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1. Introdução

Neste manual, será apresentada as funcionalidades para a Análise de proposta/plano 

de trabalho, registro dos Pareceres, Aprovação de proposta/plano de trabalho, Reabilitação da 

proposta/plano de trabalho rejeitada e Geração do número do Convênio.

1.1. Análise da Proposta/Plano de Trabalho e Pareceres

A análise da proposta será realizada pelo Órgão Concedente por meio do Portal dos 

Convênios – SICONV. 

Após receber  a  proposta,  o  órgão  Concedente ou  contratante  da Administração 

Pública Federal (Instituição Mandatária), analisará a proposta e os dados que compõem o 

plano de trabalho e registrará a manifestação conclusiva dos pareceres do órgão.

Os dados que compõem o plano de trabalho são:

• Cronograma Físico;

• Cronograma de Desembolso;

• Plano de Aplicação Detalhado;

• Plano de Aplicação Consolidado;

• Anexos, se houver; e

• Projeto Básico/termo de Referência, se houver.

Os pareceres dos setores do órgão deverão ser registrados no Portal dos Convênios 

- SICONV. São acumulativos e ficarão registrados no histórico da proposta/plano de trabalho,  

podendo  ser  consultados  sempre  que  necessário.  Após  a  inclusão  do  parecer,  será 

encaminhado um e-mail ao Proponente/Convenente contendo o registro do Concedente.

O parecer técnico e de gestor, deverão ser registrados durante ou após a análise da 

proposta e do plano de trabalho.

O parecer jurídico deverá ser registrado após a análise do plano de trabalho.

3/49



Para o usuário responsável no órgão, será definido um perfil específico de acordo com 

a atribuição e função para a inclusão do parecer.

Estes usuários terão o perfil de:

• Analista Técnico do Concedente;

• Analista Jurídico do Concedente;

• Gestor de Convênios do Concedente; e

• Órgão de Controle do Concedente.

Após  a  verificação  dos  dados  da  Proposta,  o  usuário  com o  perfil  de  Gestor  de 

Convênios  do  Concedente,  repassador  dos  recursos  financeiros,  registrará  no  sistema 

SICONV o resultado da análise, usando as seguintes opções, onde:

•Aprovar Proposta e Plano de Trabalho, quando o proponente enviar a proposta 

para análise com os dados da proposta/plano de trabalho completo. 

•Aprovar  Proposta  e  Plano  de  Trabalho  em  Complementação,  quando  o 

proponente enviar uma proposta simples para análise, sem o Plano de Trabalho ou 

com o Plano de Trabalho incompleto. Nesta situação, a proposta será aprovada e 

também  será  solicitado  o  plano  de  trabalho  ou  a  complementação  do  mesmo, 

quando for o caso. 

•Aprovar Proposta e Plano de Trabalho em Análise, quando o proponente enviar 

uma proposta nesta situação, a proposta será aprovada e o plano de trabalho está 

em análise.

•Solicitar  Complementação  da  Proposta/Plano  de  Trabalho,  quando  o 

proponente enviar a proposta/plano de trabalho para análise e estiver com dados da 

proposta incompletos.

•Rejeitar Proposta e Plano de Trabalho, quando o  Concedente ou  Contratado 

indeferir a proposta e plano de trabalho.
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Caso a Proposta/Plano de Trabalho for aceita:

•O órgão ou entidade da Administração Pública Federal, repassador dos recursos 

financeiros, realizará o empenho, que será vinculado à proposta e só poderá ser 

alterado por intermédio do Portal dos Convênios – SICONV;

•Este mesmo órgão ou entidade da Administração Pública Federal  informará ao 

proponente as exigências e pendências verificadas, se houver; e

•O proponente atenderá às exigências para efetivação do cadastro, se for o caso;

Sendo a Proposta/Plano de trabalho rejeitadas:

• O órgão ou entidade da Administração Pública Federal, repassador dos recursos 

financeiros,  registrará  o  indeferimento,  em  campo  especifico  no  Portal  dos 

Convênios – SICONV; e

• Será enviado e-mail ao Proponente informando que a proposta/plano de trabalho 

enviado foi rejeitado.

