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O Programa Calha Norte (PCN), com 35 anos 
de existência, abrange, atualmente, 442 
municípios, dos quais 155 ao longo de 13.938 
km na faixa de fronteira, distribuídos em dez 
estados da federação: Acre, Amapá, Amazonas, 
Maranhão, Matogrosso, Matogrosso dos Sul, 
Pará, Tocantins, Rondônia e Roraima, em uma 
área de 58,7% do território nacional, abrangendo 
85% da população indígena brasileira.

Subordinado ao Ministério da Defesa desde 
junho de 1999, o PCN contribui com a 
promoção da ocupação e o desenvolvimento 

ordenado dos municípios que integram 
a sua área de atuação, respeitando as 
características regionais, as diferenças 
culturais e o meio ambiente, em harmonia 
com os interesses nacionais, a proteção 
do território e a soberania nacional. O PCN 
tem como objetivo contribuir para a defesa 
nacional, com ênfase na faixa de fronteira, a 
promoção do desenvolvimento sustentável e 
a fixação da população local na sua região, 
fortalecimento da cadeia produtiva, geração 
de emprego, renda e a melhoria da qualidade 
de vida de mais de 15,8 milhões de brasileiros.

O que é o Programa 
Calha Norte?
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Em 2020, no conjunto das atividades execu-
tadas, destacam-se investimentos de cerca 
de 192 milhões de reais em urbanização, 
pavimentação de vias urbanas, implantação de 
iluminação pública e eletrificação rural, constru-
ção de passarelas de acesso às comunidades 
ribeirinhas, construção de mercados populares, 
campos de futebol, mini vilas olímpicas, prédios 
públicos, bem como construção e ampliação 
de creches, escolas, quadras poliesportivas e 
centros de convivências.

Dando continuidade nas ações das vertentes de 
Soberania e Desenvolvimento, estão previstas, 
para o biênio 2021-2022, a entrega de obras, 
máquinas, veículos e equipamentos na ordem 

de 370 milhões de reais. As ações do Programa 
Calha Norte são executadas com aporte de 
recursos orçamentários da União com vistas à 
melhoria da infraestrutura nas áreas de defesa, 
e de transferências de recursos da União, 
oriundos de emendas parlamentares, aos 
estados e municípios que integram a área de 
atuação do PCN.

As transferências de recursos efetuadas pelo 
PCN, por conta de dotações orçamentárias 
originadas de emendas parlamentares, têm 
como limite o valor de R$ 7.500.000,00, por 
instrumento, para execução de obras de 
engenharia ou aquisição de bens permanentes, 
veículos, equipamentos e implementos 
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agrícolas. A excepcionalidade em celebrar 
instrumentos com valores acima desse limite, 
poderá ser considerada pelo PCN, observada 
a sua capacidade técnica e operacional. O 
PCN, por meio do Departamento do Programa 
Calha Norte (DPCN), acompanha a execução 
dos projetos, realiza avaliações de impacto e 
verifica se os recursos estão sendo aplicados 
corretamente, com a finalidade de aferir a 
efetividade, economicidade e eficiência das 
implementações desses projetos, conforme 
legislação em vigor.

A celebração de convênios e dos 
correspondentes processos, na esfera do PCN, 
tem enquadramento normatizado no Decreto 

nº 6.170/2007 e na Portaria Interministerial 
Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 
30 de dezembro de 2016, e suas posteriores 
alterações. Recomenda-se, ainda, a leitura 
da Portaria Normativa nº 115/GM-MD, de 
26/12/2019, que traz diretrizes norteadoras  
para execução de projetos conduzidos pelo 
PCN. A presente publicação objetiva orientar, 
de forma sucinta, os procedimentos para 
celebração de convênios que envolvam a 
transferência voluntária de recursos finan-
ceiros, oriundos de emendas parlamentares, 
destinadas ao PCN/MD, firmados com estados 
e municípios, para execução de projetos e 
atividades de interesse recíproco, segundo os 
objetivos estratégicos do PCN.





Produtos das
atividades do
Calha Norte



Projetos de edificações de sedes administrativas, 
centros comunitários, feiras, mercados populares 
e outros, conduzidos pelo Programa, buscam 
ofertar espaços estruturados e qualificados 
para o convívio social e coletivo, objetivando 
proporcionar à população acesso a serviços 
públicos e lazer gratuito. Contemplam obras 
com o propósito de melhorar a infraestrutura 
da administração local com a construção de 
prédios públicos destinados a abrigar centros 
administrativos, com instalações de secretarias 

municipais diversas, com condições adequadas 
de acessibilidade à população, oferecendo um 
serviço de qualidade aos seus munícipes. 
De imediato, a construção de mercados 
populares oferece aos pequenos e médios 
agricultores um ambiente adequado à 
exposição e ao comércio de mercadorias por 
eles produzidas. Proporciona, assim, incentivos 
e alternativas à população, cooperando com 
o desenvolvimento e segurança alimentar da 
região atendida.

