
 

 

 

Prestação de Contas de Convênios Federais - 
Finalizando a Parceria junto à União 

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 a celebração da parceria por meio do SICONV e de uma longa execução, com 
vistas a implementar a política pública avençada, chega o momento de prestar contas 
do que foi realizado. Sem dúvidas essa era uma das fases mais temidas pelos 
gestores, sejam eles Concedentes ou Convenente. 

Contudo, com a implementação do SICONV e com as funcionalidades de vinculação 
introduzidas na execução dos convênios, esse receio não faz mais sentido e podemos 
afirmar que atualmente essa fase pode ser uma das mais tranquilas no ciclo de vida 
de um convênio. 

Esse Curso aborda um conteúdo programático que dá maior segurança ao agente 
público de quais dados devem ser enviados e a documentação a ser produzida, de 
forma a permitir que sua prestação de contas possa ser analisada de forma eficiente. 

Utilizaremos o ambiente de treinamento proporcionando a vivência para o 
preenchimento de uma prestação de contas, bem como serão trazidas as normas 
aplicáveis a cada situação apresentada. 

Visão Convenente 



 

 

 

Programa: 

1 – Relatórios de Execução 

1.1 Tipos de relatórios 

1.2 Perfis e Papéis para aprovação 

2 – Preenchimento 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 Complementação da Prestação de Contas 

 3.2 Inadimplência 

 3.3 Aprovação com Ressalvas e Aprovação 
  
Público Alvo: servidores públicos estaduais e municipais, efetivos ou ocupantes de cargos em 
comissão, responsáveis pelo planejamento e execução orçamentária, pela captação de recursos. 
Corpo de servidores responsáveis pela execução técnica e financeira dos instrumentos de parceria, 
bem como gestores que planejam, celebram e prestam contas das parcerias. 

 

Benefícios para os Participantes: esse curso permitirá ao participante realizar com facilidade e 

clareza a fase final do convênio. O participante estará apto a apresentar a prestação de contas do 

objeto do convênio sem maiores complicações, reduzindo o prazo de apresentação e agilizando sua 

aprovação. 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 Prestação de Contas de Convênio Federais  

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

