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                                                                                         (atualizada em 26maio2020) 

 

 

1 – Qual o objetivo do Edital Emergencial CAR n° 015/2020? 

Ofertar apoio financeiro, não reembolsável, para apoiar a implantação, estruturação ou 
ampliação da produção de alimentos saudáveis (hortaliças, frutas, raízes e tubérculos) 
destinados à segurança alimentar e nutricional, inclusão produtiva e renda. 

 

2 – Mas se pretende o que com esse Edital? 

Disponibilizar as condições necessárias para se ampliar o número de agricultores familiares e 
outras populações tradicionais do campo na implantação ou fortalecimento de subsistemas 
produtivos agroalimentares, provendo, primeiramente, o acesso a alimentação saudável e de 
qualidade para a sua família e, também, proporcionando a oferta desses alimentos saudáveis 
para a população local com a venda da produção através de circuitos curtos de 
comercialização. 

 

3 – Qual público pode ser beneficiário e quem pode apresentar proposta? 

Agricultores/as familiares, comunidades tradicionais, assentados/as da reforma agrária, fundo 
e fecho de pasto, quilombolas, indígenas e povos de terreiros, através de suas organizações 
sociais e produtivas (associações ou cooperativas), legalmente constituídas, com mais de 01 
(um) ano de funcionamento regular. 

 

4 – A associação ou cooperativa já beneficiada com investimentos da CAR pode participar 
deste Edital? E famílias já beneficiadas? 

O Edital Emergencial CAR n° 015/2020 pretende contemplar aquelas associações e 
cooperativas que ainda não receberam investimentos da CAR, através do Projeto Bahia 
Produtiva ou do Projeto Pró-Semiárido, dando assim, oportunidade para aquelas que não 
acessaram recursos nos Editais anteriores. Essa restrição se aplica, também, às famílias já 
beneficiadas anteriormente nesses dois Projetos. 

 

5 – Qual o volume de recursos financeiros disponibilizado pela CAR/Projeto Bahia Produtiva 
para este Edital? 

O valor global do Edital Emergencial CAR n° 015/2020 será de R$ 15.000.000,00 (quinze 
milhões de reais). 
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6 – Qual o limite de financiamento para cada Proposta? 

Cada proposta terá disponível até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os investimentos e 
mais a contrapartida de 10% dos beneficiários. 

 

7 – Quais são os Territórios de Identidade e municípios contemplados? 

Todos os municípios dos 27 Territórios de Identidade da Bahia, com exceção do município de 
Salvador. 

 

8 – Como a cooperativa ou associação pode conseguir os investimentos deste Edital 
Emergencial CAR n° 015/2020? 

A cooperativa ou associação deve encaminhar a Manifestações de Interesse (MI) através do 
formulário on-line disponível no endereço eletrônico www.car.ba.gov.br. É necessário que a 
cooperativa ou associação busque o apoio de uma instituição de assistência técnica ou da 
Secretaria Municipal de Agricultura/Desenvolvimento Rural ou do Consórcio Público 
Territorial. 

 

9 – É necessário, então, buscar o apoio de uma instituição de assistência técnica? 

Sim. É imprescindível que a associação ou cooperativa interessada em participar do Edital 
procure uma instituição que presta serviços de assistência técnica, que pode ser uma ong ou 
a Secretaria Municipal de Agricultura/Desenvolvimento Rural ou do Consórcio Público 
Territorial. Esta instituição deverá ajudar a elaborar a Manifestação de Interesse (MI) e assinar 
uma declaração, conforme modelo disponibilizado junto ao Edital, se comprometendo a 
acompanhar a implantação do investimento e continuar fazendo o acompanhamento técnico 
às famílias beneficiadas. 

 

10 – Quais são essas instituições de assistência técnica que podem ser procuradas para 
apoiar na apresentação da Manifestação de Interesse (MI) e para continuar acompanhando 
a cooperativa ou associação? 

Como parte da estratégia da Parceria Mais Forte SDR/BAHIATER, os serviços de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER) poderão ser acessados junto às seguintes instituições: 

1. Instituição ou organização que presta assistência técnica com recursos captados junto a 
empresas, instituições públicas ou agências nacionais e internacionais; 

2. Instituição que presta assistência técnica contratada pela SDR/BAHIATER por intermédio 
das Chamadas Públicas de “Agroecologia” e “Mulheres Rurais”;  

3. Assistência técnica prestada diretamente pela equipe técnica da SDR/BAHIATER lotadas 
nos SETAF; 

4. Assistência técnica prestada por Prefeitura Municipal e Consórcio Público Territorial, que 
participam da estratégia Parceria Mais Forte junto a SDR. 

 

http://www.car.ba.gov.br/
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11 - Qualquer instituição que desejar pode então prestar os serviços de assistência técnica? 

Não. Para efeitos deste Edital Emergencial, somente aquelas instituições de assistência técnica 
que atenderem algumas condições obrigatórias poderão se comprometer a acompanhar a 
cooperativa ou associação pelos próximos dois anos. Estas condições, conforme estabelecido 
no Edital são: 

▪ A instituição deve estar com credenciamento ativo no Sistema Informatizado de ATER 
(SIATER/CEDRS); 

▪ A instituição deve demonstrar a existência de contrato, convênio ou outro instrumento 
celebrado, que garanta as condições financeiras e técnicas de prestar os serviços de 
assistência técnica; 

▪ No caso das Prefeituras Municipais, através das Secretarias Municipais de Agricultura ou 
Desenvolvimento Rural, estas devem estar integradas ao Consorcio Público Territorial que 
tenha assinado contrato com a SDR/BAHIATER até a data de envio da Manifestação de 
Interesse (MI). 

