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19 A 21 DE AGOSTO DE 2020

SEMINÁRIO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E 
INSTRUMENTOS DE REPASSE - ONLINE 100% AO VIVO

Apresentação

O portal de convênios, SICONV, passa a integrar a plataforma +Brasil e as transferências de recursos terão novos critérios 

para escolhas a partir do Orçamento Geral da União 2020 - 2023. Um único ambiente para todas as transferências da 

união, nova legislação e critérios de execução exigem do Gestor de convênios amplo conhecimento.

A criação de um método de medição para eficácia da gestão – MEG-TR, a valorização da capacidade institucional, mudan-

ça no método de acompanhamento da prestação de contas, a utilização da gestão de riscos são uma nova realidade para 

gestores públicos e dirigentes de Organizações da Sociedade Civil.

É um momento de transformação da Gestão Pública, especialmente dar início ao reconhecimento daquele que tem a res-

ponsabilidade de trazer recursos, elaborar e gerenciar projetos, conhecer as mais diversas áreas da gestão e especialmente 

enfrentar o desalinho de procedimentos de diversos órgãos concedentes e instituição mandatária. O gestor de Convênios 

não pode ser visto como simplesmente o GMC, ele se torna o Gerente de Convênios, e este é o primeiro encontro nacional de 

formação e debates sobre um tema fundamental no dia a dia das pessoas. Inscreva-se!

5 motivos para você participar!

Carga horária: 24 horas

Os melhores

especialistas da Ærea

no Brasil 

100% online, com a

qualidade dos nossos

eventos presenciais

Tire todas as 

suas dœvidas ao VIVO!

Direto com o palestrante

https://www.negociospublicos.com.br/obras/inscricao/
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Relevância e objetivos

O encontro tem por objetivo a abordagem de três áreas temáticas ligadas a gestão de instrumentos de repasse:

GOVERNANÇA

• Identificação dos ativos de governança e Excelência na Gestão

A equipe será habilitada a identificar os ativos de governança de sua instituição, alinhar ao planejamento 

estratégico e desenvolver a Excelência na Gestão – MEG-Tr são processos fundamentais para o Gerente 

de Projetos.

• Legislação

O conhecimento da Portaria 558/2019 e do Marco Regulatório completam-se com outras determinações 

legais, como a Lei de Licitações, Decretos que regulamentam compras e a Lei 13.019/2014 são conheci-

mentos fundamentais ao Gerente de Projetos.

• Construção das estratégias de gestão 

Montagem das reuniões, periodicidade, times, tarefas e aplicação do método ágil de acompanhamento 

das tarefas.

• Gestão de Riscos

Implantação da matriz de riscos na execução dos projetos, plano de aquisições e gestão de pessoas.

Diferenciais

CONHECIMENTOS REPASSADOS PARA O PARTICIPANTE

• Conhecimento orçamentário

No encontro os participantes irão acessar as plataformas de governo existentes, extrair os dados neces-

sários para planejamento e elaboração de planos de trabalho. Quais os passos estratégicos nos Planos 

Plurianuais que devem ser abordados com legislativo ou conselhos de forma estratégica orientada aos 

resultados.



3

19 A 21 DE AGOSTO DE 2020

• Elaboração dos Projetos (portfólio)

Desenvolvimento do Projeto, com a utilização de todas as informações até aqui estruturadas para que a institui-

ção ou município possa buscar os recursos disponíveis no OGU, ou orçamentos Estaduais e Municípal.

• Gestão de Recursos

Captação - As instituições não conhecem as oportunidades disponíveis (somente emenda parlamenta-

res), estão despreparadas para nova proposta do PPA 2020 – 2023 que irá transformar o plano de trabalho 

em Plano de Ações. As visitas políticas passam a ser visitas técnicas com base nas Leis Orçamentárias e 

suas premissas.

Chamamento Público – Os entes públicos devem elaborar estratégias para atender o marco regulatório.

ESCRITÓRIO DE PROJETOS - EXECUÇÃO

• Plataforma +Brasil

A unificação de um ambiente único para todas as transferências requer mais conhecimentos do Gerente 

de Projetos. Gerir informações orçamentárias de obras, trabalhar com plano de ação e de trabalho, regras 

diferenciadas para emendas são novidades da plataforma.

• Marco Regulatório

As novas diretivas da Plataforma Mais Brasil estão pautadas em 5 pilares: Governança colaborativa, novo 

marco regulatório, Desenvolvimento de capacidades institucionais, revisão e adequação da plataforma 

tecnológica e foco na transparência. A agenda prevê a criação da plataforma em 2019 e que até 2022 80% 

das transferências governamentais sejam geridas pelo Plataforma Mais Brasil.

Contexto técnico

Quais as novidades da Plataforma Mais Brasil e os novos desafios propostos pela União?

