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CARTILHA DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 

APRESENTAÇÃO

Esta Cartilha tem o objetivo de informar aos beneficiários do Bahia Produ-
tiva os procedimentos sobre a sistemática de acompanhamento, supervi-
são e execução de Convênios a serem cumpridas, formas de pagamento, 
documentos e instrumentos necessários para compra dos materiais e 
equipamentos, bem como, contratar os serviços para a implementação 
do Subprojeto. 

A Entidade que tiver sua proposta aprovada para financiamento pelo Pro-
jeto Bahia Produtiva assinará Convênio com a CAR, pois só assim poderá 
receber os recursos para realizar as obras e contratar qualquer serviço. 

Para começar a etapa de execução do Convênio é preciso que a Entidade 
já saiba como vai acompanhar o andamento dos trabalhos. Para isso, 
será constituído um Comitê de Acompanhamento¹ para os Convênios de 
investimento. Para os Convênios de custeio deverá ser criada uma Comis-
são de Seleção² para a contratação do Agente Comunitário Rural - ACR 
ou Agente Comunitário da Apicultura – ACA, que prestará assessoria aos 
beneficiários, bem como a contratação de um consultor especialista para 
a elaboração e o acompanhamento do Plano de Negócio. 

Para os Convênios de investimento, a Entidade pode executar diretamen-
te o subprojeto ou pode contratar uma empresa para fazê-lo. A Entidade 
deve seguir as normas e exigências do Bahia Produtiva e o que está de-
terminado no Convênio, no Plano de Trabalho e no Projeto Executivo.

___________________________

1 O Comitê de Acompanhamento será escolhido em assembleia da Associação/Cooperativa, com registro em Ata, e poderá ser constituído de, pelo 
menos, três pessoas da Entidade, sendo uma com boa escolaridade e que tenha alguma experiência em compras ou serviços.
2 A Comissão de Seleção deverá ser constituída em assembleia com no mínimo 03 (três) representantes da Entidade e seus respectivos suplentes. 
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O CONVÊNIO

O Convênio é um acordo de cooperação mútua onde as partes se unem para a execução de 
um objetivo comum e que traz obrigações e responsabilidades para a Entidade e para a CAR. 
Por isso é importante ler todo o documento para saber o que está sendo firmado e quais as 
consequências da sua utilização errada.

PRINCIPAIS CLÁUSULAS

•  Objeto - é a cláusula que trata sobre o acordo entre a Entidade e a CAR. Descreve o que será 
implementado com o dinheiro do Estado de acordo com a necessidade dos beneficiários que a 
Entidade representa.

•  Obrigações das Partes - é a cláusula que trata dos deveres que a Entidade e a CAR têm durante a 
vigência do Convênio.

•  Recursos - é a cláusula que trata sobre o dinheiro que a CAR irá repassar para a Entidade. É 
importante saber que o dinheiro é público, pertence ao povo, não podendo ser destinado para uso 
particular. 

•  Prazo - é a cláusula que trata do período de duração do Convênio. É importante ficar atento, pois 
é durante esse prazo que poderá ser pedida a prorrogação da vigência e assim receber e aplicar 
o dinheiro e executar o objeto dentro do referido prazo, fazendo um acompanhamento correto do 
Convênio.

          
PENALIDADES E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

A utilização incorreta do dinheiro e a execução do Convênio, em desacordo com o que está 
escrito, geram para a Entidade inúmeras penalidades, como por exemplo:
•  Na esfera da Administração Pública, a Entidade pode ficar impedida de receber dinheiro da 

CAR e de outros órgãos do Estado.
•  Na esfera Civil, a Entidade terá que devolver para o Estado o dinheiro que recebeu da CAR 

acrescentado de um valor de indenização pelo descumprimento do Convênio.
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•  Na esfera Penal, a Entidade, por meio do seu representante legal, responderá por crime de 
desvio de dinheiro público.

PROCEDIMENTOS PARA APURAR RESPONSABILIDADES

Quando houver qualquer indício ou conhecimento de algo errado na execução da obra ou 
serviço contratado, a Entidade deverá adotar providências de imediato para corrigi-lo e 
comunicar ao técnico da CAR e ao Ministério Público para que possam ajudá-la a solucionar 
o problema. Se a Entidade demorar em pedir ajuda estará sendo conivente com o erro.

