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Manifestação de Interesse Social

• A MIS tem por objetivo permitir e incentivar a opinião da sociedade sobre 
novas ações... 
• ... de interesse público e recíproco
• ... que não estejam previstas em outros projetos ou atividades que se 

encontrem em execução ou
• ... que tenham previsão de chamamentos públicos para realização de 

parcerias. 
• OU SEJA

• Ideias inéditas, ainda não contempladas em políticas públicas ou 
programas de governo, que possam vir a se concretizar.



Manifestação de Interesse Social

• Como enviar uma Manifestação de Interesse Social? 

Primeiro passo: 
Acesse o Portal de Convênios e Parcerias

https://www.convenioseparcerias.rs.gov.br



Manifestação de Interesse Social



Acesse o Serviço



Nova MIS



Como incluir MIS - Login Cidadão



Quem pode incluir MIS?

• Qualquer pessoa pode enviar uma 
Manifestação de Interesse Social

• No primeiro acesso será preciso autorizar 
o uso dos dados do login cidadão pelo 
Portal de convênios e Parcerias RS



Como incluir MIS
• Preencher os dados que não estejam previamente 

preenchidos
• Administração Pública – preencher com a 

Secretaria ou Entidade que tenha afinidade com 
o Objeto. Clique na lupa para a lista completa.

• Prazo previsto – quanto tempo levará para 
executar o objeto?

• Objeto – o que será feito? Indicação do 
interesse público envolvido

• Justificativa – por que será feito? Diagnóstico 
da realidade que se quer modificar, aprimorar 
ou desenvolver 

• Dados da Identificação Proponente já estarão 
preenchidos com a informação do Login Cidadão

• Após preenchidos, clicar no botão Salvar



Como incluir MIS

• Uma mensagem de Inclusão efetuada com sucesso será mostrada, mas 
ainda é preciso confirmar clicando no botão Incluir MIS e depois em Salvar 
Situação.



MIS incluída

• Você poderá acompanhar o andamento pelo Portal com o número atribuído 
à MIS 



MIS incluída

• Após a inclusão da MIS, a Administração Pública poderá acessar essa 
manifestação pelo sistema de Finanças Públicas do Estado – FPE 



Fluxo da MIS

• SEPLAG verifica requisitos:
• Já previsto em outros 

projetos ou atividades 
que se encontrem em 
execução?

• Avaliação de conveniência e 
oportunidade

• Oitivas da Sociedade
• Eventual realização de 

Chamamento Público para 
celebrar uma Parceria
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