 
Que porcentagem dos recursos pode ser utilizada para a adequação ambiental? 
R: Para as propriedades que não estejam adequadas às leis ambientais vigentes à época da assinatura do 
convênio, serão elaborados Planos de Adequação Ambiental, que poderão ser apoiadas pelo PDRS, nos casos 
de agricultores familiares, em até 10% do valor do subprojeto.  
 
Adequação ambiental da propriedade é necessária se todas as atividades acontecerem na cooperativa? 
R: Sim. 
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Quais as adequações ambientais necessárias à compostagem? 
R: Provavelmente, será necessário o licenciamento junto à Cetesb. 
 
Como deve ser feita a adequação ambiental em assentamentos? 
R: As responsabilidades do Incra ou Itesp e dos assentados deverão ser verificadas caso a caso. A adequação 
à legislação ambiental envolverá sempre compromissos de licenciamento ambiental, Reserva Legal e 
recuperação de APP, em geral de atribuição do responsável pela criação do assentamento, e de questões 
relacionadas à manutenção do lote, sendo estas de responsabilidade dos assentados. Caso seja selecionada 
proposta que envolva beneficiários assentados, serão solicitados documentos (licenças e termos de 
compromisso com a Cetesb ou Ministério Público) para verificação das responsabilidades. 
 
 

Posse das propriedades 

 
Há problema em instalar um equipamento financiado pelo PDRS em área de parceiro?  
R: Se houver um comodato, não há problema. 
 
Pode-se fazer investimento em propriedade que não se enquadra em agricultura familiar?  
R: Não poderão ser instalados nas propriedades dos médios e grandes agricultores equipamentos que 
configurem benefício individual para os mesmos. Porém, se os equipamentos ou outras aquisições forem para 
uso coletivo, poderão ser instaladas nessas propriedades, desde que respeitado o limite de 50% do valor 
apoiado do PDRS.  
 
A área onde será implantada a compostagem pode ser de parceiro? 
R: Se houver um comodato, não há problema. 
 
Posso instalar despolpadeira em propriedade de beneficiário? 
R: Sim, porém não poderá ultrapassar 50% do valor apoiado pelo PDRS. Verificar Itens Financiáveis, p. 33 do 
Edital PDRS SA 01/2012: É financiável a “Aquisição de bens e serviços para uso individual de uma propriedade 
(desde que de interesse coletivo) e coletivo (administrados pela própria organização proponente). A soma dos 
valores dos bens e serviços de uso individual, entretanto, não poderá ultrapassar 50% do valor apoiado pelo 
PDRS, respeitada a relação de itens não financiáveis”. 

 

É preciso georreferenciar lotes específicos dos beneficiários no assentamento? 
R: Sim, é importante que seja fornecido pelo menos um ponto (porteira). 
 
É possível fazer beneficiamento (unidade de processamento) em área sem titulação definitiva? 
R: Não. 
 
Como deve ser feita a contratação de serviços para a instalação, manutenção e assessoria técnica para o uso 
de chorumeiras e biodigestores? 
R: Os serviços podem ser contratados isoladamente, desde que respeitadas as diretrizes de aquisições que 
constam no Manual de aquisições para os Subprojetos Ambientais. 
 
 
 

ABELHAS 

 
Um apiário é considerado bem permanente ou material de consumo? 
R: Abelhas podem ser consideradas materiais de consumo, pois a média de vida das operárias é de 4 a 5 
meses; além disso, é inviável a marcação para reconhecimento de cada indivíduo. 
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É necessário licenciamento para a produção de mel? 
R: Segundo consulta formulada à Cetesb por ocasião da discussão sobre outros projetos que estão sendo 
apoiados pela CATI no PDRS, como ocorre a transformação do mel e "favos" , é necessário licenciamento 
ambiental. 
 
É necessária adequação ambiental de todas as áreas passíveis de serem visitadas pelas abelhas? 
R: Não. O fato de ter abelhas visitando as flores não traz nenhuma implicação positiva ou negativa para a 
adequação do imóvel. A adequação ambiental deverá se ater ao local das caixas. 
 

Elaboração da proposta/preenchimento do formulário 

Posso apresentar quatro metas para um só objetivo? 
R: Sim, várias metas podem corresponder a um mesmo objetivo. 

 
É necessário comprovar o mercado-alvo na elaboração da proposta? 
R: Na elaboração da proposta, é importante que se investigue a respeito de um mercado para os produtos 
esperados, indicando a viabilidade econômica da proposta. Entretanto, não é necessária a comprovação com 
documentos. 
 
O preenchimento do fluxo de entradas e saídas pode ser feito para todas as atividades? 
R: O fluxo de entradas e saídas deve ser feito para a atividade produtiva principal, não sendo obrigatório o 
preenchimento para todas as atividades da proposta. 
 
O diagnóstico da adequação ambiental pode ser meta/atividade?  
R: O diagnóstico propriedade a propriedade será realizado pela equipe da CBRN, portanto, não é necessário 
que conste como meta ou atividade. 
 
A linha de base pode ser conforme autodeclaração da cooperativa? 
R: A linha de base pode ser desenhada sem comprovação documental. 

 
Item 3.6: a função é na organização ou na proposta?  
R: Trata-se da função na proposta ou na execução do Subprojeto. 

 
Posso reduzir a escala territorial apresentada na manifestação de interesse?  
R: Sim, desde que os a essência da proposta não seja alterada. 
 
É preciso apresentar três valores na proposta? 
R: Não há necessidade de apresentar três valores na proposta, apenas o levantamento de um valor, 
observando que ele seja realístico (não seja valor promocional, etc.). 
 
É possível excluir atividades da proposta?  
R: Sim, desde que não seja a única responsável pelo atendimento às premissas (inovação, conservação da 
biodiversidade, etc.). 
 
Preciso contabilizar todos os valores de contrapartida ou só o suficiente (10%)? 
R: Só é necessário contabilizar os 10%. 
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Outras questões 

Existe algum prejuízo se a proponente desistir do subprojeto antes da assinatura do convênio? 
R: No caso de desistência, não há prejuízos para a organização e parte-se para a seguinte mais bem 
classificada. 

 
O que a SMA fará com os recursos caso não existam projetos aprovados na região? 
R: Não havendo proposta com pontuação mínima nessa região, será selecionada a proposta mais bem 
pontuada dentre o conjunto das demais regiões deste edital chamada. Na ocorrência de saldo inferior ao 
mínimo por proposta, esse será destinado ao próximo edital. 
 
Retirar sementes da RPPN configura atividade dentro de UC? 
R: Sim. Embora a RPPN seja uma unidade de categoria de uso sustentável definida no Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação, podem ser realizadas apenas atividades de pesquisa, ecoturismo e educação 
ambiental, assemelhando-se, portanto, a uma unidade de proteção integral. A coleta de sementes pode ser 
realizada exclusivamente para subsidiar trabalhos de recuperação em áreas próximas e deve estar prevista 
no Plano de Manejo, sendo realizada conforme estabelecido na Resolução SMA 66/2008. 
 
 