MEDIDAS PREVENTIVAS

•  Antes de contratar um profissional ou uma empresa, a Entidade deve certificar-se de sua 
idoneidade e procurar informações a respeito da mesma, visando assegurar a execução 
correta do Convênio. 

•  A Entidade não deve pagar ao Diretor/Fiscal de obras ou a empresa contratada antes da 
realização dos serviços. 

•  É importante também advertir sobre a questão das contratações de empregados ou 
trabalhadores temporários. A Entidade deve está atenta ao cumprimento da legislação 
aplicada aos trabalhadores para evitar futuras ações trabalhistas que acarretam, muitas 
vezes, a perda dos bens. 

PAPEL DAS INSTITUIÇÕES DE AUDITORIA

•  A auditoria é uma fiscalização da aplicação do dinheiro público e é realizada pelo Tribunal 
de Contas do Estado - TCE e/ou pela Auditoria Geral do Estado - AGE.

•  Tribunal de Contas do Estado - É a instituição pública de controle responsável em zelar 
pelo patrimônio público e fiscalizar a aplicação dos recursos. Qualquer pessoa ou entidade 
que utilize dinheiro, bens ou valores públicos, oriundos do Estado, tem que prestar contas 
ao TCE. A principal função é a de fiscalizar a legalidade, legitimidade e economicidade das 
despesas públicas, ou seja, acompanhar a correta aplicação dos recursos públicos para 
que as taxas e impostos recolhidos retornem para a sociedade em serviços de qualidade 
como saúde, educação, segurança, etc.

•  Auditoria Geral do Estado - É o órgão de controle interno que tem como missão fiscalizar o 
uso da verba pública nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. 
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OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONVENENTES 

CAR 

•  Garantir e repassar os recursos para financiamento do Subprojeto e/ou contratação de 
serviços.

•  Repassar informações sobre o Subprojeto e/ou serviços e fornecer as orientações necessárias 
para a boa execução dos itens que estão sendo financiados.

•  Incentivar e apoiar os beneficiários sobre as regras de utilização dos bens e serviços e buscar 
parcerias para sua melhor execução.

•  Orientar a criação de um Comitê de Acompanhamento e Comissão de Seleção dos membros 
da Entidade para fiscalizar e apoiar a execução do Subprojeto.

•  Orientar a Entidade quanto ao modelo de gestão, definindo regras de funcionamento do 
Subprojeto, de modo que atenda a todos os beneficiários.

• Orientar a Entidade para fazer as prestações de contas dos recursos repassados.
•  Realizar o acompanhamento da execução do Subprojeto para verificar  o   andamento  

das atividades, a sua organização, capacitação e tudo que for necessário ao sucesso do 
Subprojeto.

•  Apurar e tomar providência para resolver as queixas e denúncias apresentadas pelos 
beneficiários, durante a execução do Subprojeto.

•  Fazer a entrega do Subprojeto à Entidade, através da assinatura de um documento chamado 
“Termo de Entrega e Recebimento de Projeto”.
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ENTIDADE 

•  Criar o Comitê de Acompanhamento do Subprojeto e/ou Comissão de Seleção com 
representações da Entidade.

• Executar, ela mesma, o Subprojeto ou contratar uma empresa.
•  Contratar profissional legalmente habilitado para direção ou fiscalização de obras, conforme 

seja execução direta ou indireta, respectivamente. 
• Atestar o pagamento dos serviços e obras. 
•  Controlar a utilização dos recursos, verificando se o dinheiro está sendo usado somente em 

despesas referentes ao objeto do Convênio. 
• Acompanhar a execução das obras e/ou serviços.
•  Administrar a aplicação dos recursos e prestar contas, de acordo com as orientações 

contidas na Cartilha de Prestação de Contas do Bahia Produtiva. 
• Acionar o Conselho Fiscal para apoiar a execução e fiscalização das obras e serviços;
•  Discutir, elaborar e implantar as regras e normas de funcionamento do Subprojeto com os 

