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ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

Com Ênfase na Captação de Recursos 
Plataforma + Brasil – Acesso ao Sistema de Convênios 

 
APRESENTAÇÃO 
A captação/gestão de recursos públicos precisa ser preparada no ano anterior ao processo eleitoral, pois as políticas públicas só 
podem ser executadas se constarem nas Leis Orçamentárias.  É preciso entender que os projetos servem de base para os 
candidatos e administrações organizarem as propostas de gestão e orçamento. As propostas para esfera municipal devem ser 
entregues neste ano de 2020.  

 

VANTAGENS! 
 Aulas totalmente interativas 
 100% online com a mesma qualidade dos cursos presenciais 
 Professor especialista no assunto 
 Material de Apoio exclusivo 

 

PÚBLICO-ALVO 
Prefeitos, gestores e chefes de gabinete, secretários municipais, equipes jurídicas e de licitação, secretários municipais, 
dirigentes de organizações da sociedade civil, GMC, equipe de projetos e convênios e demais atores ligados à captação de 
recursos ou prestação de contas. 
 
Prestação de Contas  

 A responsabilização do Gestor passa a ser pelo resultado do Plano de Ação, não pelo plano de trabalho. Um projeto de 
reassentamento, envolve engenheiro, legislativo, obras, CEF, mas principalmente Assistência aos realocados. Erros de 
projetos sociais, itens esquecidos no estudo de viabilidade técnica irão fazer parte do julgamento da gestão. 

 
 

OBJETIVOS 
Este treinamento tem por objetivo formar Gerentes de Projetos Sociais, tendo por base legal o Marco Regulatório e a Plataforma 
+Brasil, com abordagem prática de: 
 

 Conhecimento orçamentário 
o Na capacitação os participantes irão acessar as plataformas de governo existentes, extrair os dados necessários 

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. 

 Gamificação de indicadores 
o Definidas prioridades, vamos aos indicadores, dai início a nossa matriz ágil de ações com a montagem do KANBAN 

para que o dirigente tenha visualmente o acompanhamento dos projetos. 

 Elaboração dos Projetos (portfólio). 
o Desenvolvimento do Projeto, com a utilização de todas as informações até aqui estruturadas para que a instituição 

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

 Captação de Recursos 
o As instituições não conhecem as oportunidades disponíveis (somente emenda parlamentares), 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. 
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METODOLOGIA 
A Premier se preocupou em distribuir em nossa carga horária as abordagens de forma prática, sem esquecer os requisitos legais 

e acadêmicos do tema, com práticas de elaboração de projetos, gerenciamento ágil e elaboração de propostas e planos de ação 

(um novo modelo para transferências fundo a fundo). 

 

CARGA HORÁRIA 
18 horas  

09h às 12 | 14h às 17h 

 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES  
CONTATO: (41) 3345 9105 
WHATSAPP: (41) 9 8840 6399  
EMAIL: contato@premiertreinamentos.com.br         

 
INVESTIMENTO 

R$ 1.590,00 (por participante) 

 

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

 Certificado: Terá direito ao certificado, SOMENTE o participante devidamente inscrito no curso. 
 

DADOS PARA EMISSÃO DO PAGAMENTO OU EMPENHO 
Premier Treinamentos e Capacitação Eireli 

Av Marechal Floriano Peixoto, 5.391 

Hauer - Curitiba/PR - CEP 81.610-000 

CNPJ: 34.673.724/0001-18 

Inscr. Estadual: ISENTA 

Inscr. Municipal: 846177-6 

Optante pelo Simples 

 

Endereço para correspondência 
Av. Marechal Floriano Peixoto, 5.401 – sala 01  
CEP: 81.610-000 - Curitiba – PR 

 

Solicitação de documentações, Certidões Negativas e Dados Bancários 

Email: izabel@premiertreinamentos.com.br   

WhatsApp: (41) 9 8782 3573 

Izabel Santos 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
Conceitos 
Controle Social e Controle Governamental 
Ferramentas de Controle Social – Conceitos 
Orçamento Geral da União – Organizações Sociais – Captação de Recursos 
Elaboração de Estratégias para captação de recursos no Orçamento da união 
Plano Plurianual - O que devemos saber para atender a legislação 
Planejamento orçamentário 
Transparência – O uso da Internet como ferramenta de divulgação 
Marco legal da captação de recursos. 
Processo legislativo das leis do ciclo orçamentário 

• Comissão Mista Permanente de Planos, Orçamento Público e Fiscalização – CMO; 
• Admissibilidade de Emendas; 
• Fluxo geral das Leis do ciclo orçamentário no Legislativo. 

O Plano Plurianual – PPA 2020 2023 
• O que é o PPA? 
• Dimensão Estratégica e dimensão tática; 
• Programas específicos e Programas de gestão, manutenção e serviços do Estado; 
• Atributos dos programas específicos; 
• Atributos dos programas de gestão, manutenção e serviços do Estado; 
• Atributos dos Objetivos dos Programas específicos; 
• Cronograma de tramitação do Projeto de Lei do PPA no Congresso Nacional; 
• Cronograma de tramitação da revisão do PPA no Congresso Nacional. 