1. Edificação 
Escolas, sedes de prefeituras, centros comunitários, 
feiras, mercados populares e outros.
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Revitalização do Mercado Central de 
Macapá, em Macapá – AP. 2020
Acervo: Max Renê



Escola Municipal na Comunidade Indígena 
Maruway, em Pacaraima – RR. 2020 
Acervo: Programa Calha Norte

Centro Comunitário do Distrito do 
Carnot, em Calçoene – AP. 2018
Acervo: Programa Calha Norte 
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Mercado Municipal, em Tefé – AM. 
2019
Acervo: Prefeitura de Tefé

Feira estadual, em Rorainópolis – RR. 
2020
Acervo: Ministério da Defesa / TC André 

Centro de diagnóstico, em Cruzeiro 
do Sul – AC. 2015
Acervo: Ministério da Defesa / 
Tereza Sobreira 



Os projetos de infraestrutura elétrica regulados 
pelo Programa Calha Norte têm por objetivo a 
implantação de iluminação pública, bem como a 
implantação,revitalização e expansão de redes 
de eletrificação em média e baixa tensão nos 
municípios, seja em áreas urbanas ou rurais. 
Estes beneficiam a população de maneira 
indistinta, sendo de fundamental importância 
para contribuir com o desenvolvimento social 
e a qualidade de vida, permitindo à população 
desfrutar do espaço público no período 
noturno e melhorando o padrão do sistema de 
iluminação da cidade atendida.

A implantação de rede elétrica tem como escopo 
atender antigos e novos logradouros das 
comunidades, trazendo aos moradores todos 
os benefícios proporcionados pela energia 
elétrica, além de propiciar mais segurança 
à população. Essas obras incrementam, 
também, a criação de pequenos comércios de 
alimentação e manufaturados locais, gerando 
emprego e renda e aumentando o fluxo de 
turistas nas cidades. Desse modo, melhora-se 
a qualidade de vida da população beneficiada, 
fixando-a em sua origem e atingindo os objetivos 
recíprocos dos Governos Federal e Municipal.

2. Eletrificação 
Implantação de rede elétrica e iluminação pública.
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Implantação de eletrificação rural, em 
Alto Alegre – RR. 2019
Acervo: Programa Calha Norte

Implantação de eletrificação rural e 
iluminação, em Alto Alegre - RR. 2020
Acervo: Ministério da Defesa / Igor 
Soares. 



Problema recorrente da maior parte da região 
de atuação do Programa, mormente da região 
amazônica, diz respeito às condições climáticas, 
já que, praticamente, naquela região, há apenas 
duas estações ao ano (período de chuvas e 
período de estiagem). No período das chuvas, 
todas as obras de construção e transporte na 
região amazônica ficam prejudicadas, pois as 
chuvas se mantêm com grande intensidade 
e continuidade, impondo às comunidades 
severas restrições de trabalho e locomoção.

As obras de pavimentação de ruas com 
calçada e sistemas de drenagem superficial 
e profunda, carreadas pelo Programa, 

atendem demandas da população em 
resolver problemas de locomobilidade típicos 
da região, que se agravam no período 
invernoso (buracos que acumulam água) e no 
verão (buracos e poeira), causando prejuízo 
aos moradores. Assim, a pavimentação 
de vias estabelece acesso às residências, 
estabelecimentos comerciais, escolas e 
postos de saúde, proporcionando aos 
motoristas melhoria da trafegabilidade dos 
veículos e, aos pedestres, maior segurança 
em transitar pelas calçadas. Já os sistemas de 
drenagem, garantem o correto escoamento 
das águas pluviais e a consequente 
integridade das estruturas.

3. Pavimentação 
    e drenagem 

Pavimentação de ruas e avenidas 
e obras de drenagem urbana.
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Obra de drenagem, em Macapá – 
AP. 2019
Acervo: Programa Calha Norte

Pavimentação de ruas com CBUQ com drenagem, calçadas, meio-
fio e sarjeta na Comunidade de Manoá, em Bonfim – RR. 2020
Acervo: Programa Calha Norte

Pavimentação de ruas em bloco, 
drenagem superficial, calçadas, 
meio-fio e sarjeta, em Ilha de  
Santana - AP. 2020
Acervo: Programa Calha Norte



Os projetos de urbanização, esporte e lazer, 
como praças e centros esportivos, contam, em 
geral, com pistas de caminhada, academias ao 
ar livre, palco com área para danças típicas, 
ginásios, campos e quadras de esportes. Esses  
visam atender demanda das comunidades no 
que se refere à prática esportiva, de forma 
saudável, com o intuito competitivo, recreativo 
e de lazer, combinando vários benefícios a 
jovens, adolescentes e adultos. 