beneficiários, mobilizando a todos para assumir a gestão do empreendimento.
• Informar a CAR a opção bancária antes da assinatura do Convênio.
    Encaminhar para CAR o comprovante da Conta Bancária em um dos bancos credenciados 

pela CAR (BNB, Bradesco, ASCOOB e SICOOB SERTÃO, SICOOB BONFIM, SICCOB COOPERE 
e SICOOB NORTESUL). No comprovante devem ter as seguintes informações: Extrato 
bancário com a conta ZERADA (sem qualquer depósito de dinheiro), constando o número 
da conta e da agência. No sistema SICOOB e ASCOOB as tarifas bancárias são isentas, 
mas serão cobrados talões de cheques. No BRADESCO e BNB as contas terão taxas de 
pessoa jurídica cobradas normalmente. Um extrato mensal não será cobrado, bem como 
não poderão ser abertas contas poupanças.

   A abertura das contas varia acordo com cada instituição bancária, como segue: 

-  BNB - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - a Entidade deve informar a CAR qual agência 
do BNB deseja abrir a conta para movimentação do recurso do Convênio. Em seguida, a 
CAR expede ofício à Superintendência do BNB solicitando abertura da conta. A entidade 
dirige-se à agência escolhida por intermédio da pessoa do Presidente e do Tesoureiro com 
a documentação pessoal e documentação da Entidade e abre a conta. O BNB informar via 
ofício os dados da conta bloqueada e da conta corrente. 
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-  Bradesco S.A. - a Entidade deve dirige-se ao Bradesco na agência escolhida por intermédio 
da pessoa do Presidente e do Tesoureiro com a documentação pessoal e documentação 
da Entidade e abre a conta, informando ao banco que se trata de conta de Convênio com a 
CAR. A Entidade entrega ao Assistente Territorial o extrato zerado da conta aberta e este o 
envia para Assessoria Financeira do Bahia Produtiva. 

-  ASCOOB - Cooperativa Central de Crédito da Agricultura Familiar e Economia Solidária 
da Bahia - a Entidade deve informar a CAR qual agência da ASCOOB deseja abrir a conta 
para movimentação do recurso do Convênio. Em seguida a CAR expede ofício à Diretoria 
da ASCOOB solicitando abertura da conta. A entidade dirige-se à agência escolhida por 
intermédio da pessoa do Presidente e do Tesoureiro com a documentação pessoal e 
documentação da Entidade e abre a conta. A Entidade entrega ao Assistente Territorial o 
extrato zerado da conta aberta e este o envia para Assessoria Financeira do Bahia Produtiva. 

-  Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil - SICOOB SERTÃO, SICOOB BONFIM, 
SICCOB COOPERE E SICOOB NORTESUL - a Entidade deve informar a CAR qual agência 
do Sistema SICOOB deseja abrir a conta para movimentação do recurso do Convênio. Em 
seguida a CAR expede ofício à Diretoria do SICOOB escolhido solicitando abertura da conta. 
A entidade dirige-se à agência escolhida por intermédio da pessoa do Presidente e do 
Tesoureiro com a documentação pessoal e documentação da Entidade e abre a conta. A 
Entidade entrega ao Assistente Territorial o extrato zerado da conta aberta e este o envia 
para Assessoria Financeira do Bahia Produtiva. 

•  Enviar para a CAR a documentação do terreno onde será implantado o empreendimento 
(Escritura Pública, Termo de Doação ou Termo de Comodato, com prazo mínimo de vinte e 
cinco anos). Para ter validade, todos os documentos deverão ser registrados em cartório. 
No caso de Subprojetos de utilização na propriedade de cada beneficiário, não é necessário 
o envio dessa documentação.

•  Encaminhar à CAR as Licenças, Autorizações e Outorgas dos Órgãos Reguladores e 
Fiscalizadores e outros.
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EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 

Após a assinatura do Convênio, o técnico da CAR realizará uma reunião com os beneficiários 
do Subprojeto para orientar a Entidade sobre a execução do Convênio.

