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1. Monitoramento e Avaliação 

No momento de gerar a Transferência (Funcionalidade Gerar 
Transferência) o concedente prevê no campo “Procedimentos a serem 
adotados para avaliação da execução do instrumento” os monitoramentos 
que pretende realizar. 

Durante a execução do instrumento, o concedente poderá realizar 
outros monitoramentos, além dos já previstos. 

 
Tela 01 

Na funcionalidade Realizar Monitoramento e Avaliação o concedente 
deve registrar os monitoramentos realizados. 

 
Há quatro tipos de monitoramento disponíveis no sistema: 
1.1 Acompanhamento: qualquer tipo de monitoramento que não se 

encaixe nos demais, como ligações, pesquisas, consultas, entre 
outros. Realizado pelo gestor da parceria, no caso dos 
instrumentos Termo de Fomento e Termo de Colaboração e 
pelo Analista da Prestação de Contas, no caso do Convênio. 

1.2 Relatório de Visita Técnica: o resultado da visita in loco será 
circunstanciado em relatório de visita técnica. Realizado pelo 
gestor da parceria diretamente ou por terceiro por ele 
indicado, no caso dos instrumentos Termo de Fomento e Termo 
de Colaboração e pelo Analista da Prestação de Contas ou 
terceiro por ele indicado, no caso do Convênio. 

1.3 Laudo Técnico de Vistoria: específico para o caso de obras. 
Realizado por profissional habilitado. 

1.4 Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação: específico 
para os instrumentos Termo de Fomento e Colaboração. 
Realizado pelo gestor da parceria. 
 

Podem ser realizados um ou mais tipos de monitoramento para cada 
Transferência, de acordo com o instrumento e tipo objeto da 
Transferência. Vamos realizar um exemplo para cada tipo. 



1.1. Acompanhamento 
 
Destinado a registrar qualquer tipo de monitoramento que não se 

encaixe nos demais, como ligações, pesquisas, consultas, entre outros. 
Realizado pelo gestor da parceria, no caso dos instrumentos Termo de 
Fomento e Termo de Colaboração e pelo Analista da Prestação de Contas, no 
caso do Convênio. 

 
Acessar a funcionalidade Realizar Monitoramento e Avaliação. 

 
Tela 02 

Inserir o número da Unidade Gestora/Gestão e o número da 
transferência. Após, clicar no botão . 

Tela 03 

Clicar no número da transferência (em vermelho) e o sistema 
apresentará a tela a seguir. 

 



Tela 04 

Selecionar a opção Acompanhamento. 
 

Tela 05 

Após, clicar no botão  e o sistema apresentará a tela a 
seguir: 

» Aba Identificação 

 
Tela 06 

Nessa aba serão mostrados alguns dados da Transferência 
informada. Não há nenhum campo a ser preenchido, passar para a Aba 
Acompanhamento. 

 

» Aba Acompanhamento 



 
Tela 07 

Clicar no botão  e será mostrada a tela a seguir com 3 abas. 

» Aba Identificação 

 
Tela 08 

� Data: inserir a data em que foi realizado o acompanhamento; 

� Forma Avaliação: informar o acompanhamento realizado; 

� Problemas Detectados: relacionar os problemas detectados em 
função da avaliação realizada; 

� Providências Adotadas: relacionar as providências adotadas pelo  
concedente para sanar os problemas detectados; 

� Observações: inserir alguma observação que o concedente achar 
pertinente; 

� Responsável: campo preenchido automaticamente pelo sistema com o 
nome do usuário logado. 

 

Informar os campos, de acordo com a caso. 



 
Tela 09 

» Aba Prestação de Contas 

Essa aba serve para associar o acompanhamento a uma ou mais 
prestações de contas.   

� O preenchimento não é obrigatório, visto que é possível 
realizar acompanhamento mesmo sem ter sido apresentada 
prestação de contas pelo proponente. 

 
Tela 10 

 Clicar no botão  e será mostrada a tela a seguir. 

