
 

 

 

Gestão de Recursos Públicos por meio de Convênios - 
Execução Descomplicada no SICONV 

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 do Sistema SICONV, inclusive participantes da Rede SICONV. 

 

Apresentação: 
 

Após uma longa jornada até a celebração do convênio, o recurso foi repassado e o 
momento é de colocar a "mão na massa", e implementar a política pública. Esse 
momento é crucial, qualquer falha aqui refletirá nas liberações de recursos, bem como 
na prestação de contas. Aqui ninguém quer errar! 

A execução de uma parceria é uma das fases mais importante do ciclo de vida da 
transferência voluntária. Comporta uma série de regras normativas e sistêmicas 
obrigatórias que muitas vezes foge do ideal da execução física de um projeto. Mas a 
verdade é que não basta querer realizar um projeto, deve-se ter conhecimento de 
como fazer isso para que o sonho de um projeto não vire um pesadelo amanhã. 

Nesse Curso toda a execução de um convênio será realizada e comentada, com 
casos práticos e erros comuns, preparando o agente público. 

Navegaremos pelo sistema e simularemos uma execução de um convênio, com 
alusões à parte normativa e pontos relevantes que devem ser tratados com cuidado. 

Visão Convenente 



 

 

 

Programa: 

1 – Ajustes no Convênio 

1.1 Ajuste de Plano de Trabalho 

1.2 Termos Aditivo 

1.3 Prorrogação de Ofício  

1.4 Rendimento de Aplicação 

2 – Processo de Execução 

 2.1 Processo de Compra 

 2.2 Subconveniamento 

 2.3 Inclusão de Contrato 

3 – Financeiro 

 3.1 Ingressos de Recursos 

 3.2 Cadastro de Credor de Transferência Voluntária 

 3.3 Documentos de Liquidação 

 3.4 Regularização da Conta Bancária 

 3.5 Extrato Bancário do Convênio 

4 – Ordem Bancária de Transferência Voluntária - OBTV 

 4.1 Conceito e Macro-fluxo 

 4.2 OBTV Poupança 

 4.3 OBTV Pagamento a fornecedor 

 4.4 OBTV Tributo 

 4.5 OBTV Câmbio 

 4.6 Devolução de Recursos 

 4.7 OBTV Convenente 
  

Público Alvo: servidores públicos estaduais e municipais, efetivos ou ocupantes de cargos em 

comissão, responsáveis pelo planejamento e execução orçamentária, e pela captação de recursos. 

Corpo de servidores responsáveis pela execução técnica e financeira dos instrumentos de parceria, 

bem como gestores que planejam e celebram parcerias. 

 

Benefícios para os Participantes: esse curso permitirá ao participante gerir a fase de execução do 

convênio de maneira correta e ordeira, reduzindo, ao máximo, os riscos de má aplicação dos recursos 

do convênio e futuras falhas na prestação de contas. 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: 

 

Curso Gestão de Recursos Públicos por meio de Convênios 

http://www.ibgp.com/ly/grprecpub
http://www.ibgp.com/ly/grprecpub