Essa execução poderá ser realizada por administração direta da própria Entidade ou mediante 
a contratação de empresa especializada. É a fase que se inicia após o recebimento dos 
recursos e quando começam a se desenvolver as atividades previstas no Plano de Trabalho, 
documento anexo ao Convênio.
Para facilitar a sua execução a Entidade receberá da CAR um conjunto dos documentos 
relacionados abaixo (Kit Convênio): 

Convênios de Investimento

• Cópia do Subprojeto.
• Cartilha com orientações para Aquisições/Prestações de Contas.
• Cartilha com orientações sobre a Execução de Convênio.
• 01 (um)“pendrive” contendo: Conciliação Bancária, Contrato de Direção de Obra 
(Administração Direta), Contrato de Execução de Obra (Empresa), Contrato de Fiscalização de 
Obra, Demonstrativo de Receita e Despesa - DRD, Modelo Carta Convite, Modelo Declaração 
Contrapartida, Modelo de Placa de Obra, Ordem de Serviço Empresa Diretor, Relação de 
Comprovantes de Pagamentos, Planilha Eletrônica de Medição de Obras - Módulo Fiscal/
Diretor (Manual de Operação) e um Aplicativo para a instalação da Medição Eletrônica.
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Convênios de Custeio

•  01 (um) “pendrive” contendo: Conciliação Bancária, Planilha com as Especificações dos 
Equipamentos (ACR/ACA), Cartilhas da CAR com orientações para Aquisições/Prestações de 
Contas, Planilha dos Custos – ACR/ACA, Demonstrativo Receita e Despesa – DRD, Modelo de 
Contrato de Trabalho do ACR/ACA, Modelo de Declaração Contrapartida, Modelo de Edital de 
Seleção do ACR/ACA, Modelo de Ordem de Serviços Consultor Plano de Negócio, Modelo de 
Solicitação de Manifestação de Interesse de Consultores Individuais, Relação de Comprovantes 
de Pagamentos, Termos de Referência para a Contratação do ACR/ACA, Termos de Referência 
para a Contratação do Consultor Plano de Negócio e Lista de Consultores Habilitados.

As Entidades devem executar os Convênios de Investimento por meio de duas formas:

1-  Execução Direta - a própria Entidade executa o Subprojeto, ou seja, ela mesma compra os materiais 
e os equipamentos, contrata os serviços de um profissional especializado que pode ser engenheiro 
civil, agrônomo, arquiteto e outros, a depender do tipo do Subprojeto, chamado de Diretor de Obras. 
A Entidade deverá possuir experiência comprovada na execução direta de  obras.

   Procedimentos para a Execução Direta:

  •  A Entidade deverá contratar um Diretor de Obras, após processo seletivo, que deverá levar em 
consideração a qualidade do profissional. 

   • Os recursos para pagar o Diretor de Obras estão incluídos no valor do Convênio. 
   •  O Diretor de Obras atuará de forma integrada com a Entidade, sob a coordenação do técnico da CAR. 
   •  A Entidade terá um adiantamento de até 20% do valor da obra civil do Convênio, para iniciar o 

Subprojeto. 
   •  Projetos que envolvam apenas aquisição de equipamentos, a execução será sempre pela forma 

Direta, dispensando-se, neste caso, a contratação do Diretor de Obras. 
   •  Documentos necessários que a Entidade deverá apresentar ao técnico da CAR para receber a 

autorização e iniciar a execução do projeto: 
 -  Contrato com Diretor de Obras. 
 -   Ata da Assembleia Geral que aprovou o processo de Cotação de Preços dos materiais e/ou 

equipamentos necessários à execução do Subprojeto e da seleção do Diretor de Obras. 
 - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do Diretor de Obras. 
 - Plano de Execução do Projeto.
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2 -  Execução Indireta - a Entidade contrata uma empresa para executar o serviço e um 
profissional de nível superior (engenheiro civil ou agrônomo, a depender do Subprojeto) 
para fazer a fiscalização das obras e serviços, denominados de Fiscal de Obras. 

   Procedimentos para a Execução Indireta

   • Contratar a empresa vencedora.
   • Contratar profissional para fiscalizar a obra. 
   • Documentos que a empresa contratada deverá apresentar à CAR:
 - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
 - Documentos pessoais do representante legal. 
 - Endereço da empresa.
 - Certidão de Regularidade junto à Receita Federal e Dívida Ativa. 
 - Certidão junto à Receita Estadual.
 - Certidão junto ao FGTS. 
 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 - Certidão junto a Receita Municipal.
 - ART do Responsável Técnico.
 - Comprovante de Regularidade com o CREA.