 
Tela 11 



 Se não tiverem sido prestadas contas de nenhum valor a tela não 

trará nenhum registro. Nesse caso, clicar no botão  e passar para a 
próxima aba. 

 Caso contrário, serão listadas todas as prestações de contas parciais 
elaboradas pelo convenente e a respectiva situação da PC no momento na 
última coluna(colocar o mouse em cima das siglas). Selecionar a(s) 
prestação(ções) de contas a(às) qual(is) refere-se o acompanhamento e 

clicar no botão .  

 
Tela 12 

 As prestações de contas parciais selecionadas serão incluídas na aba. 
Para adicionar outra ou remover uma já selecionada selecionar o registro 
respectivo e clicar nos botões laterais, conforme o caso. 

 A última coluna representa o status da prestação de contas parcial no 
momento em que o acompanhamento está sendo registrado. Alterações da 
situação da prestação de contas parcial posteriores ao registro do 
acompanhamento não serão refletidas nesse campo, mas serão consideradas 
para permitir ou impedir a edição/remoção de um acompanhamento. 

 

 ATENÇÃO: Para informar a Aba Documentos é necessário, primeiro, 
incluir o acompanhamento. Para isso clicar no botão  e será 
mostrada a tela a seguir, com a mensagem “Operação realizada com 
sucesso”. 



 
Tela 13 

» Aba Documentos 
 

 Para informar a Aba Documentos não é necessário acessar a 
funcionalidade novamente. 

 
Tela 14 

 Na própria tela que informa que o acompanhamento foi incluído com 
sucesso selecionar o acompanhamento respectivo e clicar no botão  
para incluir as fotos ou documentos. Será aberta a tela a seguir, com os 
dados já inseridos. 

 

  

  



 
Tela 15 

 Passar para a Aba Documentos. 

 
Tela 16 

 Clicar no botão . 

 
 Tela 17 

 Informar os campos data e descrição. Clicar no botão  
para incluir o arquivo desejado e, após, clicar no botão . 



 
Tela 18 

 A foto será incluída na grid Documento(s)/Foto(s).  

 Caso tenha mais documentos ou fotos para serem anexados clicar 
novamente no botão  e repetir o procedimento descrito acima. 

 Podem ser inseridos até 10 documentos/fotos por acompanhamento.  

� Os documentos devem estar no formato PDF e as fotos devem 
conter as extensões JPGE, JPG, JPE ou JFIF.  Cada 
documento/foto deve conter no máximo 2Mb(2048 Kb). 

  
1.2. Relatório de Visita Técnica 

 Destinado a registrar visita ao objeto da transferência, realizada 
pelo gestor da parceria diretamente ou por terceiro por ele indicado, no 
caso dos instrumentos Termo de Fomento e Termo de Colaboração e pelo 
Analista da Prestação de Contas ou terceiro por ele indicado, no caso do 
Convênio. 

 
Acessar a Funcionalidade Realizar Monitoramento e Avaliação. 

 
Tela 19 



Inserir o número da Unidade Gestora/Gestão e o número da 
transferência. Após, clicar no botão  e o sistema apresentará a 
tela a seguir.  

Tela 20 

Clicar no número da transferência (em vermelho) e o sistema 
apresentará a tela a seguir. 

 

Tela 21 

Selecionar a opção Relatório de Visita Técnica. 
 

Tela 22 

Após, clicar no botão  e o sistema apresentará a tela a 
seguir. 

 

» Aba Identificação 



 
Tela 23 

Nessa aba serão mostrados alguns dados da Transferência 
informada. Não há nenhum campo a ser preenchido, passar para a Aba Visita 
Técnica. 

» Aba Visita Técnica 

 
Tela 24 

Clicar no botão  e será mostrada a tela a seguir com 3 abas. 

» Aba Identificação 

 
Tela 25 



� Data: inserir a data em que foi realizada a visita; 

� Forma Avaliação: informar a visita realizada; 

� Problemas Detectados: relacionar os problemas detectados em 
função da avaliação realizada; 

� Providências Adotadas: relacionar as providências adotadas pelo  
concedente para sanar os problemas detectados; 

� Observações: inserir alguma observação que o concedente achar 
pertinente; 

� Responsável: campo preenchido automaticamente pelo sistema com o 
nome do usuário logado. 