O modelo de excelência de gestão em transferências voluntárias, Objeto da portaria nº 66/2017-MP, de 31 de 

março de 2017, estabelece que os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta que atuam 

em processos de transferências de recursos da União, operacionalizadas por meio de convênios, contratos de 

repasse, termos de parceria, fomento e colaboração, deverão assegurar a adoção das medidas para a sistema-
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tização de práticas relacionadas à governança e à gestão de tais processos, aplicando-se as diretrizes estabe-

lecidas pelo Ministério da Economia. Esse modelo de Governança, baseado no desenvolvimento de capacidades 

institucionais, é definido com base em Estratégias e Planos devem ser implementados e materializados, visando 

assegurar a Sustentabilidade, considerando o Compromisso com as Partes Interessadas e o Capital Intelectual 

existente, mediante a Orientação por Processos, resultando na Geração de Valor Público para as partes inte-

ressadas. A dificuldade de implementação de tais modelos na administração pública esbarra na alta rotativa de 

recursos humanos nos Estados e Municípios, podendo acarretar em solução de continuidade da metodologia 

se planos de contingencia não forem estabelecidos. Outrossim, o estabelecimento de prioridades porque não 

podemos fazer tudo ao mesmo tempo é necessário, assim como a seleção um conjunto de oportunidades de 

melhoria dentre as eventuais identificadas em diagnósticos prévios;

O desenvolvimento por um método de trabalho por projetos deve ser entendido por todos envolvidos na capta-

ção, execução e prestação de contas de um instrumento de repasse. 

Algumas alterações fundamentais propostas pela plataforma integrada são:

1. Ausência de Projetos que sustentem a indicação de emendas ou apresentação de propostas

2. Conhecer as Integrações do SICONV ao Sistema Integrado de Orçamento Público - SIOP 

3. Criação de um portfólio de projetos enviados ao Governo Federal para distribuição aos parlamentares 

para efeito de indicação das emendas parlamentares. Somente tais projetos poderiam ser indicados via 

emendas;

4. Estabelecimento de obrigatoriedade de utilização do compras governamentais para a gestão de transfe-

rências governamentais federais;

5. Incorporação, inicialmente, ao Siconv dos Termos de Compromisso do PAC e dos Termos de Execução 

Descentralizados; 

6. Incorporação gradativa, mediante criação de módulo de Plano de Ações Articulados, das transferências 

Fundo a Fundo, com adequação de Plano de Ação ao invés de Plano de Trabalho;
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Conteúdo programático

19/08 – Governança na escolha e na execução dos convênios sob o viíes das Cortes de Contas e das 
melhores práticas internacionais

Conceitos

Governança 

Transição de Mandato

Transparência – O uso da Internet como ferramenta de informação e apoio na Gestão

Controle Social e Controle Governamental

Legislação

Portaria Interministerial 558/2019 

Decreto 10.035/2019 – Plataforma +Brasil 

Decreto nº 10.315/2020

Decreto 10.024/2019

Portaria nº 134/2020

Portaria nº 33/2020

Portaria nº 43/2020

Instrução Normativa nº 33/2020

Instrução Normativa nº 206/2019

Instrução Normativa nº 33/2020

EC 105/2019

Lei 13.019/2014

Debates

Governança e o Gestor de Convênios

Gerenciamento de Riscos

20/08  – O Orçamento do órgão, do convênio e do projeto em si: como elaborar um projeto de sucesso de 
acordo com as regras orçamentárias públicas?

Orçamento Público

Plano Plurianual - O que devemos saber para atender a legislação
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Planejamento orçamentário

O orçamento como ferramenta de Políticas Públicas

Elaboração de Estratégias Legais para captação e gestão de recursos

Portfólio de Projetos e Gerenciamento de Projetos

Elaboração de Projetos – Metodologia para desenvolvimento do método por projetos

Gerenciamento Ágil de Projetos

Debate

MEG-TR – Preenchimento de Informações x Melhorias reais de Gestão

21/08– Escritório de Projetos e suas Particularidades: Como se proteger de possíveis responsabilidades 
públicas desde o plano de trabalho, plano de ação e o papel do gestor e do fiscal de convênios 

Plataforma +Brasil

Transferências – Como a plataforma integrará as diversas transferências

Portifólio de Projetos x Nova Justificativa

Plano de Trabalho x Plano de Ação

Proposta de Trabalho x Termo de Referência

Gestor de Convênios x Projeto Básico (Engenharia)

Processos de Aquisição e Contratação

Liquidação e OBTV

Relatórios de Execução

Debate

Perfis do Portal x Atores de Captação de Recursos

Prestação de Contas Social x Prestação de Contas Legal

Marco Regulatório

Papel da Gestão, Conselho e OSC’s

Instrumentos

Fases estratégicas para Chamamento Público e Manifesto de Interesse Social

Responsabilização dos atores na execução de Termos de Fomento e Colaboração
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Professores