  • Documentos necessários para a Entidade receber a autorização e iniciar a execução da obra:
   -  Ata da Assembleia Geral da Entidade que aprovou o processo de Coleta de Preços 

da empresa vencedora e a seleção do Fiscal.
 - Contrato assinado com a empresa que irá executar a obra.
 - Contrato com o Profissional que vai fiscalizar a obra.
 -  Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de execução emitida pelo CREA (do 

Engenheiro da Empresa e do Fiscal).

Em ambos os casos será realizado um Shopping (comparação de preços), com a participação 
de pelo menos 03 (três) fornecedores. 
 O profissional a ser contratado, Diretor ou Fiscal de Obras, a depender do caso, deverá ter 
registro profissional junto ao CREA ou Conselho similar e ter habilitação para acompanhamento 
do Subprojeto. A contratação do profissional para acompanhar a execução do Subprojeto 
deve ser feita pela a análise do currículo e de documentos que comprovem sua condição e 
experiência.
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Existem Subprojetos de baixa complexidade que não é obrigatória a contratação de 
um profissional para realizar a fiscalização ou direção da obra, a exemplo dos quintais 
agroflorestais, criação de galinha caipira e outros.

As Entidades devem executar os Convênios de Custeio da seguinte forma:

Para os Serviços de Assessoria Comunitária Rural 

•  Contratar um Agente Comunitário Rural - ACR ou Agente Comunitário da Apicultura – ACA 
para assessorar os beneficiários, em conformidade com os Termos de Referência e Plano 
de Trabalho.

•  Realizar o pagamento do ACR/ACA mediante cronograma físico/financeiro do Plano de 
Trabalho.

•  Recolher todos os impostos e encargos conforme Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.
• Supervisionar e acompanhar as atividades programadas para o Agente Comunitário Rural.
•  Adquirir máquinas, equipamentos e material de consumo, conforme descritos no Plano de 

Trabalho, após a realização do Shopping (comparação de preços), com a participação de 
pelo menos 03 (três) fornecedores. 

• Prestar contas dos recursos recebidos, conforme Cartilha de Prestação de Contas. 

Para os Serviços de Consultoria para Plano de Negócios 

•  Contratar o Consultor habilitado para elaborar e acompanhar o Plano de Negócios, em 
conformidade com os Termos de Referência e Plano de Trabalho.

•  Encaminhar à CAR, conforme cronograma, o relatório técnico de sistematização da situação 
atual do empreendimento, o Plano de Negócios e os relatórios de acompanhamento do 
Plano de Negócios para aprovação. 

•  Realizar o pagamento do Consultor mediante a apresentação dos relatórios referentes aos 
produtos contratados, conforme Plano de Trabalho.

•  Apresentar à CAR os comprovantes de regularização de todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários e fiscais.

• Prestar contas dos recursos recebidos, conforme Cartilha de Prestação de Contas. 
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PROCEDIMENTOS PARA A AUTORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

Para iniciar a execução do Convênio é condição indispensável a emissão da Autorização para 
Execução do Projeto - AEP. A exigência para emissão da AEP varia de acordo com a forma de 
execução (direta ou indireta) e a tipologia do convênio (Investimento ou Custeio). É importante 
que a Entidade esteja com toda a documentação exigida pela CAR em dia e que apresente ao 
técnico da CAR para receber a Autorização.

REPASSE DE RECURSOS

Os recursos serão depositados pela CAR em uma conta remunerada da Entidade denominada 
conta de aplicação.  A Conta de Aplicação é uma conta bancária específica, onde o dinheiro 
fica aplicado, até que a Entidade cumpra algumas exigências do Projeto Bahia Produtiva. 
Depois de cumpridas as exigências, a CAR emite a Autorização para a Execução do Projeto. A 
transferência do dinheiro para a conta corrente da Entidade é feita da seguinte forma:

Convênios de Investimento

Execução direta: 

•  Está prevista a liberação de até 20% (forma de adiantamento) dos recursos do Convênio, 
imediatamente para as primeiras despesas. Quem define o valor é o Plano de Execução da 
Obra, mediante aprovação do técnico da CAR. As parcelas serão liberadas de acordo com 
a medição apresentada. O adiantamento feito à Entidade vai sendo descontado a cada 
medição paga.

