
I – MINISTRANTE: Arllington Campos Sousa

Gestão da Contratação Pú
contratual.  

Fase Interna: 

• Síntese dos procedim
• Planejamento adequado
• Necessidade 
• Requerimento 
• Termo de Referência
• Definições Orçamentárias
• Elaboração do Instrumento
• Controle preventivo

 

Fase Externa, Contratação e Controle:

• Publicação   
• Procedimento licitat
• Contrato administrativo
• Execução do objeto
• Órgãos e formas de

 
 
II – MINISTRANTE: Luciano Nora Machado

 

Captação de Recursos Federais
Federais na Plataforma +Brasil (Antigo SICONV). 

• Histórico e Origem do a Plataforma +Brasil;
• modalidades de transferências de recursos;
• como captar recursos federais (problemas da capitação “virtual”);
• painéis gerenciais +Brasil (Transferências Abertas e Painel de Obras);
• índice de desempenho da 

IDTRV; 
• cadastramento na Plataforma +Brasil e Gestão de Usuários e Perfis;
• celebração: divulgação e cadastramento do p
• níveis e condições p
• cadastro da proposta e do plano de 
• execução/acompanhamento/f
• condições para liberação do recurso; 
• relatórios de execução; 
• fiscalização (in loco
• causas para rescisão dos instrumentos;
• prestação de contas e devolução do saldo r

 

RESUMO DO PROGRAMA 

Arllington Campos Sousa 

Gestão da Contratação Pública: principais aspectos da formalização 

procedimentos da Contratação Pública: 
adequado 

Referência e Projeto Básico 
Orçamentárias e Financeiras 

Instrumento Convocatório (Edital) 
preventivo da área jurídica 

Fase Externa, Contratação e Controle: 

licitatório 
administrativo 

objeto 
de Controle 

MINISTRANTE: Luciano Nora Machado 

Captação de Recursos Federais, Fiscalização e Prestação de Contas de Recursos 
Federais na Plataforma +Brasil (Antigo SICONV).  

Histórico e Origem do a Plataforma +Brasil; 
odalidades de transferências de recursos; 

omo captar recursos federais (problemas da capitação “virtual”);
erenciais +Brasil (Transferências Abertas e Painel de Obras);

índice de desempenho da gestão das transferências voluntárias da União 

adastramento na Plataforma +Brasil e Gestão de Usuários e Perfis;
celebração: divulgação e cadastramento do programa;  

ondições para celebração;  
cadastro da proposta e do plano de trabalho e cálculo da contrapartida;
execução/acompanhamento/fiscalização: execução física e Execução financeira

ondições para liberação do recurso;  
relatórios de execução;  

in loco); 
ausas para rescisão dos instrumentos; 

prestação de contas e devolução do saldo remanescente; 

formalização àexecução 

Fiscalização e Prestação de Contas de Recursos 

omo captar recursos federais (problemas da capitação “virtual”); 
erenciais +Brasil (Transferências Abertas e Painel de Obras); 

oluntárias da União – 

adastramento na Plataforma +Brasil e Gestão de Usuários e Perfis; 

ontrapartida; 
xecução física e Execução financeira; 



• aplicativos +Brasil (Gestão + Brasil; Cidadão +Brasil e Fiscalização +Brasil); 
• Jurisprudência, Acórdãos TCU e Atas da Comissão Gestora (principais tópicos); 
• Modelo de Excelência em Gestão (MEG-Tr) - Portaria nº 66, de 31 de março de 

2017 e Instrução Normativa nº 05, de 24 de junho de 2019. 

 
III–MINISTRANTE: Eduardo Amin Menezes Hassan 

As Finanças Públicas no contexto da legalidade e do interesse público. 

•  Receitas e despesas; 
•  abertura de créditos suplementares; 
•  exercício financeiro e restos a pagar; 
•  créditos adicionais; 
•  exigências para a liquidação das despesas; 
•  origem da ordem de pagamento; 
•  controle da execução orçamentária; 
•  balanço orçamentário e restos a pagar; 
•  responsabilidade na gestão fiscal; 
•  despesas públicas: irregularidades, adequações e obrigações; 
•  despesas com pessoal: limites e controle; 
•  decisões do TCU e TCE sobre a matéria. 

 

IV – MINISTRANTE: Fábio José  da Silva 

Gestão do sistema de controle interno  
•     Controle Interno: Princípios, Fundamentos Constitucionais e 

Obrigatoriedades; 
•      Diretrizes Fundamentais para o Exercício da Atividade de Controle Interno; 
•      O Controle na Administração Pública como Instrumento de Governança 
•      Estruturação Prática do Controle Interno 
•      Controle Institucional; 
•      Órgãos Setoriais de Controle Interno; 
•      Atuação dos Órgãos Setoriais de Controle Interno; 
•      Metodologia – Planejamento Estratégico; 
•      Riscos nos Sistemas de Controle Interno. 

 
 

 

 

 

 

 

 