A  descrição  dos  procedimentos  para  o  início  da  Análise  da  Proposta  Plano  de 

trabalho contempla os seguintes passos:

• Consultar Proposta para ser analisada;

• Inicializar a Análise e Verificar/Analisar Proposta/Plano de Trabalho;

• Incluir Pareceres; e

• Atribuir o Responsável e Registrar Análise da Proposta e Plano de Trabalho.
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2. Consultar Proposta para Análise

Após acessar o Portal dos Convênios, o usuário deverá clicar no banner  “Acessar o 

SICONV”, conforme Figura 1.

Figura 1

Ao clicar no banner  “Acessar o SICONV”, o sistema solicitará CPF e senha de acesso 

ou Certificado Digital. Clique no botão “OK”, conforme Figura 2.

Figura 2
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Após realizar o login, o sistema disponibilizará suas funcionalidades de acordo com o 

perfil do usuário.

 O usuário Concedente deverá clicar no menu “Propostas”, e depois deverá clicar na 

opção “Analisar Proposta”, conforme Figura 3.

Figura 3

Após  clicar  na  opção  “Analisar  Propostas”,  o  sistema  exibirá  campos  a  serem 

preenchidos para consulta.

A seguir, as orientações sobre os principais campos:

• Número da Proposta: poderá ser informado o número da proposta. 

• Órgão da Proposta: poderá ser informado o órgão relacionado a proposta.

• Número do Convênio: poderá ser informado o número do convênio relacionado a 

proposta.

• Órgão  Convênio:  poderá  ser  informado  o  órgão  do  convênio  relacionado  a 

proposta.

• Situação: poderá ser selecionada a situação atual da proposta, conforme Figura 4.
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                    Figura 4

• Modalidade: poderá  ser  selecionada  a  modalidade  do  instrumento,  conforme 

Figura 5:

                                                               Figura 5

• Código do Programa: poderá ser informado o código do programa relacionado a 

proposta.

• Código Parlamentar: poderá ser informado o código do Parlamentar relacionado 

a proposta.

• Número  Emenda  Parlamentar:  poderá  ser  informado  o  número  da  emenda 

Parlamentar relacionado a proposta.

• Nome do Proponente: poderá ser informado o nome do proponente relacionado a 

proposta.
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• Identificação do Proponente: poderá ser informado a identificação do proponente 

(CNPJ, Inscrição Genérica) relacionado a proposta.

• Tipo  de  Identificação  do  Proponente:  poderá  ser  selecionado  o  tipo  de 

identificação do proponente, conforme Figura 6.

                     Figura 6

• UF do Proponente:  poderá ser selecionado a UF do Proponente relacionado a 

proposta.

• Situação  do  Proponente:  poderá  ser  selecionada  a  situação  atual  do 

Proponente, conforme Figura 7.

 Figura 7

• CPF  do  Responsável:  poderá  ser  informado  o  CPF  do  Responsável  pela 

proposta.

• Natureza Jurídica:  poderá ser selecionada a natureza jurídica do  Proponente, 

conforme Figura 8.

                                            Figura 8
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• Período de Envio da Proposta para Análise: poderá ser informado a data inicial 

e final de envio da proposta para análise.

• Período Início de Vigência: poderá ser informado o período em relação à data 

inicial de vigência relacionado a proposta.

• Período Término de Vigência: poderá ser informado o período em relação à data 

de término de vigência relacionado a proposta.

Podem ser utilizados um ou mais campos a serem exibidos no resultado da consulta 

(no máximo 4 campos), conforme Figura 9.

Figura 9

Após  o  preenchimento  dos  campos,  o  usuário  deverá  clicar  no  botão  “Consultar”, 

conforme Figura 10.
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Figura 10
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3. Analisar Proposta/Plano de Trabalho

Após a consulta, o sistema exibirá as propostas que atendem aos critérios de busca 

informados, apresentando para cada um, os campos escolhidos para serem exibidos.

No exemplo, será utilizado a proposta 002459/2011 como filtro de pesquisa. 

O usuário deverá selecionar a proposta clicando no  Número da Proposta, conforme 

Figura 11. 

Figura 11

Observação:  Sempre  que  a  opção  “Opções  para  exportar”  estiver  disponível,  o 

usuário poderá exportar os dados da tela para arquivos nos formatos CSV, Excel, XML e PDF.

