
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JULHO DE 2016 
 

OBTV NAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E REGISTROS  
NO SICONV 

 
Datas: 18 e 19 de julho  -   Cidade de Fortaleza/CE 

19 e 20 de julho  -   Cidade do Rio de Janeiro/RJ 
20 e 21 de julho -   

 
Os procedimentos para o correto preenchimento de movimentações 
financeiras e da prestação de contas de convênios e contratos de 
repasse com órgãos da administração pública federal tornam-se 
efetivos no SICONV via  funcionalidade de OBTV - Ordem Bancária de 
Transferências Voluntárias. 
 
Este curso está direcionado para pessoas que atuam ou pretendem 
atuar na área de convênios e contratos de repasse com a União e 
estão interessadas em avançar no conhecimento e operação dos 
registros que se relacionam com a execução e a prestação de contas 
de convênios e contratos de repasse.   
 
 

SICONV COMPLETO + OFICINA TIRA-DÚVIDAS 
 
Datas: 19, 20 e 21 de julho –   Cidade de São Paulo/SP 
 
O Curso está organizado em dois blocos. No primeiro deles, são 
apresentados e comentados os procedimentos para o correto 
preenchimento de todos os registros a serem feitos no SICONV.  
 
No segundo bloco, Oficina Tira-Dúvidas operacionais do Sistema é 
dedicada à apresentação pelos participantes de dificuldades 
encontradas ao tentar efetuar qualquer registro, ou dificuldades iniciais 
sobre o modo correto de se fazer determinado registro. 

Programação de Cursos  

Julho a Setembro de 2016 

• Para mais informações sobre qualquer curso programado e fazer a 
sua inscrição no que lhe interessa no momento, entre na página 
principal da VERO - www.verogestores.com.br – e em seguida 

clique no campo Cursos Presenciais, na parte superior da página.  
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Julho de 2016 (conclusão) 
 

A FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E O PODER DE POLÍCIA 
 

Data:  28 e 29 de julho -   Cidade do Rio de Janeiro 
   
O curso tem o objetivo de trazer em linhas gerais e de forma didática, 
conhecimentos teóricos e práticos para que os agentes fiscais dos 
governos municipais possam exercer suas funções dentro da 
legalidade e com conhecimento da legislação. 
  
Tal desenvolvimento de conhecimentos e habilidades gera, em 
princípio, maior eficiência dos trabalhos administrativos e um efetivo 
exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública. 
 
 

AGOSTO DE 2016 
 

SICONV COMPLETO + OFICINA TIRA-DÚVIDAS 
 
Datas: 9, 10 e 11 de agosto –  Cidade de São Luís/MA 
  22, 23 e 24 de agosto -  Cidade de Salvador/BA 
 
O Curso está organizado em dois blocos. No primeiro deles, são 
apresentados e comentados os procedimentos para o correto 
preenchimento de todos os registros a serem feitos no SICONV.  
 
No segundo bloco, Oficina Tira-Dúvidas operacionais do Sistema é 
dedicada à apresentação pelos participantes de dificuldades 
encontradas ao tentar efetuar qualquer registro, ou dificuldades iniciais 
sobre o modo correto de se fazer determinado registro. 
  

O PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL 
 

Datas: 25 e 26 de agosto -   Cidade do Rio de Janeiro/RJ 
   
O curso tem por objetivo capacitar e aprimorar o conhecimento dos 
vereadores, assessores parlamentares e servidores em questões 
relacionadas com o processo legislativo.  
 
Analisa conceitos e práticas no processo Legislativo, no âmbito 
municipal, com ênfase no princípio da eficiência. Discute formas para 
tornar mais célere o processo legislativo, evitando propostas 
inconstitucionais ou ilegais, gerando trâmite legislativo desnecessário. 
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OBTV NAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E REGISTROS  
NO SICONV 

 
Datas: 30 e 31 de agosto -   Cidade do Rio de Janeiro/RJ 
  30 e 31 de agosto -   Cidade de São Paulo/SP 
 
Os procedimentos para o correto preenchimento de movimentações 
financeiras e da prestação de contas de convênios e contratos de 
repasse com a União efetivam-se no SICONV via  funcionalidade de 
OBTV - Ordem Bancária de Transferências Voluntárias. 
 
