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FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DE CONVÊNIOS

PLANEJAMENTO

I - SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
II – CELEBRAÇÃO
III- LIBERAÇÃO DE RECURSOS
IV – PRESTAÇÃO DE CONTAS
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PLANEJAMENTO
início
CGGI
-Observa as diretrizes do exercício, com base no
PPA vigente, para as transferências voluntárias.
-Divulga internamente atualizações, referentes às
transferências voluntárias, na LDO vigente ;
E a fração percentual de participação do interessado
na forma de contrapartida .. Ex. percentual,
critérios....e outros, ouvida a área técnica da
DPLAN.

ASCOM
Divulga os Programas no sítio da SUDENE
para conhecimento geral dos interessados

ÀREA TÉCNICA
disponibiliza os programas no Siconv, com
orientações e modelos atualizados para
submissão de propostas. Diretor envia

DIRETORIA COLEGIADA - DC
Aprova os percentuais estabelecidos

ÀREA TÉCNICA
Observa as diretrizes, divulgadas pela CGGI e
aprovadas pela DC, da LDO do exercício para as
transferências voluntárias.
observa também as diretrizes do exercício, com
base no PPA vigente, para as transferências
voluntárias

DIRETORIA COLEGIADA
aprecia e delibera sobre a abertura dos
programas no SICONV

FINANCEIRO
Analisa e divulga internamente o orçamento
disponível no momento(1/12 avos (UM
DOZE AVOS) ou o que foi aprovado pelo Presidente)

ASCOM Disponibiliza o orçamento aprovado na
LOA no site da Sudene e critérios definidos para
orientar a destinação dos recursos aprovado
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ÀREA TÉCNICA
elabora as notas técnicas com propostas de programas
e montantes para distribuição do orçamento e envia para
análise e deliberação pela DC para abertura dos
programas no SICONV

I

I Seleção das Propostas
Analise preliminar da proposta, verifica atendimento de objeto, público
alvo, coerência com a linha da ação. Caso a proposta esteja dentro do
escopo do projeto e aprovada pela DC – abre-se um processo. Caso não, a
proposta é rejeitada.

INTERESSADO/PROPONENTE
Inclui no Siconv a Proposta

ÁREA TÉCNICA DPLAN
Analisa, seleciona e recomenda as
propostas que, se for o caso, poderão
ser objeto de convênio (ou outro
instrumento que envolva transferência
de recurso) Submete a seleção das
propostas à deliberação da DC

DIRETOR ADM

UNIDADE DE CONVÊNIOS Registra o
numero do processo físico no SICONV e
gera o pre –convenio e número no Siconv.
envia ao Financeiro para pre-empenho ou
empenho.

Toma conhecimento e Procede
registros
DIRETORIA COLEGIADA - DC
Aprova as propostas apresentadas

ÁREA TÉCNICA (DPLAN)
Projetos aprovados* - insere no
SICONV: - comunicação ao
interessado; - registros; solicitação
do plano de trabalho; - termo de
referência e/ou proj básico.
Abre processo físico.
Encaminha ao Diretor DPLAN para
envio à DAD

DIRETOR DA ÁREA TÉCNICA
(Gestor do Convênio)

FINANCEIRO
Verifica a dotação orçamentária, realiza
o pre-empenho ou empenho – verifica a
abertura da conta bancária pelo
proponente

Toma conhecimento e Procede
registros
ÁREA TÉCNICA
Emite parecer técnico sobre o Plano e
Trabalho Realiza a análise técnica e emite
parecer. Complementa o processo físico e
procede registros no SICONV

II - CELEBRAÇÃO
*Visita prévia à área
do projeto

Em caso de propostas que apresentem obras de engenharia, é necessário realização uma visita
técnica prévia com o objetivo de avaliar, no nível preliminar a solução proposta às condições locais.
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II – CELEBRAÇÃO
II

UNIDADE DE CONVÊNIOS
Analisa docs
Elabora a minuta do termo de convênio.
Verifica, após a elaboração do termo de
convênio, se o convênio encontra-se apto
no SICONV para celebração.
Encaminha o processo físico ao Diretor da
DAD

UNID. CONVÊNIOS
Após assinado, o termo de convênio é
digitalizado e inserido no SICONV (upload de
arquivo). Providencia a assinatura do
convenente

DIRETOR DE ADM
Recebe, analisa e despacha o processo
para parecer jurídico
GAB/SUPERINTENDÊNCIA

PROCURADORIA
Recebe os autos, com minuta do termo de
convênio, para verificação dos aspectos
legais e emite parecer positivo ou negativo

Sim

Parecer
positivo?
Não
UNID. CONVÊNIOS
Envia a área técnica para conhecimento e
realiza o cancelamento no SICONV
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Recebe e providencia a assinatura do
instrumento pelo Superintendente