O sistema irá disponibilizar as seguintes abas que compõem a Proposta e o Plano de 

Trabalho, reorganizadas conforme abaixo:

Dados da Proposta

• Dados;

• Programas;

• Participantes;

Plano de Trabalho

• Crono Físico;
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• Crono Desembolso;

• Plano de Aplicação Detalhado;

• Plano de Aplicação Consolidado;

• Anexos;

• Pareceres;

  Projeto Básico/Termo de Referência

• Projeto Básico/Termo de Referência;

  Execução Concedente

• Nes;

  Execução Convenente

• Declarações – Se Administração Pública Municipal.

O usuário Concedente deverá visualizar, verificar e conferir os dados da Proposta e do 

Plano de Trabalho, clicando em cada aba. Sendo elas:

Dados da Proposta - aba Dados:

Nesta aba, o usuário deverá  visualizar, verificar e conferir os dados da  Proposta e 

inicializar a análise.

       

Observação:  O  sistema apresenta  também,  os  valores  da  proposta:  Valor  global, 

Valor  de  Repasse,  Valor  de  Contrapartida,  Valor  Contrapartida  Financeira e  Valor 

Contrapartida Bens e Serviços e o cronograma orçamentário do valor do repasse. 

Após as conferências, o usuário deverá clicar em “Iniciar Análise”, conforme Figura 12.
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Figura 12
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Após clicar no botão “Iniciar Análise”, o sistema exibirá mensagem “Tem certeza que 

deseja iniciar o processo de análise?”. O usuário deverá clicar no botão “Sim”, conforme 

Figura 13.

Figura 13

O  sistema  exibirá  mensagem  “Proposta  colocada  Em  Análise  com  sucesso”, 

conforme Figura 14.

Figura 14

Dados da Proposta - aba Programas:

Para visualizar, verificar e conferir os dados do(s) Programa(s), o usuário deverá clicar 

na aba “Programas”.

Caso seja  necessário  alterar  ou  detalhar  os  valores  da Proposta  para  o  Programa 

escolhido, o usuário deverá clicar nos botões “Editar” ou ”Detalhar”, conforme Figura 15.
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Figura 15

Dados da Proposta - aba Participantes:

Para visualizar, verificar e conferir  os dados dos Participantes que irão participar da 

proposta, o usuário deverá clicar na aba “Participantes”. Caso necessário, o usuário poderá 

alterar  o  Responsável  pelo  Concedente,  incluir  ou  excluir  um  Interveniente, alterar  o 

Responsável Interveniente, ou, se for o caso, Incluir ou Validar Executor, conforme Figura 

16.

Figura 16

16/49



Plano de Trabalho - aba Crono Físico:

Para visualizar, verificar e conferir os dados do Cronograma Físico,  o usuário deverá 

clicar na  aba “Crono Físico”. O sistema exibirá a listagem de  Metas cadastradas, com a 

possibilidade de alterar ou excluir uma meta e visualizar a(s) etapa(s), conforme Figura 17.

Figura 17

Ao  clicar  no  botão  “Ver  Etapas”,  o  sistema  exibirá  tela  com  os  dados  da  Meta 

escolhida, a listagem de etapas com a possibilidade de detalhar, alterar ou excluir uma etapa. 

Para incluir uma nova etapa, o usuário deverá clicar no botão “Incluir Etapa”, conforme Figura 

18.
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Figura 18
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Plano de Trabalho - aba Crono Desembolso:

Para visualizar, verificar e conferir os dados do Cronograma de Desembolso, o usuário 

deverá clicar na aba “Crono Desembolso”.

O sistema exibirá as  Parcelas cadastradas a serem liberadas pelo  Concedente e a 

contrapartida do Convenente, se houver,  com a possibilidade de detalhar, alterar ou excluir 

uma parcela.

Para se detalhar a Meta associada a uma Parcela, o usuário deverá clicar no botão 

“Metas Associadas”, conforme Figura 19.

Figura 19

O sistema exibirá a listagem de meta(s) da parcela escolhida, conforme Figura 20.
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Figura 20

Plano de Trabalho - aba Plano de Aplicação Detalhado:

Para visualizar os dados do Plano de Aplicação Detalhado, o usuário deverá clicar na 

aba  “Plano  de  Aplicação  Detalhado”,  onde  serão  exibidos  os  Tipos  de  Despesas 

cadastrados, conforme Figura 21.
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Figura 21

Observação: Recursos de Repasse e Recursos de Contrapartida Financeira são considerados 

“Recursos do convênio” no campo “Natureza Aquisição”.