Essas obras propiciam o desenvolvimento 
da comunidade e a formação de conceitos 

básicos de cidadania, dentro das diferentes 
realidades sociais.
Tais criações proporcionam, também, a 
realização de campeonatos e eventos, tanto 
esportivos como culturais. Os benefícios 
gerados alcançam a promoção social, a saúde 
e a prevenção contra as drogas, ofertando 
à população momentos de descontração e 
lazer. Além disso, esses espaços fomentam o 
comércio local, visto que atraem pessoas de 
outras localidades. Por fim, há a contribuição 
urbanística, conferindo um aspecto bonito 
aos municípios.

4. Urbanização, 
    esporte e lazer

Quadras, estádios, praças, centros esportivos e outros.
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Praça Infantil, em Borba – AM. 2019
Acervo: Programa Calha Norte



Construção de campo de futebol de grama 
sintética, em Vale do Paraíso – RO. 2020
Acervo: Prefeitura de Vale do Paraíso

Construção de Portal Receptivo, em 
Monte Negro – RO. 2019
Acervo: Programa Calha Norte
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Piscina semiolímpica para a Polícia 
Militar, em Macapá – AP. 2019
Acervo: Programa Calha Norte



Construção do palco e área para 
eventos do Parque Germano Augusto 
Sampaio, em Boa Vista – RR. 2020
Acervo: Programa Calha Norte
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Construção de mini vila olímpica, em 
Lábrea – AM. 2019
Acervo: Prefeitura de Lábrea



A água é necessária em todos os aspectos da 
vida, cabendo ao Poder Público assegurar uma 
oferta adequada de água de boa qualidade 
para toda a população. Ao mesmo tempo, é 
importante preservar as funções hidrológicas, 
biológicas e químicas dos ecossistemas, 
adaptando as atividades humanas aos limites 
da capacidade da natureza.

Um dos grandes desafios do Programa Calha 
Norte é o de contribuir com o desenvolvimento 
dos estados e municípios, de forma 
ambientalmente sustentável e socialmente 

justa, levando em consideração que o 
abastecimento adequado de água possui um 
impacto profundo na saúde da população.

Assim, o Programa Calha Norte vem há tempos 
gerindo projetos para sanar a necessidade 
de água de qualidade, principalmente para 
as comunidades mais afastadas. Os projetos 
de implantação de redes de distribuição 
de água são concebidos em prol de uma 
vida melhor para a população, garantindo 
o aumento da qualidade de vida e do bem 
estar de todos.

5. Saneamento básico
Redes de abastecimento de água.
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Construção de sistema de abastecimento de 
água, em Cruzeiro do Sul – AC.  2019
Acervo: Programa Calha Norte



Obras de acesso, como a construção pontes 
e passarelas, representam a elevação das 
condições de vida das famílias principalmente 
de regiões rurais, uma vez que possibilitam 
a redução de perdas de produção agrícola, 
diminuição de custo de transporte e a 
consequente melhoria de renda da população. 
Projetos de construção de passarelas, 
principalmente em concreto, como as que tem 
sido adotadas pelo Programa Calha Norte, 
atendem as necessidades da população com 
maior eficiência, pois o tempo de vida desse 
tipo de obra é bem maior do que aquelas 
feitas em madeira de lei. Dessa forma, dar-
se solução permanente a diversos problemas 
por que passam as famílias que residem em 
área alagada, considerando a possibilidade de 
melhor locomoção, respeito ao meio ambiente 
e à saúde dos moradores. 

Uma das maiores demandas das comunidades 

rurais por melhoria da acessibilidade de 
transporte e locomoção, diz respeito à 
construção de pontes com capacidade de 
suportar a passagem de veículos de maior 
porte ou dotados de cargas mais pesadas, 
que viabilizem a passagem da produção 
oriunda dessas localidades aos centros de 
comercialização da zona urbana. 

Assim, é essencial para a população urbana 
e rural as intervenções do poder público no 
sentido de garantir as condições mínimas de 
acessibilidade aos moradores. Diante disso, 
o projeto de obras de acesso, com pontes e 
passarelas, propicia aos moradores urbanos 
e agricultores melhores condições para o 
transporte e o escoamento da produção 
agrícola, contribuindo para ampliar a oferta 
de alimentos à população urbana, reduzir as 
perdas agrícolas, elevar a renda e melhorar 
condições de vida dessas comunidades.