UNID. CONVÊNIOS
Atendida as recomendações da Procuraria, se
for ocaso, elabora subsídios para apreciação
do pleito, envia ao Gabinete o termo de
convênio para assinaturas (convenente e
superintendente)

FINANCEIRO
Verifica a inserção da conta
corrente do convenente no SICONV

UNID. CONVÊNIOS
Providencia os registros no SICONV da
Celebração e a publicação do mesmo no
DOU
OBS: No sistema se efetua também a
identificação de quem assina o referido
instrumento jurídico e como se publica o
mesmo (o SICONV é conectado com a
Imprensa Nacional)

UNIDADE TÉCNICA
Acompanha a execução

III- LIBERAÇÃO DE
RECURSOS

FNANCEIRO
Anula empenho

UNID. CONVÊNIOS
Procede registros próprios

ÁREA TÉCNICA
Procede registros próprios e
arquivamento
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III - LIBERAÇÃO DE RECURSOS
III
ÁREA TÉCNICA

ÁREA TÉCNICA
realizar o acompanhamento até
a liberação da próxima parcela

Sim

Com base no cronograma de
desembolso/plano de trabalho ,
encaminha para verificação do
processo licitatório (no caso da
primeira parcela) solicita a liberação
da(s) parcela(s)

Não
Parcela
única?

UNID. DE CONVENIOS
registra no SICONV e
encaminha a área técnica

ÁREA TÉCNICA
UNID. DE CONVENIOS
Verifica o atendimento aos prérequisitos da legislação para
liberação

GAB/Superintendência

Analisa os Relatórios de
Execução Financeira e docs para
liberação

Recebe e providencia a
assinatura do extrato pelo
Superintendente

Não
Prorrogação
?

Docs ok?

Sim

FINANCEIRO - CGAF
Recebe , encaminha e autoriza
UNID. DE CONVENIOS
FINANCEIRO - COCF
Verifica o financeiro. Ordenador de
Despesa emite ordem bancária e
assina junto com o Gestor Financeiro
Realiza a liberação da parcela
Encaminha os processos para a área
Finalística solicitante da liberação

ÁREA TÉCNICA
Analisa os relatórios de Execução
Física para liberação das demais
parcelas.
UN.DE CONVÊNIOS

Realiza o
acompanhamento da
gestão do convênio até a
liberação da(s) próxima(s)
parcela(s) – se houver.

DIRETOR DE ADM
Recebe analisa e autoriza a
liberação

IV PRESTAÇÃO DE
CONTAS

UNID. DE CONVENIOS
Aguarda a prestação de contas pelo
convenente

Verifica a necessidade
legal de prorrogação de
ofício
UNID. DE CONVENIOS
Reitera cobrança até
resolver a documentação
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UNID. DE CONVENIOS
Elabora o extrato da
prorrogação de ofício,
encaminha para
assinatura do
superintendente

Sim

Não

CONVENENTE
Recebe solicitação para
regularizar as pendências por email

Não
Última
parcela?

Sim

Não

FINANCEIRO
Providencia liberação

Sim

regularizou?

6

IV - PRESTAÇÃO DE CONTAS
III

CONVENENTE
Insere prestação de contas no Siconv
TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL

FINANCEIRO - CCONT
Identifica no SICONV o envio e encaminha para
atualização no SIAFI

fim
FINANCEIRO - CGAF
registra no SIAFI (mudança de status de a comprovar para
aprovar retorna para CCONT encaminha para área técnica para
inicio da análise

DIRETORIA DAD

Recomenda instauração de TCE

Atualiza Registros e arquiva o
processo

ÁREA TÉCNICA
Gestor do convenio
Inicia a análise no SICONV (o SICONV altera o status do
convênio, de “Prestação remetida para Análise” para
“prestação de contas em análise”).

Não
UNIDADE DE CONVÊNIOS
Atualiza RegistrosENCERRAMENTO

ÁREA TÉCNICA
Analisa e emite parecer técnico da
execução insere no SICONV , envia
processo físico à área de convênios

Regularização de
Pendência?

CONVENENTE
verifica a solicitação e insere
no SICONV.

UNIDADE DE CONVÊNIOS
Emite Análise Financeira
conforme modelo Sdn

ARQUIVO PERMANENTE

FINANCEIRO - COCF
Atualiza registro junto ao
SIAFI de aprovar para
aprovado

UNIDADE DE CONVÊNIOS
Comunica ao Convenente s/
impropriedades, solicita regularização

Sim

Atualiza Registros no SICONV

Sim
Existe Pendência?

UNIDADE DE CONVÊNIOS

SUPERINTENDÊNCIA
Recomendando apreciação da
Diretoria Colegiada para o
encerramento da avença

Não
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GABINETE
Anexa ata de reunião
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