Plano de Trabalho - aba Plano de Aplicação Consolidado:

Para visualizar os dados do Plano de Aplicação Consolidado, o usuário deverá clicar na 

aba  “Plano  de  Aplicação  Consolidado”,onde  serão  exibidos  os  Tipos  de  Despesas 

classificados sem o subitem, conforme Figura 22.
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Figura 22

Plano de Trabalho - aba Anexos:

Para visualizar os Anexos incluídos,  o usuário deverá clicar na  aba “Anexos”  e no 

botão “Listar Anexos Proposta”. Para visualizar o anexo, o usuário deverá clicar  no botão 

“Baixar”, conforme Figura 23.

Figura 23

Plano de Trabalho - aba Pareceres:

Para visualizar os  Pareceres,  o usuário deverá clicar na  aba “Pareceres”,  conforme 

Figura 24.

Importante:  Neste momento o Órgão  Concedente ainda não consegue registrar os 

pareceres da proposta/ plano de trabalho. Para isto o usuário deverá clicar no botão “ Iniciar 

Análise”.

Observação: Quando o interveniente for órgão concedente, o sistema permitirá que o 

usuário  vinculado  a  esse  órgão,  que  possua  os  perfis  adequados,  possa  atuar  como 

concedente para emissão de pareceres (técnicos, mérito, etc), conforme abaixo:

• Emitir Parecer Prestação de Contas

• Emitir Parecer Proposta

• Emitir Parecer Plano Trabalho

• Incluir Parecer Termo Aditivo
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• Emitir Parecer Ajuste Plano Trabalho

Figura 24

Projeto Básico/Termo de Referência - aba Projeto Básico/Termo de Referência:

Para visualizar/analisar o Projeto Básico/Termo de Referência, o usuário deverá clicar 

na aba “Projeto Básico/Termo de Referência” e clicar no botão “Detalhar”/”Analisar Projeto 

Básico/Termo de Referência”, conforme Figura 25.

Figura 25

Execução Concedente - aba NEs:
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Para visualizar as  NEs (Notas de Empenho),  o usuário deverá clicar na  aba “NEs”, 

conforme Figura 26:  

Figura 26

Neste momento não há nenhum registro de notas de empenho.

4. Inicializar Análise da Proposta/Plano de Trabalho

Após verificar todos os dados das abas dos Dados da Proposta/Plano de Trabalho, os 

responsáveis do órgão que analisaram os dados, incluirão os pareceres. 

Para isso, o usuário deverá clicar na aba “Dados” e clicar no botão “Inciar Análise”, 

conforme Figura 27.

Figura 27
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Os perfis que poderão iniciar a análise são:

• Analista Jurídico do Concedente; 

• Analista Técnico do Concedente; 

• Gestor Financeiro do Concedente; 

• Gestor de Convênio da Instituição Mandatária; e 

• Gestor de Convênio do Concedente.

Importante: Somente após clicar no botão “Inciar Análise”, o convênio selecionado já 

está apto para  analisar cada item do Plano de  Aplicação Detalhado e a inclusão de 

Parecer (es).

           4.1. Analisar Plano de Aplicação Detalhado

Após  clicar  no  botão  “Iniciar  Análise”,  o  usuário  deverá  clicar  na  aba  “Plano  de 

Aplicação Detalhado” e analisar o(s) item (ns), clicando no botão “Analisar” ou selecionar os 

item(s) e clicar no botão ”Analisar Despesas Selecionadas”, conforme Figura 28.

Figura 28
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Atenção: Para visualizar os botões “Analisar”, role a barra de rolagem para a direita.

Após clicar no botão “Analisar”, o sistema exibirá tela para a situação a ser (em) 

informada para o(s) item(ns) e o usuário de verá clicar no botão “Registrar Análise”, conforme 

Figura 29.

Figura 29

O sistema exibirá tela com a situação/status dos itens analisados, conforme Figura 30.

Figura 30
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Observação: Note que nos Valores Totais, a soma dos valores dos itens igualam com 

o Valor Total Geral do Convênio.