6. Obras de acesso
Pontes e passarelas.
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Construção de passarelas em concreto armado, 
no Município de Santana – AP. 2019
Acervo: Programa Calha Norte

Passarela em concreto armado, 
em Santana – AP. 2012
Acervo: Programa Calha Norte



A aquisição de equipamentos é destinada a 
apoiar a realização dos serviços administrativos, 
fomentar as atividades agrícolas e contribuir 
para a manutenção de estradas e vicinais que 
dão suporte ao escoamento das produções agrícolas.

A aquisição de bens para atender à 
população dos entes estaduais e municipais, 
abrangidos pelo Programa Calha Norte, 
são do tipo: roçadeira, grade niveladora/
aradora, perfurador de solo, pulverizador, 
carreta agrícola, trator, caminhões diversos, 
rolo compactador, motoniveladora, pá 
carregadeira, retroescavadeira, veículos 
administrativos, como carros, ônibus e micro-
ônibus, dentre outros.

Cita-se, como exemplo, retroescavadeiras, 
objeto comum na celebração de convênios, 
para apoio ao setor agropecuário, utilizadas 
para recuperação e melhorias de estradas 
vicinais, pois oferecem maior capacidade de 
escavação, abertura de valetas, aterramento 
e movimentação da terra nos serviços de 
terraplanagem nas propriedades rurais 
e estradas vicinais dos municípios. Ao 
estabelecer parceria com o Ministério da 
Defesa através por meio do programa Calha 
Norte, os estados e municípios encontram 
amparo para promover a geração de renda, 
superação da pobreza e das desigualdades 
sociais, possibilitando condições para melhoria 
da qualidade de vida das famílias atendidas.

7. Aquisição de bens
Geradores de energia elétrica, veículos, equipamentos 
de construção e maquinários agrícolas rurais.
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Aquisição de bens, em Porto 
Velho – RO. 2019.
Acervo: Programa Calha Norte



Pá carregadeira, Porto Velho – 
RO. 2018.
Acervo: Programa Calha Norte

Caminhão Basculante, Porto 
Velho – RO. 2018.
Acervo: Programa Calha Norte
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Aquisição de ônibus escolar, 
Amapá - AP. 2020
Acervo: Universidade do Estado 
do Amapá – UEAP



Emendas 
Parlamentares
Todos os anos, no final de agosto, o Poder 
Executivo define o orçamento para o exercício 
do ano seguinte, especificando quanto recurso 
deve ser destinado para cada tipo de projeto, 
ou seja, a Lei Orçamentaria Anual (LOA) que 
determinará os gastos federais para o ano 
seguinte. Assim, é no Orçamento Anual que se 
define o que será feito e quanto será gasto pelo 
Governo Federal para atender às necessidades 
da população, por exemplo, nas áreas da saúde, 
da educação, da agricultura e da segurança.

A LOA deve ser aprovada pelos parlamentares 
que, por sua vez, analisam o projeto e definem 

se aprovam ou não a proposta do governo. É 
nesse momento que podem ser apresentadas 
as Emendas Parlamentares, ou seja, alterações 
no Orçamento Anual feitas diretamente pelos 
deputados e senadores. O momento do 
emendamento representa a ocasião na qual 
os representantes do Poder Legislativo tentam 
reservar uma parcela daquele orçamento 
para a sua área de interesse, projetos 
importantes de determinada região. Portanto, 
é uma forma de descentralizar o orçamento, 
aumentando a participação de deputados e 
senadores no processo de definição do uso do  
recurso público.
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As prefeituras municipais precisam desenvolver 
estratégias e ações efetivas, com seus servidores, 
junto aos parlamentares federais com o intuito 
de atrair recursos aos seus municípios. Dessa 
forma, garante-se o cumprimento do plano de 
governo e o impacto real na sociedade. Isso é o 
que se pode chamar de captação de recursos.

Como ser
parceiro 
do PCN

PASSO A PASSO



EMENDA
PARLAMENTAR

O processo de parceria tem início com a Emenda 
Parlamentar disposta e aprovada no Orçamento 
Federal previamente direcionada para a AÇÃO 
1211 - Implementação de Infraestrutura Básica 
nos Municípios da Região do Calha Norte.

O proponente, por sua vez, insere no SICONV 
a Proposta de Trabalho, com o Código do 
Programa criado, e as documentações 
básicas exigidas pela Portaria Interministerial 
nº 424/2016 (constantes na aba “ANEXOS” 
em Consultar Programas do SICONV).

