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Este Manual tem por objetivo orientar os proponentes sobre a consulta às 
oportunidades de repasse de recursos estaduais por meio dos Programas 
Transferência no Portal SCtransferências. 

 

Observações: 

� Todos os campos com asterisco * são de preenchimento obrigatório. 
 

� Todos os campos descritivos podem ter informações coladas, ou seja, 
pode ser utilizada a opção “Ctrl c” para copiar determinado texto e “Ctrl 
v” para incluir no campo descritivo do sistema.  

 

1. Consultar Programa Transferência no Portal SCtransferências 

 

» Programa Transferência - informações cadastradas pelo concedente do 
recurso que orientam a elaboração do Plano de Trabalho e demonstram 
como será o processo de seleção. Destacam-se: objeto e finalidade do 
instrumento a ser celebrado, valor máximo da proposta, programação 
orçamentária dos recursos que irão financiar o instrumento, regras de 
contrapartida dos proponentes, critérios que serão utilizados para a 
seleção dos proponentes, edital de chamamento público, entre outras.  

 

O processo de concessão de recursos se inicia com o cadastro de um 
Programa Transferência pelo concedente no sistema. 

Os Programas consistem em oportunidades de repasse de recursos 
estaduais e para consultá-los não é necessário nenhum tipo de cadastro.  

Há duas formas de consultar os Programas Transferência. Acessar o 
endereço www.sctransferencias.sc.gov.br e, após: 

 

� acessar a área Sistema e Manuais – após clicar em “CLIQUE AQUI PARA 
ACESSAR”; ou 
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Tela 01 

 

� clicar no banner Programas Transferência: 

 

 
                                                                                                                                 Tela 02 

 

Nas duas opções de pesquisa o sistema mostrará a tela a seguir.  
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Tela 03 

  

 É possível clicar no banner Consultar Programa Transferência, destacado 
em vermelho acima, ou informar os dados para login no sistema (CPF, proponente 
e senha), caso possua. Após realizar o login acessar a funcionalidade Consultar 
Programa Transferência. 

 
 

Tela 04   
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Ao passar o mouse sobre os botões será mostrado o significado de cada um 
deles: 

             gerar relatório/imprimir 

        limpar a tela 

        ajuda 

        sair da transação 

            confirmar a consulta 

Os campos apresentados na tela acima representam os filtros de pesquisa 
que poderão ser utilizados pelo usuário: 

� Unidade Gestora/Gestão: órgão ou entidade estadual concedente, 
responsável pelo Programa Transferência. Clicar no símbolo  e 
selecionar o código vermelho da unidade desejada. Caso queira selecionar 
outra unidade clicar na opção  para limpar o campo; 

� Palavra-Chave: descrever uma palavra-chave, por exemplo: saúde, cultura; 

� Programa Transferência: utilizar esse parâmetro se conhecer o número do 
Programa Transferência, que contém 10 dígitos; 

� Ano: informar o ano para listar todos os Programas Transferência 
publicados no ano informado; 

� Disponibilidade: nesse filtro o usuário pode buscar os Programas 
Transferência pelas seguintes situações: 

� Disponível para Propostas – DI : quando, na data da consulta, o 
Programa Transferência está disponível para receber propostas; 

� Indisponível - Prazo Encerrado – PE: quando, na data da consulta, o 
Programa Transferência não está disponível para receber propostas 
devido ao prazo para recebimento estabelecido pelo concedente ter 
se encerrado; 

� Indisponível - Prazo Não Iniciado – PN: quando, na data da consulta, 
o Programa Transferência não está disponível para receber 
propostas devido ao prazo para recebimento não ter iniciado. 

� Tipo Proponente: nesse filtro é possível selecionar os Programas 
Transferência por tipo de proponente: 

� Voluntário: indica que o concedente aceita receber propostas de 
quaisquer proponentes, desde que esses atendam às exigências 
legais e preencham os requisitos definidos pelo concedente; 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
DIRETORIA DE AUDITORIA GERAL  
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE RECURSOS ANTECIPADOS 

 

6 
 

 

� Específico do Concedente: proponente previamente definido pelo 
concedente; 

� Emenda Parlamentar: proponente definido por meio de emenda 
parlamentar ou previamente definido no orçamento. 

� Identificador do Proponente: pesquisar Programa Transferência definido 
para um proponente Específico do Concedente ou proponente de Emenda 
Parlamentar por meio do identificador respectivo (CPF ou CNPJ); 

� Instrumento Transferência: pesquisar os Programas Transferência 
disponibilizados por tipo de instrumento, conforme segue: Convênio 
Contrato de Apoio Financeiro, Termo de Outorga, Termo de Cooperação; 

� Natureza Jurídica: pesquisar o Programa Transferência pelo tipo de 
natureza jurídica do proponente. 

 

� Para consultar um Programa Transferência informar pelo menos um filtro. 
Podem ser informados vários filtros simultaneamente. Clicar no botão 

. Caso não tenha realizado o login será preciso informar o Conteúdo 
Imagem. 
 

