Relatório da Reunião do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Convênios - nº
01/2015

Edital de Convocação: 01/2015
Data: 24 de fevereiro de 2015
Local: Rua Santos Saraiva nº 1.546, Estreito – Florianópolis /SC – CEP 88070-101
Associações de Municípios participantes: AMAI, AMVALI, AMEOSC, AMOSC, AMREC,
AMURC, AMARP, GRANFPOLIS e AMPLANORTE.
Presentes na reunião os técnicos Andressa Liz Alves e Vicente Mahfuz Joner da Gerência de
Governo da Caixa Econômica Federal - Regional Florianópolis.
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Debate OBTV

Como introdução do debate os representantes da CEF iniciaram a fala relatando que embora o
Módulo OBTV do SICONV tenha sido criado no ano 2012, as operações efetivadas são novas e
alguns municípios não realizaram nenhuma experiência nesse módulo.
O técnico Vicente frisou quais as atribuições da CEF como instituição mandatária, e expôs de
maneira sucinta como acontece a tramitação dos contratos de repasse.
O diálogo seguiu entre os representantes da CEF e das Associações de Municípios sobre os
procedimentos executados e explanação das dificuldades do processo do OBTV.
A GMC Jacinta que representa a AMEOSC, questionou informações aos representantes da CEF
de quando será realizado todo o procedimento integralmente via SICONV, sem a necessidade de
enviar documentos em meio físico e eletrônico, como resposta imediata os técnicos informaram
que essa medida também favorece os trabalhos da própria CEF e que esse questionamento será
repassado aos responsáveis na CEF.
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Outra dificuldade apresentada pelos gestores foi no caso de devolução dos recursos do convênio,
pois o sistema não apresenta nenhuma opção para fazer a devolução em meio eletrônico, com
isso os municípios tem que sempre concluir este procedimento em meio físico, como deliberação
foi apontado pelo Colegiado o envio de sugestão ao Ministério do Planejamento e a SERPRO
para criar dentro do módulo OBTV a opção de devolução do recurso.
Considerando que o módulo OBTV trouxe novos perfis e atribuições, os gestores sinalizaram a
necessidade de articular uma reunião com o Colegiado de Contabilidade para informar como
acontece todo o processo e afinar as ações que incluem os contadores.
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I Seminário de Gestores de Convênios

Definição prévia da programação do Seminário com colaboração dos gestores para criação da
pauta nos assuntos mencionados abaixo:
Abertura: Presidente da FECAM - José Claudio Caramori
Convite ao Superintendente da CEF na região Sul – Olir Helvico Dal Cin
Secretaria da Fazenda ou Casa Civil. Pauta: Contrapartida, Orçamento das Secretarias, SDR’s,
transparência e funcionamento dos programas – Responsáveis: Janice Moser e Rubens Mocelin.
Defesa Civil Estadual com a participação da UFSC – Responsáveis: Janice Moser e Marli de
Faveri. Apoiando: Genivalda Ranconi.
SEITEC – Em definição.
Orçamento Federal: Planejamento e Programáticas. Responsável: Marcelo Koche.
Ministério das Cidades: Plano de Mobilidade e Saneamento, PAC, Infraestrutura.
Responsáveis: Marli e Genivalda.
Secretaria de Relações Institucionais. Pauta: Pagamentos e questionamentos dos gestores sobre
a liberação de recursos. Como base dos questionamentos será realizado um levantamento em
algumas associações para verificar os pagamentos não efetivados. Responsável: Marcelo Koche.
Saúde: Infraestrutura, Fundo a Fundo, Saneamento/FUNASA. Responsável: Débora Almeida.
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Educação/FNDE. Pauta: Padronização dos projetos de engenharia é incompatível com as
regiões de Santa Catarina, valor de repasse incompatível para a exequibilidade do projeto, erros
técnicos nos projetos padrões, sugerir estudo de viabilidade para posteriormente estabelecer os
padrões correspondentes a realidade. Responsável: Genivalda Ranconi e Jacinta Nyland.
Agricultura. Mobilidade/infraestutura na área rural, voltando aos pequenos municípios.
Responsável: Valéria Grosse M. Silva.

Grupo técnico de organização do Seminário: Janice Moser, Marli de Faveri, Genivalda Ranconi,
Roberto Albertino de Souza, Jacinta Maria Nyland, Cristina Cardoso Cim, Marli Burato e
Natassha Moresco Maia.
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Calendário 2015

Seminário de Gestores: 05 e 06 de maio de 2015.
Calendário de reuniões do colegiado: 02 de junho de 2015, 02 de setembro de 2015 e 10 de
novembro de 2015, podendo a qualquer momento ser realizada reunião extraordinária.

Florianópolis /SC, 24 de fevereiro de 2015.

____________________
Natassha Moresco Maia
Secretaria Executiva do CEGMC/SC
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