           4.2. Incluir Parecer

Para aprovar o plano de trabalho será exigido a inclusão de pelo menos um parecer do 

Plano de Trabalho, conforme Figura 31.

Figura 31

Para  o  usuário  registrar  um Parecer,  o  mesmo  deverá  clicar  na  aba  “Pareceres”, 

conforme Figura 32.

Figura 32
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O usuário  Concedente poderá clicar no botão “Inserir Parecer da Proposta” ou no 

botão “Inserir Parecer Plano de Trabalho”.

Importante: Quando o interveniente for órgão concedente, o sistema permitirá que o 

usuário  vinculado  a  esse  órgão,  que  possua  os  perfis  adequados,  possa  atuar  como 

concedente para emissão de pareceres (técnicos, mérito, etc), conforme abaixo:

• Emitir Parecer Prestação de Contas

• Emitir Parecer Proposta

• Emitir Parecer Plano Trabalho

• Incluir Parecer Termo Aditivo

• Emitir Parecer Ajuste Plano Trabalho

Após clicar no botão “Inserir Parecer da Proposta”, o sistema exibirá tela conforme 

Figura 33.

Figura 33

Para realizar a inclusão de Parecer, o usuário deverá preencher os campos, conforme 

dados do Parecer. A seguir, as orientações sobre cada campo a ser preenchido:
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•Atribuição do Responsável: deverá ser selecionada a atribuição do responsável,

conforme Figura 34.

    Figura 34

•Parecer:  deverá  ser  informado  o  parecer  de  acordo  com  a  atribuição  do 

responsável;

•Anexar  Arquivo:  poderá  ser  anexado,  se  necessário  um  arquivo  contendo  o 

parecer.

Após preencher os dados, o usuário deverá clicar no botão “Emitir Parecer”, conforme 

Figura 33 acima. 

O  sistema  exibirá  mensagem “Parecer  cadastrado  com sucesso!”  e  caso  queira 

incluir novos pareceres, o usuário deverá clicar no botão “Voltar”, conforme Figura 35.

Figura 35
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Como informado anteriormente, o usuário responsável pela área técnica do órgão, após 

analisar o plano de trabalho, incluirá o parecer técnico. Para isso, o usuário deverá clicar no 

botão “Inserir Parecer da Plano Trabalho”, conforme Figura 36.

Observação:  O  sistema  SICONV  apresenta  todos  os  pareceres  incluídos  para  a 

proposta, informando as colunas de: Data, Parecer do, Responsável, Atribuição, Função e o 

botão “Visualizar Parecer”.

Figura 36

Importante: Após  incluir  os  pareceres,  antes  de  registrar  a  análise,  o  Gestor  do 

Concedente poderá clicar na aba “Participantes” e alterar o responsável pelo Concedente no 

botão “Incluir Responsável Concedente”, conforme Figura 37.
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Figura 37

Neste momento há a possibilidade do usuário incluir o Interveniente, e se for o caso, 

validar o domicílio bancário do Executor.

           4.3. Registrar Análise da Proposta/Plano de Trabalho

Após  o(s)  usuário(s)  responsável(eis)  pela  área(s)  do  órgão,  ter  incluído  o(s) 

parecer(es),  o  Gestor  do  Concedente deverá  registrar  a  análise  de  proposta/plano  de 

trabalho. Para isso, o usuário deverá clicar no menu “Propostas”, opção “Analisar Proposta”, 

conforme Figura 38.  

Figura 38
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Após clicar na opção de menu  “Analisar Proposta”, o sistema exibirá a tela para a 

consulta, conforme tópico 2. Consultar Proposta para Análise.

O  sistema  exibirá  as  propostas  que  atendem aos  critérios  de  busca  informados  e 

usuário deverá selecionar a Proposta clicando no número relativo da proposta a ser analisada,  

e o sistema irá disponibilizar os dados da Proposta.

Após  realizar  a  análise,  conforme tópico  3.  Analisar  Proposta/Plano  de  Trabalho  e 

Inicializar Análise, o usuário deverá clicar em “Analisar Proposta”, conforme Figura 39.

Figura 39

O sistema exibirá tela com os dados do responsável e o usuário deverá selecionar a 

Atribuição do Responsável, conforme Figura 40.

