
 

COMO CAPTAR RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO POR MEIO DA 
PLATAFORMA MAIS BRASIL PARA ESTADOS, MUNICÍPIOS E TERCEIRO SETOR 

Curso 100% Online. 
 

16 a 19 de fevereiro de 2021 
06 a 09 de abril de 2021. 

 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
A Onix Capacitação Profissional há 10 anos, capacita e qualifica profissionais e servidores 
das áreas pública e privada de forma prática, atualizada e ética, contribuindo para um 
melhor desempenho das organizações, atendendo profissionais, funcionários e servidores 
públicos e privados, identificando suas necessidades, garantindo uma capacitação 
específica, moderna e atualizada. Devido à pandemia do novo Corona vírus (Covid-19), a 
Onix tem conhecimento dos desafios e da restrição aos encontros presenciais na 
Administração Pública, assim apresenta uma nova forma de comunicação e trabalho para 
os servidores, sem alterar a qualidade dos cursos, por meio da Capacitação online 100% ao 
vivo. 
 
OBJETIVO GERAL 

A plataforma +Brasil nasce a partir dos resultados positivos auferidos pela evolução do 
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses - SICONV. Surge como uma 
resposta à necessidade de ampliar os benefícios do sistema a outros tipos de transferências 
de recursos realizados pela União, que não sejam Convênios ou Contratos de Repasse, tais 
como as Transferências Obrigatórias, Fundo a Fundo dentre outras, garantindo uma melhor 
gestão do dinheiro público com foco na geração de resultados para os cidadãos de todo o 
país. É uma ferramenta tecnológica web e informatizada, integrada e centralizada, com 
dados abertos, criada para a gestão das transferências de recursos da União, com 
transparência ativa na execução das políticas públicas, de forma a possibilitar a 
rastreabilidade das informações processadas e intensificar o controle social da 
Administração Pública. No dia 02 de outubro de 2019, foi publicado o Decreto n° 10.035, de 
1° de outubro de 2019, instituindo a Plataforma +Brasil, que é ferramenta integrada e 
centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das 
transferências de recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, cujo 
objetivos da Plataforma são: padronizar e simplificar os processos de transferências de 
recursos, permitir que os recursos aplicados sejam rastreados, oferecer meios tecnológicos 
para o fortalecimento da integridade e a transparência das informações, fomentar boas 
práticas de governança e gestão na execução de políticas públicas, com foco na geração de 
resultados para a sociedade, promover a participação dos cidadãos na aferição de 
resultados das políticas públicas implementadas com os recursos transferidos por meio da 
plataforma e estimular a operacionalização de outras transferências por meio da 
plataforma. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
O curso a ser ministrado tem por o objetivo orientar e capacitar profissionais quanto à 

utilização adequada do fluxo operacional do Sistema e operacionalização prática e objetiva 

das funcionalidades da Plataforma +Brasil. 

PÚBLICO ALVO 



 

Prefeitos, Secretários, Assessores, Técnicos, Colaboradores e Servidores Municipais e 

Estaduais que atuam direta ou indiretamente com convênios, repasses e com emendas 

parlamentares. Servidores do Poder Legislativo Municipal, Estadual e Federal, que lidam 

com emendas parlamentares. Diretores e Membros de entidades e organizações privadas 

sem fins lucrativos (ONGs). Consultores Municipais, Assessores e Contadores de Prefeituras. 

METODOLOGIA 

O curso será realizado em plataforma virtual, com interação entre professor e participantes, 

100% online ao vivo, com monitor a disposição dos mesmos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Conceitos/origem; 

Fluxo Operacional do Sistema; 

Cadastramento de programas; 

Cadastro de proposta e plano de trabalho; 

Análise de proposta e plano de trabalho; 

Cadastro de projeto básico 

Análise do Projeto básico e/ou termo de referência; 

Gerar número de convênio do Sistema; 

Abertura de conta corrente; 

Empenho; 

Celebração e formalização; 

Publicação; 

Registro de transferência voluntária no SIAFI; 

Liberação de Recursos – Ordem Bancária; 

Acompanhamento e fiscalização; 

Análise de Prestação de Contas; 

Execução Financeira do Convênio - OBTV 

Execução do objeto do convênio; 

Prestação de contas. 

  

DO FACILITADOR 
EQUIPE ONIX DE FACILITADORES 
 
LOCAL E DATA: 
 
16 a 19 de fevereiro de 2021 
06 a 09 de abril de 2021. 
Local: Ambiente virtual 100% online em plataforma de vídeo conferência. 
Carga Horária: 16 h 
Horário: 08h30min às 12h30min  
Investimento: R $ 1.190,00 (Um mil cento e noventa reais). 
Requisitos: Computador, conexão com internet, web câmera, navegador de 
preferência Google Chrome, microfone e fone de ouvido. 
Incluso: Material didático em formato digital e de Apoio e Certificado de participação. 
OBSERVAÇÕES:  
 



 

O Empenho deverá ser enviado para o fax (61) 30326507 no máximo até 3 (três) dias antes 
da realização do evento. Em caso do não envio, não será confirmada a inscrição dos 
servidores. CANCELAMENTOS e/ou SUBSTITUIÇÕES: Os Cancelamentos deverão ser 
informados até 5 (cinco) dias antes do evento. Todas as informações complementares 
deverão ser feitas por escrito.  
A Inscrição será confirmada somente após o envio da Nota de Empenho ou comprovante 
de pagamento. 
 
Mais informações: Fone: 61 3032 6538/Fax 30326507 /92773453 
E-Mail: ONIXCAPACITAÇÃO@GMAIL.COM  
Site: WWW.ONIXCAPACITACAO.COM.BR 
CNPJ: 12.314.418/0001-52 
Endereço: ST SHC/NORTE CL QUADRA 105 Bloco A Sala 114 
70.734.510 - Asa Norte - BRASÍLIA – DF 
Somos cadastrados no SICAF. 
 
A ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL realiza treinamentos “in company”, adequando 
seu conteúdo programático de acordo com as necessidades de sua Organização, com 
excelente custo-benefício. Solicite-nos uma proposta. 

http://www.onixcapacitacao.com.br/