 
Tela 26 

» Aba Prestação de Contas 

Essa aba serve para associar o Relatório de Visita Técnica a uma ou 
mais prestações de contas.   

� O preenchimento não é obrigatório, visto que é possível 
realizar visita técnica mesmo sem ter sido apresentada 
prestação de contas pelo proponente. 

 
Tela 27 



 Clicar no botão  e será mostrada a tela a seguir. 

 
Tela 28 

 Se não tiverem sido prestadas contas de nenhum valor a tela não 

trará nenhum registro. Nesse caso, clicar no botão  e passar para a 
próxima aba. 

 Caso contrário, serão listadas todas as prestações de contas parciais 
elaboradas pelo convenente e a respectiva situação da PC no momento na 
última coluna(colocar o mouse em cima das siglas). Selecionar a(s) 
prestação(ções) de contas a(às) qual(is) refere-se o acompanhamento e 

clicar no botão .  

 
Tela 29 

 As prestações de contas parciais selecionadas serão incluídas na aba. 
Para adicionar outra ou remover uma já selecionada selecionar o registro 
respectivo e clicar nos botões laterais, conforme o caso. 

 A última coluna representa o status da prestação de contas parcial no 
momento em que o Relatório de Visita Técnica está sendo registrado. 
Alterações da situação da prestação de contas parcial posteriores ao 



registro do relatório não serão refletidas nesse campo, mas serão 
consideradas para permitir ou impedir a edição/remoção de um relatório. 

 ATENÇÃO: Para informar a Aba Fotos é necessário, primeiro, incluir 
o Relatório de Visita Técnica. Para isso clicar no botão  e será 
mostrada a tela a seguir, com a mensagem “Operação realizada com 
sucesso”. 

 
Tela 30 

» Aba Fotos 

 Para informar a Aba Fotos não é necessário acessar a funcionalidade 
novamente. 

 
Tela 31 

 

 Na própria tela que informa que a visita foi incluída com sucesso 
selecionar a visita respectiva e clicar no botão  para incluir as 
fotos. Será aberta a tela a seguir, com os dados já inseridos. 



 
Tela 32 

 Passar para a Aba Fotos. 

 
Tela 33 

 Clicar no botão . 

 
 Tela 34 

 Informar os campos data e descrição. Clicar no botão  
para incluir o arquivo desejado e, após, clicar no botão . 

 
Tela 35 



 A foto será incluída na grid Foto(s).  

 Caso tenha mais fotos para serem anexadas clicar novamente no 
botão  e repetir o procedimento descrito acima. 

 Podem ser inseridas até 10 fotos por Relatório de Visita Técnica.  

� As fotos devem conter as extensões JPGE, JPG, JPE ou JFIF.  
Cada foto deve conter no máximo 2Mb(2048 Kb). 

 
1.3. Laudo Técnico de Vistoria 

 

 Destinado a inserir Laudo Técnico de Vistoria, específico para o caso 
de obras. Deve ser realizado por profissional habilitado. 

 
Acessar a Funcionalidade Realizar Monitoramento e Avaliação. 

 
Tela 36 

Inserir o número da Unidade Gestora/Gestão e o número da 

transferência. Após, clicar no botão  e o sistema apresentará a 
tela a seguir.  

Tela 37 



Clicar no número da transferência (em vermelho) e o sistema 
apresentará a tela a seguir. 

 

Tela 38 

Selecionar a opção Laudo Técnico de Vistoria. 
 