Figura 40
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De acordo com a Atribuição do Responsável, o sistema exibirá tela para a seleção do 

registro da situação análise (Aprovar ou Solicitar Complementação ou Rejeitar).

É importante ressaltar que a proposta e o plano de trabalho estão completos, sem 

nenhuma pendência. Sendo assim, para aprovar a proposta e o plano de trabalho, no campo

“Situação”, o usuário deverá selecionar a opção “Aprovar Proposta e  Plano de Trabalho”, 

e clicar no botão “Registrar Análise”, conforme Figura 41.

Figura 41

Após clicar no botão “Registrar Análise”, o sistema exibirá confirmação “Tem certeza 

que deseja  Aprovar Proposta e Plano de Trabalho ?” e o usuário deverá clicar no botão 

“Sim”, conforme Figura 42.

Figura 42
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O sistema exibirá mensagem “Sucesso. A proposta agora encontra-se com o status  

“Proposta/Plano de trabalho aprovado””, conforme Figura 43.

Figura 43

Neste momento será enviado e-mail ao Proponente informando que a Proposta/Plano 

de Trabalho foi aprovado.

5. Rejeitar Proposta e Plano de Trabalho por Impedimento Técnico

O Impedimento Técnico procede apenas para proposta cujo valores de repasse são 

referentes a Emenda Parlamentar.

Para rejeitar a proposta e o plano de trabalho, no campo “Situação”, o usuário deverá 

selecionar a opção “Rejeitar Proposta e  Plano de Trabalho por Impedimento Técnico” e 

informar os campos abaixo: 

•Assinale  Impedimento  de  Ordem  Técnica:  deverá  ser  assinalada(s)  a(s) 

opção(ções) que melhor convier;

•Justificar o Impedimento: o usuário deverá justificar o impedimento.

•Arquivo: anexar arquivo parecer de Impedimento de Ordem Técnica.
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 e clicar no botão “Registrar Análise”, conforme Figura 44.

Figura 44

A  situação  da  Proposta  passará  a  “Proposta/Plano  de  Trabalho  rejeitados  por 

Impedimento Técnico”, conforme figura 45.
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Figura 45

6. Resgatar Proposta/Plano de Trabalho rejeitado

Após  a  rejeição  da  Proposta/Plano  de  Trabalho  pelo  Gestor  de  Convênio  do 

Concedente do  Órgão  Concedente por  meio  do  Portal  dos  Convênios  –  SICONV será 

possível realizar a reabilitação da mesma.

Para  reabilitar  a  Proposta  rejeitada,  o  Órgão  Concedente ou  Contratante  da 

Administração  Pública  Federal  (Instituição  Mandatária),  deverá  consultar/selecionar  a 

Proposta rejeitada e clicar em “Resgatar”, conforme Figura 46.
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Figura 46
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Após  o usuário  clicar no botão “Resgatar”, o sistema solicitará o preenchimento dos 

campos:

• CPF do Responsável: CPF do Responsável Concedente pela reabilitação;

• Nome do Responsável: Nome do Responsável Concedente pela reabilitação;

• Atribuição  do  Responsável:  deverá  ser  selecionado  a  atribuição  do 

Responsável Concedente para a reabilitação da Proposta/Plano de Trabalho;

• Proposta: Número da Proposta/Plano de Trabalho que será reabilitada;

• Proponente: Nome do Proponente responsável pela reabilitação;

• Valor Global: Valor global da Proposta/Plano de Trabalho que será reabilitada;

• Data da Análise: Data da análise da reabilitação; e

• Justificativa:  deverá  ser  informada  a  justificativa  pela  reabilitação  da 

Proposta/Plano de Trabalho.

Após  informar  todos  os  campos  obrigatórios,  o  usuário  deverá  clicar  em “Salvar”, 

conforme Figura 47.

Figura 47

38/49



O sistema exibirá mensagem: “Proposta resgatada com sucesso!” e a situação da 

Proposta/Plano de Trabalho é retornada ao status anterior ao da rejeição, conforme Figura 48.

Figura 48

7. Consultar Histórico da Proposta/Plano de Trabalho

O Órgão Concedente poderá, na opção Histórico, consultar e imprimir os pareceres e 

as ações registradas para a proposta. O Histórico das Propostas conterá as informações de 

Data, Responsável, Situação, Informações Complementares, se houver.