•  A liberação dos recursos será por meio do processo de medição das obras cujas especificações 
dos serviços executados serão registradas nos boletins elaborados pelo Diretor de Obra, no 
Aplicativo da Medição Eletrônica, entregue à Entidade no Kit Convênio. A discriminação dos 
itens, quantificação e valoração, registrados nos boletins, deverão respeitar as especificações 
do Projeto Executivo e Plano de Trabalho.  Os boletins deverão ser assinados pelo Diretor de 
Obra, presidente da entidade, membros do Comitê de Acompanhamento e pelo Técnico da CAR. 

•  O pagamento das medições será feito à Entidade, mediante a apresentação ao técnico 
da CAR, dos boletins e relatórios elaborados pelo Diretor de Obras, do Demonstrativo 
de Receitas e Despesas - DRD parcial, conforme as condições estabelecidas no Projeto 
Executivo e Plano de Trabalho. 
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•  A quantidade apurada na 1ª medição deverá sempre ser superior ao adiantamento recebido. 
Do valor apurado em cada medição será descontado paulatinamente o valor dos 20% do 
adiantamento, até a sua total quitação.

•  O pagamento do Diretor de Obras será em parcelas proporcionais aos serviços realizados, 
mediante a apresentação e aprovação das medições, ficando a última parcela condicionada 
ao cumprimento das obrigações contratuais com a Entidade.

Execução indireta: 

•  A liberação dos recursos será por meio do processo de medição das obras cujas especificações dos 
serviços executados serão registradas nos boletins elaborados pelo Fiscal de Obras, no Aplicativo da 
Medição Eletrônica, entregue à Entidade no Kit Convênio. A discriminação dos itens, quantificação e 
valoração, registrados nos boletins, deverão respeitar as especificações do Projeto Executivo e Plano 
de Trabalho.  Os boletins deverão ser assinados pelo representante legal da empresa, Fiscal de Obra, 
presidente da Entidade, membros do Comitê de Acompanhamento e pelo Técnico da CAR. 

•  O pagamento das medições será feito à Entidade, mediante a apresentação ao técnico da CAR, dos 
boletins e relatórios elaborados pelo Fiscal de Obras, nota fiscal de serviço, seus respectivos impostos, 
conforme as condições estabelecidas no Projeto Executivo e Plano de Trabalho. 

•  O pagamento do Fiscal de Obras será em parcelas proporcionais aos serviços realizados, mediante a 
apresentação e aprovação das medições, ficando a última parcela condicionada ao cumprimento das 
obrigações contratuais com a Entidade.

Durante o tempo em que o recurso estiver aplicado na conta bloqueada, a Entidade poderá usar o 
rendimento no próprio Subprojeto, desde que sejam executados dento do prazo de vigência do Convênio. 
Esses rendimentos só podem ser utilizados com a autorização da CAR. Todos os recursos repassados 
para a Entidade, bem como os rendimentos da aplicação, deverão ser prestados contas à CAR.

Convênios de Custeio

•  Os recursos serão repassados pela CAR em parcelas, ficando sua utilização condicionada 
ao cumprimento das etapas previstas no Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho.

•  A primeira parcela será depositada na conta aplicação da Entidade após a emissão da 
Autorização para Execução do Convênio, a ser emitida pelo Técnico da CAR.

•  As demais parcelas serão repassadas mediante apresentação da prestação de contas 
parcial (medição) do recurso recebido anteriormente. 
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ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

Para fiscalizar a execução do Subprojeto e garantir o seu funcionamento, a Entidade 
precisa se organizar, definindo em Assembleia os membros que vão compor o Comitê de 
Acompanhamento e da Comissão de Seleção do ACR/ACA/Consultor do Plano de Negócio, 
bem como, do Diretor e do Fiscal cabendo a estes apoiar a Entidade no acompanhamento do 
empreendimento. O Conselho Fiscal da Entidade é o principal responsável.  

