Visando melhorar a experiência de uso do SISPAA, considerando algumas mudanças regulamentadas
pelo Decreto n° 8.293, de 12 de agosto de 2014 e as novas Portarias de Planos Operacionais, foram realizadas
algumas mudanças no SISPAA.

1) Parâmetro de execução:
O controle do limite financeiro anual do produtor agora é feito exclusivamente em relação ao valor do
parâmetro de execução que é informado pela SESAN. Neste momento, o valor do limite financeiro anual
(considera-se ano o período compreendido entre 1° de janeiro e 31 de dezembro) para cada Unidade Familiar é
de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), conforme previsto no Decreto n° 8.293/14.

Tela 1: Limite individual da unidade familiar é definido pela SESAN

2)Plano Operacional:
O controle do limite financeiro da Unidade Executora é feito sobre o valor do Plano Operacional e deve
ser executado dentro da data de início e fim do Plano Operacional. A data de aprovação do Plano Operacional
pelo Secretário da SESAN constará no arquivo gerado pelo SISPAA. De acordo com as Portarias dos Planos
Operacionais, as metas e os limites financeiros serão propostos para a implementação do PAA (Modalidade
Compra com Doação Simultânea), no prazo de 12 (doze) meses a partir de sua pactuação.

O quadro de metas e Parâmetros adicionais foi alterado (ver tela 2).
Tela 2: Plano Operacional, PDF – metas

Tela 3: Plano Operacional, PDF – Data de aprovação

3)Proposta:
A tela inicial da Proposta liga-se ao Parâmetro de Execução (item n° 1 do guia) e traz mais dados do
Plano Operacional (como a data de execução, por exemplo). A data de aprovação do Plano Operacional também
está na tela inicial da proposta. (ver Tela 4)

Tela 4: Nova tela de identificação da Proposta traz informações do Plano Operacional e do Parâmetro de
Execução

Na aba vincular produtor (tela 5), o valor vinculado por agricultor é apenas indicativo, sem impacto sobre
a execução. O que importa é a lista de agricultores vinculados. Ou seja, o produtor poderá entregar até o limite
estipulado no Parâmetro de Execução (atualmente de R$ 6.500/ano). É importante o gestor notar que se o
agricultor quiser executar em mais de uma proposta, este campo não pode ser preenchido com o valor máximo.
A cota limite continua a se referir ao CPF e à DAP.

Tela 5: Vincular Produtor à Proposta

Valor a comprometer
passa a ser apenas para a
gestão.

Cota limite vem do
Parâmetro de execução

Na aba produto, a soma dos produtos vinculados pode ultrapassar o valor do Plano Operacional. O
que importa é a listagem de produtos com a previsão de suas respectivas quantidades. A execução não será
mais barrada quando atingir a quantidade estipulada de um produto na Proposta. O limite para execução de um
produto será o saldo da Proposta, calculado no momento da execução.
Tela 6: Aba vincular produto à Proposta

O total em kg passa a ser
a quantidade prevista.

4)Execução:
Agora, ao invés da execução se basear nas quantidades de produto e valor por produtores vinculados à
Proposta, cada aquisição irá se basear no limite da Unidade Familiar (limite por DAP/CPF), controlado dentro do
ano civil, a cada aquisição.
Já o limite global da Proposta é definido a partir do Plano Operacional, e também será controlado a
cada aquisição.
Considerando o descrito acima, temos que:
1° O limite financeiro anual para cada Unidade Familiar será de R$ 6.500,00 de 1° de janeiro a 31 de
dezembro, no ano subsequente, o valor para a aquisição volta a ser o mesmo, mas sem acumular valores não
executados dos anos anteriores.
2° O limite financeiro do Plano Operacional é válido dentro do período de execução pactuado. Portanto,
o valor não se altera automaticamente no ano subsequente, se for o caso.

Limite global da
execução é calculado a
partir do valor do Plano
Operacional.

Valor entregue pelo
Agricultor ou Unidade
Familiar.

A cota limite é igual para todos
os agricultores vinculados, de
acordo com o estabelecido no
parâmetro de execução.

O SISPAA irá calcular o saldo
global (Plano Operacional) e
saldo do Agricultor ou
Unidade Familiar (Parâmetro
de Execução). A entrega não
será permitida se um desses
saldos estiver ultrapassado!

OBS: O valor do limite financeiro anual (cota limite) é referente à Unidade
Familiar, ou seja, se os dois titulares da DAP entregarem produtos, o limite será
calculado considerando as entregas de ambos.

Caso seja a primeira aquisição registrada para o agricultor, a linha que apresenta o “Ano, Valor
Entregue pelo Produtor, Cota Limite e Saldo” não será apresentada. Ela aparecerá ao salvar a primeira
aquisição.