Ao tomar conhecimento da Emenda direcionada 
para o PCN, a Divisão de Convênios do 
Programa Calha Norte (DICONV) acessa o 
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 
Repasse (SICONV) e cria o Código do Programa.

Reserva-se o termo 
crédito para distinguir 
o lado orçamentário
e recurso para o lado 
�nanceiro. Crédito e 
recurso são dois lados 
da mesma moeda.

Direcionada na LOA para a AÇÃO 1211.
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Após o empenho, o Proponente deve 
completar a instrução do convênio com
a documentação básica exigida. Após a 
inclusão da documentação básica,
o processo passa para a fase de
celebração e assinatura do convênio.

Quando o convênio é celebrado, o SICONV apresenta a funcionalidade para 
lançamento da data para o �m da cláusula suspensiva, que é uma faculdade 
legal para apresentação do Projeto Básico, Licença Ambiental e 
Comprovação de Propriedade em data posterior à celebração do convênio.

De acordo a Norma atual, o prazo para cumprimento da cláusula 
suspensiva (aprovação do Projeto Básico, Licença Ambiental e 
Propriedade), se encerra em 30 de novembro do ano seguinte ao 
da celebração do convênio.

A cláusula suspensiva é retirada do SICONV a partir do momento em 
que for aprovada a instrução documental (Projeto Básico, Licença 
Ambiental e Propriedade), pela área técnica de engenharia. Não 
deve ser confundida a data de �m da cláusula suspensiva com a 
data do �m da vigência de execução do convênio. A cláusula 
suspensiva é uma data limite para apresentação de documentos 
relativos ao projeto do convênio, não é prorrogável, já o prazo 
vigência é prorrogável.

2 CELEBRAÇÃO
Assinatura do Convênio

3 ANÁLISE DO PROJETO
Projeto Básico, Licença Ambiental e Propriedade



Para possibilitar o desembolso é 
necessário que o projeto básico esteja 
aprovado e o processo licitatório esteja 
aceito pela coordenação de convênios
do PCN, conforme Portaria 424/2016.

4 DESEMBOLSO
Após a análise/aceite da licitação pelo PCN

Após a liberação do recurso, será 
iniciada a fase de execução do projeto 
(contratação, início da obra/aquisições, 
recebimento, pagamento). O PCN vai, ao 
longo do processo de acompanhamento, 
garantindo a aplicação do recurso com 
segurança jurídica e contábil.
Com a �nalização das obras e das 
aquisições de bens, a equipe técnica do 
DPCN realiza uma viagem de vistoria, a 
�m de veri�car a correta aplicação dos 
recursos liberados.

5 ACOMPANHAMENTO
E FISCALIZAÇÃO
O PCN acompanha a aplicação do recurso
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Se tudo correr conforme 
previsto, o objeto será 
concluído, a execução será 
encerrada, e passará para 
a fase de prestação de 
contas e encerramento do 
processo do convênio.

6 PRESTAÇÃO DE CONTAS
O PCN analisa as contas e encerra o convênio



a) as regulações e prestações de contas de 
recursos públicos são as mesmas para todos 
os órgãos ministeriais. Em caso de repasse 
direto ao Município, em primeiro momento será 
mais simples, mas as contas serão exigidas 
a posteriori, e serão cobradas com o mesmo 
rigor pelos órgãos de controle responsáveis 
pelas análises das contas. Isso traz mais riscos 
e responsabilidades para o gestor municipal;

b) o PCN vai, ao longo do processo de 
acompanhamento, garantindo a aplicação do 
recurso com segurança jurídica e contábil, pois 
conta com técnicos preparados e atualizados 
com as mais recentes normas de regência;

c) o PCN assessora e auxilia na elaboração dos 
projetos dos convênios, na correta execução 
e na prestação de contas; e

d) dentre todos os órgãos que repassam 
recursos federais, o PCN é o Programa com 
o maior índice de aprovação de projetos, 
com o menor tempo de entrega dos 
objetos e menor índice de convênios que 
resultam em Tomadas de Contas Especiais, 
justamente em razão do acompanhamento 
correto e seguro que faz dos projetos, dada 
sua longa experiência no tratamento dos 
recursos públicos.

Por que colocar recurso 
no Programa Calha Norte?
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Endereço
Ministério da Defesa
Programa Calha Norte
Esplanada do Ministérios, 
Bloco “O” anexo 1 Térrreo

Telefone 
(61) 2023-5111

E-mail 
pcn@defesa.gov.br

Site
https://gov.br/defesa/pt-br/calha-norte

Contato
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