Tela 39 

Após, clicar no botão  e o sistema apresentará a tela a 
seguir: 
» Aba Identificação 

 
Tela 40 

 
 

» Aba Laudo Técnico 
 



 
 Tela 41 

Clicar no botão  e será apresentada a tela a seguir. 
» Aba Identificação 

 
Tela 42 

� Data Laudo: inserir a data em que foi realizado o laudo; 

� Data Vistoria: inserir a data em que foi realizada a vistoria na obra; 

� Ato Designação: descrever o número da Portaria que designou a 
comissão ou o servidor para realização do laudo; 

� Obra: inserir em detalhes os dados da obra, objeto da Transferência; 

� Dimensão: descrever a dimensão da obra; 

� Valor Medido Concedente (R$): inserir o valor em reais da medição 
realizada pelo engenheiro; 

� Medição Apresentada pelo Beneficiário: com relação à medição 
apresentada pelo convenente/beneficiário, o concedente terá que 
decidir entre aprovada ou reprovada, escolhendo uma das opções 
apresentadas no combo. 



 
Tela 43 

» Aba Prestação de Contas 

Essa aba serve para associar o Laudo Técnico a uma ou mais 
prestações de contas.   

� O laudo técnico deve ser associado a uma ou mais prestações 
de contas, pois somente será possível ao analista da prestação 
de contas selecionar as situações “Regular” ou “Regular com 
ressalvas” se tiver um laudo técnico associado à prestação de 
contas em análise. 

 
Tela 44 

 

 Clicar no botão  e será mostrada a tela a seguir.  
 



 
Tela 45 

 Se não tiverem sido prestadas contas de nenhum valor a tela não 

trará nenhum registro. Nesse caso, clicar no botão  e passar para a 
próxima aba. 

 Caso contrário, serão listadas todas as prestações de contas parciais 
elaboradas pelo convenente e a respectiva situação da PC no momento na 
última coluna(colocar o mouse em cima das siglas). Selecionar a(s) 
prestação(ções) de contas a(às) qual(is) refere-se o acompanhamento e 

clicar no botão .  

 
Tela 46 

 As prestações de contas parciais selecionadas serão incluídas na aba. 
Para adicionar outra ou remover uma já selecionada selecionar o registro 
respectivo e clicar nos botões laterais, conforme o caso. 

 A última coluna representa o status da prestação de contas parcial no 
momento em que o acompanhamento está sendo registrado. Alterações da 
situação da prestação de contas parcial posteriores ao registro do 
acompanhamento não serão refletidas nesse campo, mas serão consideradas 
para permitir ou impedir a edição/remoção de um acompanhamento. 

» Aba Laudo 



 
 Tela 47 

� Descrição: descrever o conteúdo do Laudo, ou seja, detalhar como foi 
ou está sendo realizado o objeto da Transferência; 

� ART/RRT: clicar no botão  para fazer upload da 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT). 

ATENÇÃO: Para informar a Aba Fotos é necessário, primeiro, incluir o 

Laudo Técnico de Vistoria. Para isso clicar no botão e será 
mostrada a tela a seguir, com a mensagem “Operação realizada com 
sucesso”. 

 
Tela 48 

 
» Aba Fotos 

 Para informar a Aba Fotos não é necessário acessar a funcionalidade 
novamente. 



 
Tela 49 

 Na própria tela que informa que o laudo foi incluído com sucesso 
selecionar o laudo respectivo e clicar no botão  para incluir as 
fotos. Será aberta a tela a seguir, com os dados já inseridos. 

 
Tela 50 

Passar para a Aba Fotos. 

 
Tela 51 



 Clicar no botão . 

 
Tela 52 

 

 Informar os campos data e descrição. Clicar no botão  
para incluir o arquivo desejado e, após, clicar no botão . 

 
Tela 53 

 A foto será incluída na grid Foto(s).  

 Caso tenha mais fotos para serem anexadas clicar novamente no 
botão  e repetir o procedimento descrito acima. 

Podem ser inseridas até 20 fotos por laudo. 

» As fotos devem conter as extensões JPGE, JPG, JPE ou JFIF.  
Cada foto deve conter no máximo 2Mb(2048 Kb). Quando o 
tamanho exceder a 2 MB a foto precisa ser redimensionada para 
uma resolução inferior.  

 
1.4.  Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação 

 

Destinado aos instrumentos Termo de Fomento e Colaboração. Deve 
ser realizado pelo gestor da parceria (art. 59, § 1º da Lei 13.019/2014). 