Cabe ao Conselho Fiscal motivar e envolver os beneficiários no processo de execução do 
Subprojeto buscando reforçar a participação e o nível de organização da Entidade. 

Para cada Subprojeto, a Entidade deverá se preocupar com três questões:

1. Fiscalização

•  Realizar junto com o profissional contratado as obras, compras e serviços e a movimentação 
dos recursos, observando se tudo está ocorrendo conforme programado no Plano de 
Trabalho, bem como acompanhar os trabalhos do fiscal contratado.

•  Conhecer detalhes do Subprojeto, decidir como o seu trabalho será realizado, estabelecer 
dias de visita ao Subprojeto em execução, registrar as anotações necessárias e acompanhar 
as supervisões agendadas pelos técnicos da CAR;

• Cobrar e analisar os relatórios do fiscal contratado e exigir, caso necessário, as medidas corretivas.

2. Execução Financeira do Convênio

•  Coordenar e organizar o processo de comparação de preços (Shopping); mobilizar os 
beneficiários; garantir o cumprimento da contrapartida do Subprojeto; controlar, organizar 
a documentação e realizar a prestação de contas dos recursos repassados para a Entidade.

•  Conhecer detalhes do Subprojeto, isto é, exigências técnicas dos órgãos de controle e 
fiscalização e outros, formas de aquisição dos materiais e equipamentos e o  tempo para 
o Subprojeto ficar pronto.   

•  Buscar informações sobre fornecedores e/ou empresas para compra de materiais e serviços.
•  Decidir como se organizar para acompanhar o trabalho, quais as tarefas a serem realizadas 

de acordo com a forma escolhida para executar o Subprojeto.
•  Reunir-se, quando tiver dúvidas, com o Comitê de Acompanhamento, Conselho Fiscal e 

demais parceiros, inclusive os técnicos da CAR, para resolver os problemas e irregularidades 
na execução do Subprojeto.
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3. Gestão e Operação dos Subprojetos

•  Realizar a discussão com os beneficiários e definir sobre a gestão do Subprojeto, de 
forma que todos se responsabilizem pela administração e participem dos benefícios e que 
contribuam, financeiramente, se necessário, para a sua manutenção e conservação. 

•  Conhecer os detalhes do empreendimento, a capacidade de processamento, tipo de 
produtos a serem produzidos, exigências técnicas dos órgãos de controle e fiscalização 
de funcionamento da atividade, componentes dos custos de produção e receitas, quantas 
pessoas serão necessárias para funcionamento e tipo de treinamento que eles precisarão 
receber, bem como, se for o caso, contatos com fornecedores de máquinas, equipamentos, 
prestadores de serviços, fornecedores de insumos produtivos e redes de comercialização da 
sua produção.

•  Reunir os beneficiários para discutir as alternativas para o funcionamento do empreendimento, 
como: modelo de gestão/administração do Subprojeto mais adequado à realidade local, 
normas e regulamento de funcionamento, quantidade e seleção de mão-de-obra. 

•  Promover discussões, durante as visitas de supervisão, com os técnicos da CAR para 
elaboração e implantação do modelo de gestão do Subprojeto.

•  Visitar empreendimentos semelhantes para trocar experiências e aprender detalhes 
importantes para o sucesso do Subprojeto.

•  Buscar contatos e informações sobre o mercado consumidor, caso sejam Subprojetos 
voltados para apoio à comercialização.

Nota:

Os empreendimentos voltados para as cadeias produtivas terão um acompanhamento realizado 
pelo Consultor do Plano de Negócios, que será realizado trimestralmente, bem como pelo Técnico 
da CAR. Nos empreendimentos onde a atividade produtiva já é desenvolvida, será elaborado ou 
atualizado o seu Plano de Negócios, com o período de acompanhamento de 02 (dois) anos. Para 
os que ainda irão iniciar a atividade, o acompanhamento somente terá inicio após conclusão do 
Subprojeto. Esse acompanhamento terá como objetivo assessorar as Entidades para a análise do 
que foi estabelecido no planejamento e para a sua execução, realizando assim possíveis ajustes e 

atualizações no Plano de Negócios. 
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SUPERVISÃO

A finalidade da supervisão é garantir que a execução das obras e serviços e a aplicação e uso 
dos recursos estejam dentro das normas do BAHIA PRODUTIVA e, principalmente, atendam aos 
interesses dos beneficiários.
Durante a execução do convênio deverá ocorrer acompanhamento permanente pela Entidade, 
bem como, supervisão e orientações periódicas dos técnicos da CAR, visitas de supervisão do 
Banco Mundial e auditoria do Tribunal de Contas do Estado – TCE.

