
 
Características e Funções dos membros do SICONV 

Perfil de membros do 
SICONV 

Características e Funções 

Cadastrador de 

membro ente/entidade 

Aquele que pode incluir, excluir novos membros, vinculados aoproponente, no 
Siconv; marcar os perfis inclusive de ordenador OBTV em convênios 

Dirigente/representante Insere os membros (usuários) da instituição no sistema 

Ordenador de Despesas 

É o Representante legal do Proponente, portanto, quem aprovaos pagamentos 
registrados pelo Operador Financeiro,referentes aos produtos e bens 
adquiridos ou serviços contratados paraa execução do objeto do convênio,. 

Consultas básicas 
Permite acesso a todas as informações relativas às propostas e/ou 
Convênios do proponente, mas não permite qualquer inclusão ou alteração; 

Cadastrador proposta* É o que ‘Cadastra’ a propostasno sistema;  

Gestor de convênio do 

convenente 

É o que ‘Envia ao Concedente a proposta e a prestação de contas ‘para 
análise’, e acompanha o convênio desde o envio até a prestação decontas; 

Gestor financeiro do 

convenente 

Responsável por gerenciar os recursosfinanceiros dos convênios e garantir a 
execução conforme definições do Planode Trabalho; 

Comissão de Licitação Usuário responsável pela inserção de dados de Licitação no SICONV; 
Fiscal do Convenente Usuário responsável por realizar a fiscalização do convênio por parte do 

Convenente; 
Cadastrador de 

Prestação de Contas 

Faz os ‘registros’ do processo de prestação de contas. O‘envio para análise’, 
porém, somente poderá serfeito pelos usuários Gestor de Convênio ou Gestor 
Financeiro; 

Operador Financeiro Durante a execução de convênios, o Operador Financeiro é responsável por 
fazer os registrosde pagamento de fornecedores no sistema; 

* não tem poder para enviar a proposta para análise, que é feita pelo Gestor de Convênios 

 

     

FORMULÁRIO para solicitação à SEPLAN de cadastro de membros no CNPJ 

principal do Estado 

Órgão:  

1. Servidor  a cadastrar  

2. CPF:    E-mail 

3. Fone:  Matrícula: 

4. RG   Órgão expedidor: 

4. Cargo/Função  

5. Endereço  CEP 

6. Substituir por*                                                 

9. Funcionalidades que o servidor vai utilizar: 

 (  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

Cadastrador de Prestação de Contas               (   )  Fiscal do Convenente 

Cadastrador de Proposta                                 (   )  Comissão de Licitação 

Consultas Básicas do Proponente                   (   )  Gestor Financeiro do Convenente 

Gestor de Convênio do Convenente               (   ) Ordenador de Despesa do Convenente 

Operador Financeiro do Convenente                    

Observações: - Os perfis Gestor Financeiro do Convenente e Ordenador de Despesa do 

Convenente não podem ser selecionados simultaneamente. 

- O perfil Ordenador de Despesa do Convenente deverá ser atribuído apenas ao 

Secretário de Estado. 

 