ALESSANDRO REIS

Currículo

Formado pela UFRGS – ECT em Redes de Computadores e Sistemas de 

Informação; Em 1994, iniciou estudos na Gestão Pública, assessoramento para 

prefeitos e atendimento técnico para os Municípios, ampliando o atendimento 

para servidores do Estado e Federações de Municípios no ano de 2005, pela 

Confederação Nacional de Municípios; Em 2007, atuou na Elaboração de 

Projetos, capacitado pelo SEBRAE/NA, desde agosto de 2007 e especificamente 

para captação de recursos, por meio das Transferências Voluntárias pelo 

Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, desde agosto de 2008, sendo 

o responsável pelo material e execução das capacitações da Rede Escola de 

Governo do Rio Grande do Sul; Em 2011, especializa-se em Projetos SOCIAIS 

na área de captação de recursos, monitoramento de contratos de gestão e 

termos de parceria para entidades privadas sem fins lucrativos (OS e OSCIPS), 

desenvolvendo planos estratégicos de desenvolvimento para instituições do 

terceiro setor; Em 2014, torna-se o único instrutor certificado pelo Ministério 

do Planejamento e Universidade com registro no Ministério da Educação com 

240 horas aula em SICONV e Elaboração de Projetos Sociais; Como atividades 

de consultoria faz o acompanhamento da execução e prestação de contas de 

Projetos de Fomento nos Estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, São 

Paulo e Rondônia; Com sólida experiência em treinamentos segue ministrando 

cursos no Rio Grande do Sul, pela Escola de Gestão Pública da FAMURS, pela 

Escola de Governo da FDRH – Fundação para o Desenvolvimento de Recursos 

Humanos, Universidade Feevale – Novo Hamburgo, em Santa Catarina pela 

FECAM – Federação Catarinense de Municípios, em Rondônia pela Associação 

Rondoniense de Municípios, no Rio de Janeiro pela AEMERJ – Associação de 

Municípios e FIRJAN.
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Professores

LUCIANO REIS

Currículo

Advogado e parecerista em Direito Administrativo e Direito Econômico (sócio do 

Reis & Lippmann Advogados); Doutorando em Direito Econômico pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná com estágio na Universitat Rovira i Virgili 

com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

- Brasil (CAPES); Mestre em Direito Econômico pela Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná; Doutorando em Direito Administrativo pela Universitat 

Rovira i Virgili – Espanha; Especialista em Direito Administrativo; Especialista 

em Processo Civil; Professor de Direito Administrativo do UNICURITIBA e 

da Universidade Tuiuti do Paraná (licenciado); Professor convidado da Pós-

Graduação do UNICURITIBA, UNIBRASIL, Faculdade Baiana de Direito, UNOPAR, 

Instituto Bacellar, dentre outras; Professor da Escola Superior de Advocacia; 

Ex-Presidente da Comissão de Gestão Pública, Transparência e Controle da 

Administração da Ordem dos Advogados do Brasil – Paraná (2013-2018); 

Integrante do Instituto Paranaense de Direito Administrativo; Ex-Coordenador 

do Comitê de Olho na Transparência; Ex-Integrante do Conselho Consultivo 

da Agência Reguladora do Paraná – AGEPAR; Palestrante de diversos cursos 

abertos e in company no Brasil e no exterior; Autor de mais de 50 artigos 

jurídicos publicados em revistas especializadas no Brasil e fora do Brasil; Autor 

dos livros “Convênio administrativo: instrumento jurídico eficiente para o 

desenvolvimento do Estado” (Editora Juruá, 2013), “Licitações e Contratos: um 

guia da jurisprudência” (2; ed; Editora Negócios Públicos, 2015) e “Licitações 

e Contratos: cases e orientações objetivas” (Editora Negócios Públicos, 2017); 

Coautor e colaborador de mais de 15 livros.
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!

Ambiente

Seminário ministrado em ambiente virtual  e 
totalmente ao vivo!

Serão três dias de encontro (8 horas/dia). Totalizando 

24 horas de capacitação. Realizado no período da 

manhã das 08h30 às 12h30, e a tarde das 14h às 18h.

Público-alvo

• Equipe de Projetos e Convênios e demais 

Setores ligados a Captação de Recursos ou 

Prestação de Contas

• Gestores e Chefes de Gabinete

• Secretários Municipais

• Equipes Jurídicas e de Licitação

• Dirigentes de Organizações da Sociedade Civil
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Telefone: (41) 3778-1887

Whatsapp: (41) 9 8774-0822 

seminarios@negociospublicos.com.br

negociospublicos.com.br/obras

Investimento

R$1.495,00
(por participante)

Estão incluídos neste valor

• Apostila com conteúdo exclusivo do curso enviada ao participante em seu email.

• Certificado Geral: Ficará disponibilizado através do app (NP Events). 

Pagamento

O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de:

Instituto Negocios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda.
(CNPJ nº 10.498.974/0001-09). Nos seguinte banco credenciado:

Agência: 1622-5

Conta Corrente: 105678-6

R. Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111

Campo Comprido - Curitiba/PR

CEP: 81200-526

http://www.negociospublicos.com.br/obras

