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Notificação Prévia/ Inadimplência



Objetivo

Atender ao ACÓRDÃO Nº 2550/2013 – TCU;

• Permitir que a notificação prévia seja registrada no SICONV, conforme determina a

Portaria Interministerial nº 424, de 30 dezembro de 2016, e enviada por integração

para o SIAFI, evitando assim inconsistências entre esses sistemas e dando mais

transparência na situação do instrumento de transferência voluntária.



Como Funciona a NotificaçãoPrévia?

• A notificação prévia é registrada no SICONV. Ao notificar o convenente o SICONV enviará um agendamento para o

SIAFI onde o prazo de 45 dias para a efetivação da inadimplência começará a contar a partir da data informada no

campo “Data do Documento”.

• O convenente e os órgãos de controle e similar receberão e-mail informando o registro da notificação no SICONV.

• A situação da notificação prévia será “Inadimplência Pendente” até que o prazo de 45 dias termine. Finalizando os 45

dias a situação da notificação será alterada para “Concluído” .

• Após enviar notificação prévia a Situação de Inadimplência da transferência deverá ser alterada na aba Dados para

“Em Diligência”. Após a efetivação da inadimplência a situação deverá ser alterada para Inadimplência efetiva atraso

na entrega da documentação ou Inadimplência efetiva após entrega da documentação.



Notificação Prévia

Para incluir a Notificação Prévia  

o usuário deverá clicar no botão  

INCLUIR.

Para exibir a tela abaixo o usuário deverá consultar o convênio, clicar no menu “Prestação de Contas” e em seguida  

acessar a opção “Notificação Prévia Inadimplência”.



Instruções de preenchimento:

• Para preencher o campo “Evento” clique na lupa e selecione uma das  

seguintes opções:

• O campo “Data do Documento” deve ser uma data de até 45  

(quarenta e cinco) dias anteriores a data atual.

• As extensões aceitas no campo “Documento Digitalizado” são: PDF,  

JPG, GIF, PNG, MPG, MPEG, AVI, TXT, ZIP. O tamanho do arquivo  

não pode ultrapassar o máximo de 2 MB.

• Para incluir o documento digitalizado primeiro cliqueem  

selecione um arquivo válido e em seguida cliqueem

• O usuário deverá notificar a Secretaria de Fazenda ou Similar e o Poder

Legislativo, conforme determina a legislação vigente.

• Poderá notificar outros interessados, para isso deverá digitar o e-mail  

no campo “E-mails a notificar” e em seguida clicar no botão

Após preencher todos  

os campos clique no  

botão SALVAR.



Após salvar, clique no botão

ENVIAR para enviar o

agendamento para o SIAFI.



Notificação Prévia

Agendamento registrado no SIAFI.



Situação da Notificação  

Prévia após o envio.

Data de efetivação da inadimplência

calculada 45 dias depois da data informada

no campo “Data do Documento”.

Notificação Prévia



Situação de Inadimplência na aba

“Dados da Proposta” após o envio da

notificação prévia.

Notificação Prévia



Notificação Prévia

Clique aqui para visualizar o

retorno do SIAFI.

• Transcorrido os 45 dias do agendamento, o SIAFI irá processar o agendamento.

• Se estiver tudo correto a inadimplência será efetivada e o SIAFI retornará com a nota de sistema para o SICONV.

• Se o SIAFI encontrar algum erro a inadimplência não será efetivada e o erro ficará gravado no SICONV.

• Nesse caso o agendamento deverá ser enviado novamente após a correção do erro.



Retorno do SIAFI.



Notificação Prévia

Clique aqui para acessar a tela da  

Notificação Prévia o botão  

ESTORNAR.

• A notificação prévia poderá ser estornada antes da efetivação. Dessa forma o

agendamento será estornado no SIAFI e o convênio não ficará inadimplente.



A Notificação Prévia poderá ser

estornada enquanto estiver com a

situação “Inadimplência Pendente”
Clique no botão ESTORNAR para estornar

a Notificação Prévia.



Notificação Prévia estornada.

Notificação Prévia



Situação da Notificação prévia  

após os 45 dias.

Notificação Prévia

• Finalizando os 45 dias a situação da notificação será alterada para “Concluído” e esta não poderá  

mais ser estornada.

• Após a conclusão da notificação o evento de inadimplência será efetivado e ficará disponível em

Eventos de Inadimplência com a situação Inadimplência efetivada.

• A Inadimplência efetivada poderá ser: Estornada, Retirada e Suspensa



Inadimplência efetivada noSIAFI.



Inadimplência Efetivada

Situação do convênio na aba dados após a

efetivação da inadimplência.



Estorno e Retirada da Inadimplência

• O Estorno e a Retirada da Inadimplência retiram o saldo da conta “Inadimplência Efetiva” e o retornam para a conta anterior:

- “A Comprovar” para a inadimplência do tipo 03 - Inadimplência efetiva atraso na entrega da documentação;

- “A Aprovar” para a inadimplência do tipo 04 - Inadimplência efetiva após entrega da documentação.

• Após enviar o estorno para o SIAFI a situação da transferência voluntária será alterada para a situação anterior à inadimplência.

• Após o ESTORNO da inadimplência o usuário poderá enviar outra notificação prévia, neste caso o convênio ficará inadimplente  

novamente transcorrido os 45 dias da notificação conforme regra explicada anteriormente.

• Após a inclusão da requisição RETIRADA da inadimplência o usuário poderá estorná-la, nesse caso o convênio ficará inadimplente  

novamente.



Clique aqui para acessar a tela da  

inadimplência com os botões: Estornar,  

Retirar e Suspender.

Estorno e Retirada da Inadimplência



Clique no botão

ESTORNAR oouuRETIRAR



Estorno e Retirada da Inadimplência

Selecione um MOTIVO, escolha um ANEXO e preencha a  

OBSERVAÇÃO antes de SALVAR.



Estorno e Retirada da Inadimplência

Clique no botão ENVIAR para  

enviar o evento para o SIAFI.



Saldo no SIAFI após o

ESTORNO ou RETIRADA.



Suspensão da Inadimplência

• A Suspensão da Inadimplência retira o saldo da conta “Inadimplência Efetiva” e o coloca na conta “Inadimplência  

Suspensa”.

• Após enviar a suspensão para o SIAFI a situação da transferência voluntária será alterada para “Inadimplência  

Suspensa”.

• Após a suspensão da inadimplência o usuário poderá ESTORNAR ou RETIRAR a suspensão na inadimplência.

• Para suspender a inadimplência siga o passo a passo do estorno e da retirada da inadimplência detalhado anteriormente.



Suspensão da Inadimplência

Saldo no SIAFI após o

SUSPENSÃO.



Suspensão da Inadimplência

Clique aqui para acessar a tela da  

suspensão com os botões:  

Estornar e Retirar.



Suspensão da Inadimplência

Clique no botão

ESTORNAR ou RETIRAR



Suspensão da Inadimplência

Saldo no SIAFI após o

ESTORNO ou RETIRADA

da suspensão.



Fluxo da Prestação deConstas