No menu “Propostas”, clicar na opção “Histórico”,conforme Figura 49.

Figura 49

O sistema exibirá tela com o histórico da proposta, conforme Figura 50.
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Figura 50

Observe que o sistema exibe todas as ações para a proposta selecionada.

8. Gerar Número do Convênio - Pré-Convênio

O órgão ou entidade da Administração Pública Federal, repassador dos recursos finan-

ceiros, após aprovar a proposta do proponente, deverá gerar o número do pré-convênio no 

sistema.

Importante: O número do pré-convênio será gerado automaticamente pelo sistema SI-

CONV, obedecendo à numeração sequencial do órgão e iniciando, neste momento, com o di-

gito 8.

No menu “Propostas”, clicar na opção “Gerar Pré-Convênio”, conforme Figura 51.
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Figura 51

O sistema exibirá tela com campos a serem preenchidos para a geração do número do 

pré-convênio, conforme orientações a seguir:

• Número do Processo: deverá ser informado o NUP (Número Único de Processo 

da Administração Pública Federal normatizado pelo Ministério do Planejamen-

to através da Portaria SLTI/MP nº 3, de 16 de maio de 2003"), para Convênio e

Termo de Parceria no formato: 99999.999999/9999-99.

Exemplo:

00001 - Unidade Protocoladora

004945 - Número Sequencial por ano, ou seja, todo ano zera.

2013 - Ano

32 - Digito verificado.

-  Obs. 1: Há um Algoritmo que valida o Dígito Verificador de acordo com os 

outros campos preenchidos. Dessa forma, o Número de Processo precisa ser 

válido  e  deverá  ser  único  no  sistema.  Para  cada  processo  de  convênio,  o 

Concedente deverá montar uma pasta e dirigir-se ao Protocolo (Departamento 

de  cada  Ministério,  responsável  por  fazer  o  registro  dos  documentos)  para 

realizar o registro dessa pasta e consequentemente gerar o NUP.

-  Para  Contratos  de  Repasse  o  Número  do  Processo  permanece  livre,  sem 

máscara ou validação.

• Número Interno: na primeira caixinha deverá ser informado o número interno do 

Concedente (5 posições) e na segunda caixinha o ano que foi gerado o convênio 

(4 posições).
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• Fundamento Legal: deverá ser informada a Portaria vigente que rege o 

convênio;  e

• Número reservado: é o número do convênio que foi gerado quando da inclusão 

do Empenho através da opção  “Empenho Vinculado ao Proponente” antes da in-

clusão da proposta, se houver. 

Observação: ou gera o número do pré-convênio ou utiliza o número reservado.

Após preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar no botão “Gerar Pré-Convê-

nio”, conforme Figura 52.

Figura 52

Após o usuário preencher dos dados para a geração do número do convênio e clicar no 

botão “Gerar Pré-Convênio”, o sistema exibirá mensagem “Pré-Convênio gerado com su-

cesso”, e com isso a Proposta “virou” Convênio com o número “705960/2012”, conforme Figu-

ra 53.
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Figura 53

Importante: A situação da Proposta é alterada para “Proposta/Plano de Trabalho 

Aprovados” e que foi gerado número do convênio, mas, neste caso,  ainda não foi gerado o 

empenho, assinado e publicado o Convênio. 

O Gestor Concedente ainda tem a possibilidade de solicitar alguma alteração/comple-

mentação da proposta, conforme Figura 54.

Figura 54
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9. Incluir/Alterar Cronograma orçamentário do valor do repasse

O sistema SICONV permite alterar/incluir o cronograma orçamentário do valor de re-

passe até a publicação do Convênio através da opção “Incluir/Alterar Repasse” e após publi-

cado através do botão “Editar Repasse”, os dois no final da aba “Dados” do convênio. 

Mas, para a alteração/inclusão do repasse voluntário do governo federal no sistema 

SICONV, o usuário Concedente tem que seguir as seguintes regras:

• A soma dos valores do cronograma de repasse por ano tem que ser igual ao 

valor total de repasse do convênio de acordo com o que foi ou será 

empenhado; e

• O(s) novo(s) ano(s) deve(m) estar dentro da vigência do Convênio.