 

Sobre este último ponto é bom esclarecer que será dispensada a exigência de credenciamento 
da Prefeitura Municipal junto ao SIATER/CEDRS quando o Consórcio Público Territorial, ao 
qual ela for integrada, já for credenciado. 

 

12 – No Edital Emergencial fala-se de investimentos “coletivos” e “grupal”. Qual a diferença? 
Como isso se dá na prática? 

Os investimentos podem ser demandados em duas diferentes categorias, de acordo com a 
execução: 

▪ Coletivo: quando se pretende aplicar os investimentos de forma coletiva, ou seja, quando 
a atividades produtivas, o resultado da produção e/ou da comercialização é compartilhado 
entre os participantes; 

▪ Grupal: quando se pretende aplicar os investimentos de forma individual por parte de cada 
família beneficiária, podendo haver ou não o uso compartilhado de equipamentos e 
insumos, mas sem perder a perspectiva de grupo, onde cada beneficiário é responsável 
pela sua produção e o resultado dela. 

 

No Edital Emergencial CAR n° 015/2020 há um bom exemplo para se entender melhor essas 
categorias. 

 

13 – Somente é possível solicitar na Manifestação de Interesse (MI) investimentos que se 
enquadrem nas 07 Tipologias? 

Sim. As tipologias de investimentos foram definidas em função do objeto do Edital 
Emergencial CAR n° 015/2020. Então, somente poderá ser demandado investimentos para 
aquisição de equipamentos, utensílios, ferramentas, insumos, mudas, sementes, adubos, 
reservatório, estufa, barracas e demais itens necessários para estruturação, implantação ou 
ampliação de subsistemas produtivos agroalimentares, além de circuitos curtos de 
comercialização (locais próximos da área de produção, feiras livres, feiras orgânicas ou 
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agroecológicas, mercados, etc.). As 07 Tipologias estão descritas detalhadamente no item IV 
do Edital Emergencial CAR n° 015/2020 são: 

Tipologia A - Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS) 

Tipologia B - Consolidação produtiva junto à Tecnologia Social de 2ª Água   

Tipologia C - Horticultura e/ou Produção de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) 

Tipologia D - Produção Agroecológica ou Orgânica 

Tipologia E - Quintal Produtivo 

Tipologia F - Produção de Raízes e Tubérculos 

Tipologia G - Circuitos Curtos de Comercialização 

 

14 – Todos os Territórios de Identidade serão contemplados com investimentos do Edital 
Emergencial CAR n° 015/2020? 

Sim. Em cada um dos 27 Territórios de Identidade, caso haja interesse de cooperativas ou 
associações, terá, no mínimo, 05 Manifestações de Interesse (MI) selecionadas, totalizando 
135 propostas. Outras 165 serão selecionadas de uma lista geral, entre as mais pontuadas. No 
total, 300 Manifestações de Interesse (MI) serão selecionadas e receberão os recursos 
financeiros. 

 

15 – É necessário apresentar contrapartida? O quê? Quando? 

Sim. A associação ou cooperativa ao apresentar sua Manifestação de Interesse (MI) deverá 
indicar os bens e/ou serviços economicamente mensuráveis, de no mínimo 10%, que 
apresentará como contrapartida. As Manifestações de Interesse (MI) selecionadas irão 
celebrar convênio com a CAR/Projeto Bahia Produtiva e somente durante a execução desses 
investimentos é que apresentará a comprovação dessa contrapartida, que é obrigatória 

 

16 – Quando a associação ou cooperativa deve apresentar os documentos exigidos no 
Edital? 

As associação ou cooperativa que deseja participar do Edital Emergencial CAR n° 015/2020, 
no momento que estiver preenchendo a Manifestação de Interesse (MI), disponível no 
endereço eletrônico www.car.ba.gov.br, deve anexar todos os documentos exigidos no Edital. 
A apresentação dos documentos no ato de inscrição é obrigatória. 

 

17 – A cooperativa ou associação está com problemas quanto a prazos de mandatos de 
dirigentes ou registro de alterações obrigatórias das atas e documentos. O que fazer? 

Em função da pandemia do Coronavírus, que vem restringindo o funcionamento de algumas 
instituições públicas nos municípios, a associação ou cooperativa caso não tenha conseguido 
efetuar o registro de alterações obrigatórias das atas e documentos da entidade, a CAR 
publicou a Portaria n° 021/2020, que está disponível junto com o Edital. Ela traz orientações 
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sobre como proceder em tais situações. Recomenda-se uma leitura atenta para compreender 
em quais situações esta Portaria flexibiliza a apresentação desses documentos obrigatórios. 

 

18 – E quanto às Certidões obrigatórias? 

Em função da legislação vigente é obrigatório a apresentação das certidões exigidas no Edital. 
Estas certidões podem ser emitidas de forma eletrônica, não necessitando, portanto, 
deslocamento até o órgão responsável. É interessante observar que no município onde não 
seja disponível a emissão eletrônica da Certidão Negativa de Débitos Fazenda Municipal ou 
em função do órgão emissor encontrar-se fechado em função da pandemia do Coronavírus, é 
necessário a cooperativa ou associação apresentar uma declaração se comprometendo a 
apresentar a referida certidão no momento em que voltar a funcionar normalmente tal órgão. 

 

19 – Até que data é possível apresentar a Manifestação de Interesse (MI) para o Edital 
Emergencial CAR n° 015/2020? 

Conforme estabelecido no Edital, as inscrições das Manifestações de Interesse (MI) poderão 
ocorrer até o dia 23 de junho de 2020. Somente através do formulário disponível no endereço 
eletrônico www.car.ba.gov.br. 

 

 