Emendas ao Projeto de Lei do PPA ou às revisões do PPA 
• Tipos de emendas; 
• Emendas ao Relatório Preliminar; 
• Emendas ao Projeto de Lei; 
• Apresentação de Emendas na Comissão; 
• Sistema utilizado para inserção de emendas ao Projeto de Lei do PPA; 
• Espelhos de emendas ao Projeto de Lei do PPA; 
• Como acompanhar os espelhos das emendas ao Projeto de Lei do PPA. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
• O que é a LDO? 
• Conteúdo básico da Lei de Diretrizes Orçamentaria: Constitucionais e vinculados a LRF; 
• A questão da PEC do Teto Constitucional e a ausência da Lei de Finanças públicas; 
• Cronograma de tramitação do Projeto da LDO no Congresso Nacional. 
Emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentarias – LDO 
• Questões afetas ao parecer preliminar; 

 
Legislação 
As alterações do Decreto 6.170  
Portaria Interministerial 424/2016 – Plataforma +Brasil 
Portaria Interministerial 558/2019 e normativas 
EC 105/2019 
Decreto 10.035/2019 – Plataforma +Brasil  
 
Lei 13.019/2014 
Abrangência da Lei - Normas gerais 
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Portfólio de Projetos e Gerenciamento de Projetos 
Elaboração de Projetos Sociais - Prático 
Conceitos sobre Projetos e atividades 
Metodologia para elaboração de projetos 
Definindo Escopo 
Metas, Etapas e Atividades 
Sistemas de Indicadores e Resultados 
Plano de Trabalho 
Cronogramas Físico e Financeiro 
Avaliação de Riscos 
Planejamento do Projeto 
Execução do Projeto 
Controle e Monitoramento 
Controle do Projeto 
Relatórios do Projeto 
Gestão Estratégica 
Encerramento 
 
Plataforma +Brasil  - Acesso ao Sistema de Convênios -  Ambiente oficial de Treinamento 
 
Prática para preenchimento de propostas 

 Proposta de Trabalho 
A nova Justificativa 

•             Caracterização dos interesses recíprocos 
•             Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa 
•             Público alvo 
•             Problema a ser resolvido 
•             Resultados esperados. 

 Objeto 

 Vigência 

 Plano de Trabalho 

 Cronograma Físico 

 Cronograma de Desembolso 

 Plano de Aplicação Detalhado 

 Anexos 

 Termo de Referência e Projeto 
 
OPERACIONALIZAÇÃO -OBTV  . 

 Registro da Execução do Convênio 
o Chamamento Público 
o Sub convênio 
o Cotação Eletrônica 

 Termos de Fomento e Parceria 

 OBTV 

 Processos de execução por parte da Administração Pública;  

 Processos de execução por parte das entidades privadas sem fins lucrativos 

 Contratos 

 Documentos de liquidação 

 Tributos 

 Pagamentos 

 Registro de Ingresso de Recursos / Relatórios de Execução 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 
A INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU Nº 5, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018 que  estabelece regras, diretrizes 
e parâmetros, com base na metodologia de avaliação de riscos, para adesão dos órgãos e entidades concedentes, nos termos do § 
7º do art. 62 da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016. 
 

 Relatórios de Execução 

 Prestação de Contas – Convenente  

 Prestação de Contas – Concedente 

 Relatórios de Monitoramento e Avaliação 

 Acompanhamento e Fiscalização  

 Aspectos Polêmicos - Principais falhas e irregularidades 
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CREDENCIAL DO PALESTRANTE 

 

ALESSANDRO REIS - Formado pela UFRGS – ECT em Redes de Computadores e Sistemas de 
Informação atua 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. Torna-se em 2014 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. Inicia, em 
1994, 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. Desde 2008, ministra cursos para que os 

servidores públicos, os agentes sociais e as entidades sem fins lucrativos tenham autonomia ao utilizarem uma metodologia 
adequada para a proposição de um projeto, com docência na UNOESC sobre o tema. Inicia ao final de 2011 as atividades de 
treinamento e consultoria para celebração de instrumentos de repasse, nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 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. Especializa-se em Projetos SOCIAIS em 2011 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. 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. No grupo Negócios Públicos ministra capacitações sobre o Portal de 
Convênios para concedentes e convenentes e participa como Palestrante do Congresso Brasileiro de Pregoeiros, Contratos 
Week, Seminário das Instituições de Ensino e Seminário de Gestão de Riscos nas Contratações Públicas. Executa como professor 
as turmas do contrato entre Ministério do Planejamento e Rede Escola de Governo do Rio Grande do Sul para Elaboração de 
Projetos Sociais – SICONV, projeto inédito com material e conteúdo aprovado pelo Ministério do Planejamento e certificado pelo 
ministério da Educação.  Trabalha com a formação de gestores públicos e membros da iniciativa privada nas contratações e 
execuções de parcerias conforme determinações legais do Marco Regulatório e Termos de Execução Descentralizada para os 
projetos de pesquisa vinculados ao CNPq. Nas capacitações de convênios totaliza mais de 500 capacitações ministradas em todo 
país. Professor do pós-graduação em Gestão Pública da UNOESC, e da Faculdade Baiana de Direito no Curso de Gestão Pública 
trabalha com as cadeiras de convênios e gestão estratégica do Marco Regulatório.  Desenvolve junto aos Consórcios públicos 
trabalho de planejamento estratégico para captação de recursos. Caracteriza seus treinamentos com técnicas de Gestão 4.0, 
Gerenciamento Ágil de Projetos, Governança e Gestão de riscos. 

 

 

 

 

www.premiertreinamentos.com.br 
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