O curso dirige-se a pessoas que atuam ou pretendem atuar em 
convênios e contratos de repasse e estão interessadas em avançar em 
seus conhecimentos sobre sua execução e prestação de contas.   
 
 

SETEMBRO DE 2016 
 

SICONV COMPLETO + OFICINA TIRA-DÚVIDAS 
 

Datas: 13, 14 e 15 de setembro -  Cidade de Belo Horizonte/MG 
   
O Curso está organizado em dois blocos. No primeiro deles, são 
apresentados e comentados os procedimentos para o correto 
preenchimento de todos os registros a serem feitos no SICONV.  
 
No segundo bloco, Oficina Tira-Dúvidas operacionais do Sistema é 
dedicada à apresentação pelos participantes de dificuldades 
encontradas ao tentar efetuar qualquer registro, ou dificuldades iniciais 
sobre o modo correto de se fazer determinado registro. 
 

TABWIN: FERRAMENTA DE GESTÃO EM SAÚDE 
 

Data:  20 de setembro -   Cidade do Rio de Janeiro/RJ 
 
O curso compreende um dia de curso presencial e 30 dias seguidos, 24 
horas por dia, de acesso livre aos conteúdos do curso via plataforma 
web, com tutoria do instrutor do curso presencial. 
 
Seu objetivo é capacitar pessoal que atua em saúde na utilização de 
ferramentas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde para tabulação e 
análise dos dados contidos nas bases do SUS de modo a transformá-
los em informações relevantes na tomada de decisão e orientação de 
políticas e ações. 
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Ao final do curso, o aluno estará plenamente capacitado para obter e 
instalar o programa e os arquivos das bases de dados; efetuar todos 
os tipos de tabulação permitidos pelo TabWin, bem como as operações 
e ajustes nas tabelas; construir gráficos e mapas; além de efetuar 
tabulações através do programa TabNet e exportar para o TabWin as 
tabelas geradas.   
 

A FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E O PODER DE POLÍCIA 
 

Data:  22 e 23 de setembro -   Cidade do Rio de Janeiro 
   
O curso tem o objetivo de trazer em linhas gerais e de forma didática, 
conhecimentos teóricos e práticos para que os agentes fiscais dos 
governos municipais possam exercer suas funções dentro da 
legalidade e com conhecimento da legislação. 
  
Tal desenvolvimento de conhecimentos e habilidades gera, em 
princípio, maior eficiência dos trabalhos administrativos e um efetivo 
exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública. 
 

SICONV COMPLETO + OFICINA TIRA-DÚVIDAS 
 

Datas: 27, 28 e 29 de setembro -  Cidade do Rio de Janeiro/RJ 
  27, 28 e 29 de setembro -  Cidade de São Paulo/SP 
 
O Curso está organizado em dois blocos. No primeiro deles, são 
apresentados e comentados os procedimentos para o correto 
preenchimento de todos os registros a serem feitos no SICONV.  
 
No segundo bloco, Oficina Tira-Dúvidas operacionais do Sistema é 
dedicada à apresentação pelos participantes de dificuldades 
encontradas ao tentar efetuar qualquer registro, ou dificuldades iniciais 
sobre o modo correto de se fazer determinado registro. 
 

O CONTROLE REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL 
 

Data:  29 e 30 de setembro -   Cidade do Rio de Janeiro/RJ 
 
O objetivo do curso é fundamentar juridicamente e debater o dever do controle 
inerente à função legislativa municipal.  
 
Analisa-se o controle de legalidade e legitimidade dos atos do Poder Executivo 
Municipal, com destaque para a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI. 
Conceito de controle e espécies de controle legislativo além de jurisprudência 
relevante são temas do curso.  
 