 
Acessar a Funcionalidade Realizar Monitoramento e Avaliação. 
 



 
Tela 54 

Inserir o número da Unidade Gestora/Gestão e o número da 
transferência. Após, clicar no botão  e o sistema apresentará a 
tela a seguir.  

Tela 55 

Clicar no número da transferência (em vermelho) e o sistema 
apresentará a tela a seguir. 

 

Tela 56 

Selecionar a opção Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação. 
 



Tela 57 

Após, clicar no botão  e o sistema apresentará a tela a 
seguir: 

 

» Aba Identificação 

 
Tela 58 

Nessa aba serão mostrados alguns dados da Transferência 
informada. Não há nenhum campo a ser preenchido, passar para a Aba 
Monitoramento e Avaliação. 

» Aba Monitoramento e Avaliação 

 
Tela 59 

Clicar no botão  e será mostrada a tela a seguir com 4 abas. 

» Aba Identificação 



 
Tela 60 

� Data Início Monitoramento: inserir a data de início do 
monitoramento; 

� Data Término Monitoramento: inserir a data de término do 
monitoramento; 

� Valor Repassado: campo informado automaticamente pelo sistema, 
não pode ser alterado; 

� Contrapartida Aportada: campo informado automaticamente pelo 
sistema, não pode ser alterado; 

 

» Aba Prestação de Contas 

Essa aba serve para associar o relatório a uma ou mais prestações de 
contas.   

� O preenchimento não é obrigatório, visto que é possível 
realizar Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação 
mesmo sem ter sido apresentada prestação de contas pelo 
proponente. 

 



Tela 61 

 Clicar no botão  e será mostrada a tela a seguir.  

 

 
Tela 62 

 Se não tiverem sido prestadas contas de nenhum valor a tela não 

trará nenhum registro. Nesse caso, clicar no botão  e passar para a 
próxima aba. 

 Caso contrário, serão listadas todas as prestações de contas parciais 
elaboradas pelo convenente e a respectiva situação da PC no momento na 
última coluna(colocar o mouse em cima das siglas). Selecionar a(s) 
prestação(ções) de contas a(às) qual(is) refere-se o acompanhamento e 

clicar no botão .  

 
Tela 63 

 As prestações de contas parciais selecionadas serão incluídas na aba. 
Para adicionar outra ou remover uma já selecionada selecionar o registro 
respectivo e clicar nos botões laterais, conforme o caso. 

 A última coluna representa o status da prestação de contas parcial no 
momento em que o acompanhamento está sendo registrado. Alterações da 
situação da prestação de contas parcial posteriores ao registro do 
acompanhamento não serão refletidas nesse campo, mas serão consideradas 
para permitir ou impedir a edição/remoção de um acompanhamento. 



» Aba Monitoramento e Avaliação 

 
Tela 64 

� Descrição: informar em detalhes o monitoramento/avaliação 
realizados (observar o art. 59, § 1º da Lei 13.019/2014). Os fatos 
analisados devem ser bem definidos e detalhados visto que deverá 
ser informado o resultado da avaliação realizada; 

� Responsável: campo preenchido automaticamente pelo sistema com o 
nome do usuário que está elaborando o relatório; 

� Resultado Avaliação: escolher entre as opções disponíveis: 
� Em andamento: selecionar caso o relatório ainda não tiver sido 

concluído. As informações serão salvas para acesso posterior; 
� Aprovada: selecionar caso os fatos analisados tenham sido 

aprovados, de acordo com a legislação e o instrumento 
pactuado; 

� Parcialmente Aprovada: selecionar caso os fatos analisados 
tenham sido aprovados com ressalvas, de acordo com a 
legislação e o instrumento pactuado; 

� Reprovada: selecionar caso os fatos analisados tenham sido 
reprovados, de acordo com a legislação e o instrumento 
pactuado. 

 

 ATENÇÃO: Para informar a Aba Fotos é necessário, primeiro, incluir 
o relatório. Para isso clicar no botão  e será mostrada a tela a 
seguir, com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. 