ALTERAÇÃO DE META FÍSICA

A Alteração de Meta Física – AMF refere-se a toda e qualquer alteração realizada no Subprojeto, 
sem, contudo, alterar o objeto do Convênio, implicando ou não em aditivo ao valor conveniado. 
A alteração deverá ser solicitada pela Entidade, ao técnico da CAR, justificada pelo Diretor ou 
Fiscal de Obras e aprovada pela direção da CAR. A solicitação da AMF deverá ser encaminhada 
sempre nos meses iniciais da execução do Subprojeto.

CONCLUSÃO DO CONVÊNIO

O encerramento do Subprojeto será efetivado com a apresentação do último boletim de 
medição. Para tanto, será realizada vistoria pelo Comitê de Acompanhamento e pelo Técnico da 
CAR que deverão indicar eventuais ajustes e/ou complementações, bem como o prazo para a 
sua realização. 
Cada Subprojeto tem seu prazo de execução estipulado no Convênio. Caso a Entidade perceba 
que não vai ser possível terminar o Subprojeto no prazo previsto, deve solicitar com antecedência 
e por escrito à CAR justificando o Aditamento do Convênio.  
Aprovada a conclusão do Subprojeto, os procedimentos adotados deverão atender à necessidade 
de conclusão do Convênio, sendo providenciado pela Entidade o pagamento dos fornecedores, 
a conferência e a organização da documentação necessária à prestação de contas. 
Apurada a existência de saldo/rendimento no Convênio, a Entidade apresentará à CAR, caso 
seja do seu interesse, uma Ata da Assembleia solicitando este recurso, sua destinação e em 
conformidade com o objeto do Convênio. 
Deve ser efetuada após a supervisão do técnico da CAR e mediante a Prestação de Contas e 
elaboração do DRD final. Aprovada a prestação de contas, será emitido pela CAR o Termo de 
Entrega do Subprojeto para a Entidade.
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COMO FAZER CONTATO COM A CAR

1. Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar – SETAF

Alagoinhas  (75) 3423 4219
Barreiras   (77) 3611 4658
Bom Jesus da Lapa  (77) 3481 5111
Brumado   (77) 3453 1238 / (77) 3441 9280
Camaçari   (71) 3621 9087
Cruz das Almas  (75) 3621 1711
Eunápolis   (73) 3281 6735
Feira de Santana  (75) 3622 5311 / (75) 3622 0825
Irecê   (74) 3641 3931
Itaberaba   (75) 3251 3038
Itabuna   (73) 3616 1571 / (73) 3212 2688
Itapetinga   (77) 3262 2637
Jacobina   (74) 3621 3059
Jequié   (73) 3525 7752
Juazeiro   (74) 3612 0664 / (74) 3611 3933 
Macaúbas   (77) 3473 1421 / (77) 3473 1422
Paulo Afonso  (75) 3281 2962
Riachão do Jacuípe  (75) 3264-2468
Ribeira do Pombal  (75) 3276 3772
Santa Maria da Vitória (77) 3483 1466
Seabra   (75) 3331 1233 / (75) 3331 1069
Senhor do Bonfim  (74) 3541 7521
Serrinha    (75) 3261 7624 / (75) 3261 2026
Teixeira de Freitas  (73) 3263 0181
Ubaíra   (75) 3544 2016
Valença   (75) 3641 2732
Vitória da Conquista  (77) 3421 8026 / (77) 3424 1166

2. Escritório Central em Salvador

Secretaria  de  Desenvolvimento Rural – SDR
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR/PROJETO BAHIA PRODUTIVA 
Av. Luis Viana Filho nº 250 - Conjunto SEPLAN/Centro Administrativo da Bahia - CAB
CEP: 41.746.970 - Salvador - Bahia - Telefone: (71) 3115-3940.




