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NOTA TÉCNICA Nº 04/2012 Florianópolis, 27 de fevereiro de 2012. 

 

Assunto: Orientações para Ajuste no Plano de 
Trabalho no SICONV 

Nesta Orientação Técnica será apresentada a funcionalidade para ajustar o plano de 
trabalho por meio do Portal dos Convênios – (SICONV). 

1 – Legislação: 

O ajuste no plano de trabalho não significa, necessariamente, alteração do convênio 
ou de contrato de repasse, pois se as alterações não forem de valor, vigência ou objeto do 
instrumento, não há necessidade de Termo Aditivo.  

Cabe ressaltar, que é vedada a alteração de objeto de convênio ou de contrato de 
repasse, conforme dispõe o artigo 52 da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011.  

 
Art. 52. O convênio deverá ser executado em estrita observância às 
cláusulas avençadas e às normas pertinentes, inclusive esta Portaria, 
sendo vedado: 
 
(...) 
 
III - alterar o objeto do convênio ou contrato de repasse, exceto no 
caso de ampliação da execução do objeto pactuado ou para redução 
ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto 
contratado; 
 

O prazo para registrar o Termo Aditivo no SICONV está previsto na Portaria 
Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011, no artigo 50: 
 

Art. 50. O convênio poderá ser alterado mediante proposta, 
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao 
concedente em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término de sua 
vigência ou no prazo nele estipulado. 
 

 O órgão ou entidade convenente ou contratada, independentemente da origem das 
alterações, deve observar e manter cuidado com as normas federais e as normas e 
procedimentos próprios de cada órgão ou entidade concedente ou contratante, para realizar 
compras e/ou contratações em condições diferentes das estabelecidas no plano de aplicação e 
no termo de referência, pois a execução do convênio ou contrato de repasse deverá ser 
realizada obedecendo fielmente o que consta no Plano de Trabalho, conforme orientações que 
seguem: 
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• Devem ser adquiridos os itens discriminados; 

• As especificações dos itens devem ser iguais às contidas no plano de aplicação e no 

termo de referência; 

• Devem ser adquiridas as quantidades estabelecidas no plano de aplicação; 

• O valor total da aquisição de todos os itens previstos no convênio ou no contrato de 

repasse não pode ultrapassar o valor total previsto. 

 

2 - Procedimentos para Solicitação de Ajustes de Plano de Trabalho no 
SICONV: 

No SICONV existem duas abas em que se pode solicitar para ajustar o plano de 
trabalho: 

 

2.1 – Ajustes do PT 

Aba em que se devem ser solicitados ajustes que não exigem publicação de Termo 
Aditivo. 

Fluxo do “Ajustes do PT”: 

• Usuário com perfil Gestor de Convênio acessa aba “Ajustes do PT” de um 

convênio; 

• Inclui Solicitação de Ajuste do Plano de Trabalho; 

• Registra informações sobre os ajustes que pretende realizar no plano de trabalho: 

“Objeto da Alteração” e a “Justificativa”; 

• Informa a(s) parte(s) do plano de trabalho que pretende alterar: Cronograma Físico; 

Cronograma de Desembolso; e Plano de Aplicação Detalhado; 

• Salva; e 

• Envia para análise. 

• Após a análise da solicitação de ajuste do plano de trabalho, o órgão concedente, se 

aprovar, informa o convenente e reabre o plano de trabalho no SICONV para que 

sejam feitos os ajustes solicitados, entrando nas abas: Cronograma Físico; 

Cronograma de Desembolso; e Plano de Aplicação Detalhado. 
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• Volta à página inicial da aba “Ajustes do PT”, clica no botão “Detalhar”  e em 

seguida no botão “Enviar para Análise”.  

• O órgão concedente analisa os ajustes no plano de trabalho efetuados pelo órgão 

convenente, podendo aprová-los ou rejeitá-los. 

 

2.2 –  TAs   

Aba em que se devem ser solicitados ajustes que exigem publicação de Termo Aditivo 

É possível alterar: 

• Valores; 

• Vigência; 

• Ampliação do objeto; 

• Indicação de crédito; e 

• Alteração de responsável do Concedente. 

Para a execução do Termo Aditivo, o convênio tem que estar assinado, publicado e 
empenhado.  

Fluxo do termo Aditivo: 

• Usuário com perfil Gestor de Convênio acessa aba “TAs” de um convênio 

publicado; 

• Inclui Solicitação de Alteração; 

• Preenche o “objeto” da alteração e a “justificativa”; 

• Salva; e 

• Envia para análise; 

• O concedente autoriza ou não a Solicitação de Alteração, inclui Termo Aditivo e 

libera para ajustes pelo Convenente ou Concedente; 

• O Usuário convenente com perfil Gestor de Convênio executa o(s) ajuste(s) na(s) 

aba(s) solicitadas; 

• Envia as alterações efetuadas no Plano de Trabalho para serem aprovadas pelo 

Concedente. “Enviar para Aprovação”.  
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Qualquer dificuldade na atualização destes dados pode ser encaminhada ao e-mail 

gecar@sefaz.sc.gov.br ou pelo telefone desta diretoria. 
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