 
Tela 65 

 

» Aba Fotos 

 Para informar a Aba Fotos não é necessário acessar a funcionalidade 
novamente. 

 
Tela 66 

 Na própria tela que informa que o relatório foi incluído com sucesso 
selecionar o relatório respectivo e clicar no botão  para incluir as 
fotos. Será aberta a tela a seguir, com os dados já inseridos. 



 
Tela 67 

 Passar para a Aba Fotos. 

 
Tela 68 

 Clicar no botão . 

 
 Tela 69 

 Informar os campos data e descrição. Clicar no botão  
para incluir o arquivo desejado e, após, clicar no botão . 



 
Tela 70 

  

 A foto será incluída na grid Foto(s).  

 Caso tenha fotos para serem anexadas clicar novamente no botão 
 e repetir o procedimento descrito acima. 

 Podem ser inseridas até 10 fotos por relatório.  

� As fotos devem conter as extensões JPGE, JPG, JPE ou JFIF.  
Cada foto deve conter no máximo 2Mb(2048 Kb). 

 

  
2. Listar Monitoramento e Avaliação 

 

Esta funcionalidade permite listar o(s) monitoramento(s) de uma 
Transferência.  

 
Tela 71 

A pesquisa pode ser realizada pelos seguintes critérios: número 
transferência, objeto, instrumento, natureza jurídica, tipo objeto e 



situação. Preencher os campos de acordo com a aba escolhida  e, após, clicar 

no botão . 

 
Tela 72 

Clicar no código vermelho respectivo e o sistema apresentará a tela a 
seguir. 
 

 
Tela 73 

Serão mostradas informações do(s) monitoramento(s) que foi/foram 
cadastrado(s).  

Ao clicar no botão   será criado relatório com todos os 
monitoramentos cadastrados para a Transferência em questão. 

Selecionar a aba respectiva: Acompanhamento, Visita Técnica, Laudo 
Técnico ou Monitoramento e Avaliação. 



 
Tela 74 

 Vamos consultar um Acompanhamento. Clicar no código vermelho 
respectivo e será apresentada a tela a seguir. 

 
Tela 75 

 Podem ser consultadas informações do acompanhamento, inclusive se 
foi removido ou não. 

 Clicar no botão  para imprimir o monitoramento, assinar e 
anexá-lo ao processo. 

 
3. Alterar Monitoramento e Avaliação 
 

 O procedimento para a alteração dos quatro tipos de monitoramento 
é igual, iremos utilizar o tipo acompanhamento de exemplo. 

Acessar a funcionalidade Realizar Monitoramento e Avaliação. 
Informar os campos Unidade Gestora/Gestão e Transferência e clicar no 
botão . 



 
Tela 76 

 Clicar no código vermelho respectivo e o sistema apresentará a tela a 
seguir. 

 
Tela 77 

 Selecionar o monitoramento desejado e clicar no botão . 

 
Tela 78 

 Passar para a Aba Acompanhamento. 



 
Tela 79 

 

� Não será permitido editar ou remover nenhum dos quatro tipos de 
monitoramento quando existirem prestações de Contas Parciais na 
situação Regular ou Regular com Ressalvas. Será considerada a 
situação atual da prestação de contas e não a situação que ela estava 
no momento em que o monitoramento foi realizado.  

� Só quem realizou o monitoramento estará habilitado a editá-lo ou 
removê-lo.   

 Selecionar o acompanhamento desejado e clicar nos botões  
ou , conforme o caso. 
 

� Botão  

 
Tela 80 

 
 Serão mostradas as informações cadastradas. Alterar o que desejar 

e clicar no botão . 
 

� Botão  



 
Tela 81 

 O acompanhamento foi removido. Só foi possível removê-lo porque a 
remoção foi realizada pela mesma pessoa que o cadastrou e, também, porque 
não havia nenhuma prestação de contas associada ao acompanhamento nas 
situações regular ou regular com ressalvas. 
 
 Ao consultar o acompanhamento por meio da Funcionalidade Listar 
Monitoramento e Avaliação será possível verificar se o mesmo foi removido 
ou não.  

 
Tela 82 

 