A inicialização da alteração/inclusão do repasse consiste que um Convênio já esteja 

selecionado. Após a seleção, o sistema exibirá no rodapé da página da aba “Dados” os 

registros das Datas de Vigência, do Valor de Repasse e do Cronograma orçamentário do valor 

do repasse. 

No exemplo será demonstrado, a alteração do ano e valor do repasse em relação ao 

Convênio onde o período de vigência é de “13/05/2013” a “13/05/2014” e o valor do repasse 

do governo federal é de R$ 180.000,00 . O cronograma orçamentário do valor do repasse está 

registrado como o ano de 2013 com o valor de R$ 180.000,00. Para alterar/incluir o repasse, o 

usuário Concedente deverá clicar em “Editar Repasses”, conforme Figura 55.
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Figura 55

No exemplo, serão incluídos no cronograma orçamentário, o ano de 2013 com o valor 

de R$ 150.000,00 e o ano 2014 com o valor de R$ 30.000,00. Após clicar em “Editar 

Repasses”, o sistema exibirá o cronograma orçamentário do repasse já existentes. Para 

alterar o ano de 2013, o usuário deverá clicar em “Excluir Repasse”, conforme Figura 56.

Figura 56
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Após clicar em “Excluir Repasse”, o sistema exibirá mensagem que “nenhum registro 

foi encontrado.” para a listagem e o usuário deverá, conforme exemplo, para o ano de 2013 

informar o valor de R$ 150.000,00 e clicar em “Incluir Repasse”, conforme Figura 57.

Figura 57

O sistema exibirá na listagem o novo registro do ano de 2013 com o cronograma 

orçamentário do valor do repasse no valor de R$ 150.000,00, conforme Figura 58.

Figura 58

Como no exemplo, após incluir cronograma orçamentário do valor do repasse do ano 

de 2013 com o valor de R$ 150.000,00, será necessário incluir o ano 2014. Para isto, o 

usuário deverá informar para o ano de 2014, o valor de R$ 30.000,00 e clicar em “Incluir 

Repasse”, conforme Figura 59.
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Figura 59

O sistema exibirá na listagem o novo registro do ano de 2014 com o cronograma 

orçamentário do valor do repasse no valor de R$ 30.000,00, conforme Figura 60.

Figura 60

Após a inclusão, conforme exemplo, do novo cronograma orçamentário para o ano de 

2013 e 2014, o usuário deverá clicar em “Finalizar”, conforme Figura 61.

47/49



Figura 61

Após clicar em “Finalizar”, o  sistema exibirá o novo cronograma orçamentário para o 

ano de 2013 e 2014, onde o período de vigência é de “13/05/2013” a “13/05/2014” e o valor do 

repasse do governo federal é de R$ 180.000,00 não foi alterado, conforme Figura 62.

Figura 62
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10. Saiba Mais

Caso necessite ou queira saber mais sobre o SICONV, veja os  Manuais, e passos a 

passos de seu interesse, disponíveis no menu “Manuais” do Portal dos Convênios.

11. Em caso de dúvidas 

• Web: Central de Serviço SERPRO:  Clique Aqui para o Acionamento Web

• E-mail: css.serpro@serpro.gov.br

• Telefone: 0800-978.2340

12. Histórico de Atualizações

Data Atualização/Inclusão de Funcionalidades

26/05/2014 Inclusão novas críticas aprovação Proposta.

10/06/2013 Inclusão do item 8. Incluir e alterar repasse antes do Registra TV-SIAFI

15/01/2013 • Inclusão da nova coluna “Rendimento de Aplicação” nas tabelas das abas 

Plano de Aplicação Detalhado, Plano de Aplicação Consolidado e Dados.

• Alteração do nome do botão "Gerar Extrato da Proposta" para "Gerar Extrato".

13/12/2012 Inclusão do item 5. Reabilitar Proposta/Plano de Trabalho rejeitado

02/07/2012 Revisão geral do conteúdo e telas do sistema em relação ao manual de Análise, 

Aprovação de Proposta/Plano de Trabalho e Geração de Convênio.

14/07/2014 Reorganizar dos submenus e abas – Proposta e Convênio.

09/11/2014 Alteração NUP.
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