 
Tela 05 

 

Clicar no número do Programa Transferência (código vermelho) e o sistema 
apresentará todos os detalhes, conforme demonstrado a seguir: 
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» Aba Identificação 

 
Tela 06 

� Unidade Gestora/Gestão: informa a unidade gestora concedente do 
recurso; 

� Programa Transferência: número do Programa Transferência que será 
utilizado no momento de elaborar a proposta; 

� Contato: telefone da instituição por meio do qual os proponentes poderão 
entrar em contato com o concedente; 

� E-mail Institucional: e-mail da instituição por meio do qual os proponentes 
poderão entrar em contato com o concedente; 

� Disponibilidade: demonstra a situação atual do Programa Transferência:  

� Indisponível – prazo encerrado: indica que o prazo para enviar 
proposta se encerrou; 

� Disponível para propostas: indica que o programa está apto a 
receber propostas. 

» Aba Detalhamento 

 
Tela 07 
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� Instrumento Transferência: informa o instrumento por meio do qual será 
repassado o recurso pelo concedente; 

� Nome Programa Transferência: nome do Programa definido pelo 
concedente; 

� Objeto: objeto que o concedente pretende que seja executado; 

� Finalidade: finalidade que o concedente pretende que seja atingida; 

� Plano de Trabalho: documento elaborado pelo concedente contendo dados 
do Plano de Trabalho pré-elaborado, para o instrumento Termo de 
Colaboração. 

»  Aba Dados Proposta 

 
Tela 08 

 

� Tipo Proponente: podem existir três tipos de proponente: 

� Voluntário: indica que o concedente aceita receber propostas de 
vários proponentes, desde que esses atendam às exigências legais e 
preencham os requisitos definidos pelo concedente; 

� Específico do Concedente: proponente(s) previamente definido(s) 
pelo concedente. Deverá(ão) ser digitado(s) o(s) identificador(es) - 
CPF ou CNPJ. Ao selecionar essa opção o sistema só aceitará 
proposta do(s) proponente(s) identificado(s); 

� Emenda Parlamentar: proponente definido por meio de emenda 
parlamentar ou previamente definido no orçamento. Deverá ser 
digitado o seu identificador (CPF ou CNPJ). Nesse caso o sistema 
só aceitará proposta do proponente identificado. 
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� Proponente: indica o CNPJ/CPF do proponente que pode fazer propostas. 
Se estiver em branco, qualquer proponente poderá enviar propostas para o 
Programa Transferência selecionado; 

� Data início propostas e Data término propostas: indica o período em que o 
proponente pode enviar propostas para o Programa Transferência; 

� Valor Limite Repasse Proposta: valor máximo que o proponente poderá 
solicitar na proposta; 

� Critério Seleção: indica os critérios definidos pelo concedente para 
seleção de propostas e/ou de proponentes; 

 

» Aba Chamamento Público 

 
Tela 09 

� Chamamento Público: indica se o concedente irá realizar chamamento 
público para a seleção dos proponentes; 

� Justificativa: arquivo contendo justificativa para a não realização de 
chamamento público, nos casos autorizados; 

� Edital: arquivo do edital elaborado pelo concedente, contendo regras 
sobre o chamamento público. 

 

» Natureza Jurídica 

 
Tela 10 
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� Natureza Jurídica: indica qual(is) natureza(s) jurídica(s) está(ão) apta(s) a 
enviar propostas; 

� Exige contrapartida: estabelece a necessidade ou não de apresentação de 
contrapartida; 

� Regras Contrapartida: caso no campo “Exige Contrapartida” esteja 
informado sim, ao clicar no campo em vermelho “Regras Contrapartida” 
serão mostradas as regras de contrapartida, de acordo com a natureza 
jurídica respectiva. 

 

 
 

Tela 11 

� Contrapartida Exigida: indica o percentual de contrapartida exigido; 
� Aceita contrapartida em bens e/ou serviços: informa se o concedente 

aceita que o proponente ofereça contrapartida em bens e/ou serviços. 
Caso esteja não, o percentual estabelecido no grid deve ser oferecido 
exclusivamente em contrapartida financeira; 

� Descrição Regras Contrapartida: campo disponível para o concedente 
detalhar regras sobre a contrapartida como, por exemplo, qual percentual 
o concedente aceita receber em bens e/ou serviços.  

 
» Aba Situação 
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Tela 12 

Nessa aba serão mostradas as alterações ocorridas na situação do 
Programa Transferência. 

» Aba Histórico 
 

 
 

Tela 13 
 

Nessa aba serão mostrados como estavam os dados do Programa 
Transferência antes de ser realizada uma alteração.  

  
� Ao selecionar um Programa Transferência para a realização de uma 

proposta o proponente deve verificar, primeiramente, se atende aos 
requisitos definidos pelo concedente, tais como, tipo de proponente, 
natureza jurídica autorizada a enviar proposta, critérios de seleção, 
regras de contrapartida, entre outros. Se o proponente não se enquadrar 
nos requisitos estabelecidos pelo concedente não deve enviar propostas 
para aquele programa, visto que sua proposta será reprovada. 


