Cursos Especiais
Programação 2019

Operacionalização do SICONV ( V )
18 a 22 de fevereiro de 2019 / Brasília - DF

Curso Intensivo (5 dias de curso - 40 h/a). Ciclo completo de gestão das transferências voluntárias
federais: celebração, execução, fiscalização, prestação de contas e tomada de contas especial no
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV; inclui novas funcionalidades
(Notificação Prévia/Inadimplência e Integração SICONV x SIAFI; Possibilidades de Retenções ao incluir
Documento de Liquidação e os Rateios no Pagamento; Orientação para o Cálculo do Limite de
Tolerância ao Risco para a Prestação de Contas Habilitadas para Análise Informatizada).
Informações Completas+

Termo de Execução Descentralizada - TED
26 e 27 de fevereiro de 2019 / Brasília - DF

Correto entendimento, formalização, celebração, execução, acompanhamento e prestação de contas
desse importante instrumento de formulação e execução descentralizada de políticas públicas do
Governo Federal.
Informações Completas+

Entendendo a Nova Legislação de Convênios
28 de fevereiro e 1º de março de 2019 / Brasília - DF

Curso Completo com foco no Decreto nº 8.943, de 27.12.2016, e na Portaria Interministerial nº 424, de
30.12.2016: celebração, execução, fiscalização, prestação de contas e tomada de contas especial – TCE.
Inclui a nova Portaria Interministerial nº 235, de 23 de agosto de 2018, e a Instrução Normativa
Interministerial nº 5, de 06 de novembro de 2018. Curso com Auditor Federal de Controle Externo do
TCU.
Informações Completas+

Emendas Parlamentares
14 e 15 de março de 2019 / Brasília - DF

Curso Especial direcionado a proponentes, convenentes e concedentes: procedimentos para correta
identificação, captação, formalização e execução de emendas. Inclui a nova Portaria Interministerial nº
10, de 23 de janeiro de 2018 que dispõe sobre procedimentos e prazos para apresentação, registro e
operacionalização das emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, e prazos e
procedimentos para a superação de impedimentos técnicos.
Informações Completas+

Editais de Chamamento Público
18 de março de 2018 / Brasília - DF

Curso Especial com foco no correto entendimento, elaboração e análise de editais de chamamento
público/concurso de projetos do órgão, visando à seleção de instituições ou de projetos que tornem
eficiente, eficaz e efetiva a execução do instrumento a ser pactuado em observância aos dispositivos
legais que regem a matéria.
Informações Completas+

Captação de Recursos de Convênios
19 e 20 de março de 2018 / Brasília - DF

Curso específico para proponentes/convenentes: procedimentos para recebimento de recursos
públicos; como identificar, pesquisar e selecionar programas federais e contatar setores responsáveis
do Governo Federal. Inclui abordagem das novas regras que disciplinam as emendas parlamentares.
Informações Completas+

Elaboração e Análise de Projetos de Convênios
21 e 22 de março de 2019 / Brasília - DF

Curso Teórico para convenente e concedente com estudo prático sobre técnicas de elaboração,
análise e avaliação de projetos e planos de trabalho de convênios, contratos de repasse, termos de
parceria, termos de fomento e termos de colaboração. Inclui demonstração no SICONV
Informações Completas+

Elaboração e Análise de Prestação de Contas de
Convênios
25, 26 e 27 de março de 2019 / Brasília - DF

Curso Teórico para convenente e concedente, com práticas sobre as etapas de execução, elaboração,
apresentação e análise da prestação de contas; inclui estudos de caso e apontamentos sobre falhas e
irregularidades analisadas pelo TCU e CGU, com demonstração representativa das novas funções do
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Notificação Prévia/Inadimplência e
Integração SICONV X SIAFI; Possibilidades de retenções ao incluir Documento de Liquidação e os
rateios no Pagamento).
Informações Completas+

Tomada de Contas Especial e o novo Sistema e-TCE
28 e 29 de março de 2019 / Brasília - DF

Curso Especial com ênfase nos novos normativos do Tribunal de Contas da União (Portaria nº 122, de
20 de abril de 2018; Instrução Normativa nº 76 e Decisão Normativa nº 155, ambas de 23.11.2016,
publicadas no DOU de 12.12.2016) que dispõem sobre a formalização, a instauração, a organização e
o encaminhamento dos processos de tomada de contas especial; inclui informações sobre o novo
Sistema e-TCE.
Informações Completas+

Planilha de Custos e Formação de Preços conforme
nova IN nº 05/2017
01 e 02 de abril de 2019 / Brasília - DF

Curso Teórico com exercícios em planilha completa, segundo os ditames da IN nº 05, de 26 de maio
de 2017 – SEGES/MPDG. Cada item da planilha e seus componentes serão analisados e comentados,
incluindo a memória de cálculo de cada um deles (com fórmulas exclusivas, desenvolvidas
especificamente para este curso), bem como alterações introduzidas pela IN nº 07/18 de 20/09/18.
Informações Completas+

