
 

 

 

Principais Pontos de Controle na 
Prestação de Contas pelo SICONV 

Apresentação: 
 

Desde o início das parcerias públicas, a prestação de contas sempre foi vista como a parte 

mais complicada, tanto para o Concedente como para o Convenente. Essa visão se devia a 

diversos pontos: falta de controle, tempo decorrido, milhares de papéis e conciliações a serem feitas 

após o fato gerador já ter ocorrido. 

Com o SICONV a prestação de contas se inicia com o repasse do recurso e não mais com o 

mero envio da documentação, além disso, vários procedimentos foram automatizados, buscando 

minimizar a possibilidade de erros. 

O ponto crucial para o agente público é o limite do que o sistema pode facilitar e o que ainda 

continua na velha escola de geração de documentos. O que o sistema gera de documentação para 

a prestação de contas, o que ele permite ser executado e quais os principais pontos de controle que 

pode ser feito com vistas à prestação de contas. 

Nesse curso o agente público conhecerá os pontos a serem fiscalizados, os documentos que 

o sistema gera e quais devem ser produzidos, permitindo uma análise mais confiante da prestação 

de contas e da implementação da política pública.  

Contaremos com um ambiente para a simulação das mais diversas situações de prestação 

de contas, analisando concomitantemente a legislação aplicável e as possiblidades do sistema. 

Visão Concedente 

Instrutora: Regina Lemos de Andrade 

Advogada pela PUC-Rio, pós-graduada em Gestão Pública. Experiência como 

usuária do sistema, tanto no perfil de Convenente, quanto Concedente. 

Atualmente responde como Coordenadora - Geral substituta da CGCAP/DETRV 

no Ministério do Planejamento, atuando na capacitação e atendimento aos 

usuários bem como na Rede SICONV. 

 



 

 

 

Programa: 

1 – Relatórios de Execução 

1.1 Tipos de relatórios 

1.2 Perfis e Papéis para aprovação 

2 – Análise da Prestação de Contas 

 2.1 Relatório de Cumprimento do Objeto 

 2.2 Realização dos Objetivos 

 2.3 Resgate Total das Aplicações 

 2.4 Saldo Remanescente 

 2.5 Termo de Compromisso 

 2.6 Anexos 

 2.7 Pareceres 

3 – Finalização da Prestação de Contas 

 3.1 Análise da Proposta; 

 3.2 Inadimplência 

 3.3 Aprovação com Ressalvas 

 3.4 Aprovação - Perfis e Papéis 
  
 
Público Alvo: servidores públicos, efetivos ou ocupantes de cargos em comissão, responsáveis pelo 
planejamento e execução orçamentária, corpo de servidores responsáveis pela análise técnica e 
financeira dos instrumentos de parceria, bem como gestores que celebram, fiscalizam e analisam a 
prestação de contas das parcerias. 
 
Benefícios para os Participantes: esse curso permitirá ao participante realizar com facilidade e 
clareza a análise da fase de final do convênio, a prestação de contas. O aluno estará apto a realizar as 
diligências necessárias, com conhecimento de todas as possibilidades do sistema, e analisar, com 
confiança, o resultado obtido pelo objeto do convênio. Ao término do curso, o participante receberá 
certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP). 
 
 
Carga Horária:16 horas 

 
Solicite uma Proposta para Cursos In Company. 

 
Para mais informações, acesse:  
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