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Este Manual tem por objetivo orientar os proponentes e concedentes 
sobre como cadastrar e aprovar o apostilamento para destinar o uso do saldo 
de Convênio de acordo com o art. 18 – A da Lei nº 17.875/19 
regulamentada pelo Decreto nº 1.083/21 no Módulo de Transferências do 
SIGEF. 

 

Observa-se que: 

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

v 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 
incluí-lo no campo descritivo do sistema.  

 

Para inserir a despesa destinada ao uso do saldo de Convênio, deverá ser 
cadastrada alteração do tipo Apostilamento de Despesa. Para realizar o 
cadastramento a Transferência poderá estar na situação “Em Execução” ou 
“Extinta”. 

 

v Observa-se que o beneficiário irá cadastrar e enviar uma solicitação de 
alteração de despesa que será avaliada pelo órgão concedente conforme 
o Decreto 1.083/21. Desta forma, apenas cadastrar e enviar a 
solicitação por meio do Portal não resulta na alteração da Transferência. 

v Somente será possível cadastrar a solicitação de Apostilamento após a 
finalização de eventual solicitação anteriormente enviada.  

v Deverá ser mantido o valor global do instrumento; 

 

Para cadastrar uma solicitação, acessar o Portal SCtransferências, clicar 
no banner SIGEFWEB no endereço eletrônico: 

(http://sigefweb.sef.sc.gov.br/SIGEFWEBTRW/SEG/SIGEFPortal.aspx), 
informar o login e a senha e realizar as etapas explicadas a seguir. 
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1. Cadastrar a solicitação de alteração da Transferência – 
funcionalidade Cadastrar/Alterar Transferência Alteração; 

 

Acessar a funcionalidade “Cadastrar/Alterar Solicitação Transferência 
Alteração”.  

 

» Aba Identificação 

 

 
ü Beneficiário: será automaticamente preenchido pelo sistema, de acordo 

com o usuário que está logado; 

ü Transferência: informar o número da Transferência a ser alterada. 
Após, clicar no botão confirmar a pesquisa  e o sistema preencherá 
automaticamente e apresentará os campos “Instrumento 
Transferência”, “Programa Transferência”, “Unidade Gestora” e 
“Gestão” preenchidos, conforme tela a seguir.  
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ü Transferência Alteração: campo preenchido automaticamente pelo 

sistema com o número da alteração após o usuário informar os campos de 
todas as abas e clicar no botão incluir o registro ; 

ü Situação Alteração: campo preenchido automaticamente pelo sistema 
após a inclusão da solicitação. 

 

» Aba Descrição 

 

 
ü Objeto Alteração: descrever qual é o objeto da alteração; 

ü Justificativa Alteração: descrever o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) está 
sendo solicitada a alteração. 

 

 

 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE 
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE 
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE RECURSOS ANTECIPADOS - GERAN 

 

 5 

» Aba Alterações 

 

 

Clicar no botão adicionar  e o sistema retornará tela com os Tipos de 
Transferência Alteração disponíveis para serem realizadas pelo beneficiário. 

 

 
 

Escolher o Tipo Alteração Despesa e clicar no botão confirmar . O 
sistema apresentará a tela a seguir. 
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» Aba Identificação 

 

 
Todos os campos da Aba Identificação serão automaticamente 

preenchidos com os dados da Transferência. 
 

» Aba Despesa 

 

 
 

Nessa aba poderá ser adicionada, editada ou removida uma ou mais 
despesas registradas, desde que o valor total permaneça igual. 

De acordo com o art. 18 – A da Lei 17.875/19, o Município poderá dar livre 
destinação do saldo. Entretanto, essa nova despesa deverá obrigatoriamente ser 
prevista no plano de trabalho, para posterior prestação de contas. 
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No exemplo deste Manual será suprimido o valor de R$ 2.000,00 (pintura) 
referente à economia da despesa e será incluída uma nova despesa de R$ 
2.000,00 (Cadeira) com o saldo. 

Será alterado o valor da despesa Pintura de R$ 257.436,83 para R$ 
255.436,83. Marcar o check-box da despesa e clicar no botão editar. O sistema 
retornará a tela com as informações da despesa que estão cadastradas no Plano 
de Trabalho: 

 

 
Alterar o valor unitário para R$ 255.436,83 e clicar no botão 

“Calculadora”  . O sistema irá calcular automaticamente o campo “Valor Total”. 
Pode ser alterada a quantidade, se for o caso. Após, clicar no botão confirmar 

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

 

 
 

 

Para adicionar a nova despesa decorrente do saldo, clicar no botão 

adicionar . O sistema apresentará a tela a seguir.  

 

 
Preencher todos os campos com a nova despesa de R$ 2.000,00 e clicar 

no botão confirmar . O sistema incluirá as informações na aba “Despesas”, 
conforme demonstrado a seguir: 
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Finalizadas as alterações na aba “Despesas” clicar no botão confirmar  

e o sistema retornará a seguinte tela: 

 

  

Para finalizar o cadastro da solicitação Transferência Alteração o 
proponente deverá clicar no botão incluir . O sistema informará o número da 
alteração da transferência, conforme tela a seguir.  
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Para que o concedente receba e analise a solicitação de alteração o 
beneficiário deverá enviar a solicitação por meio do sistema. 
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2. Enviar a Solicitação Transferência Alteração 

 

A solicitação de alteração de Despesa só será recebida pelo concedente 
via sistema caso o beneficiário a envie, também por meio do sistema. 

Antes de enviar, o beneficiário poderá fazer as alterações que desejar. 
Após o envio só será possível realizar alterações caso o concedente coloque a 
Solicitação Transferência Alteração na situação “Em Readequação”. 

Para enviar a Solicitação Transferência Alteração acessar a 
funcionalidade “Enviar Transferência Alteração”. 

 

  

Inserir no campo “Transferência Alteração” o número da alteração 
desejada ou clicar no campo  para visualizar as solicitações pendentes de 
envio, conforme tela a seguir. 
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Constata-se que a alteração 500 está na situação ED: “Em Edição”. Clicar 
no código n° 500 (em vermelho), e o sistema retornará a seguinte tela: 

 

  

O beneficiário poderá navegar pelas abas para verificar se está tudo 
correto antes de enviar a solicitação.  

Se desejar, o beneficiário poderá informar alguma questão particular da 
alteração ao concedente por meio do campo “Observação Beneficiário”.  

Se tudo estiver correto marcar o check-box “sim” do campo “Enviar a 
Transferência Alteração”. Após, clicar no botão confirmar  e o sistema 
retornará a tela a seguir com a mensagem “Operação realizada com sucesso”. 
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Observa-se que a sincronização ocorre a cada 5 min. Após a 
sincronização a Solicitação Transferência Alteração estará disponível para 
análise pelo concedente. 
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3. Funcionalidade Realizar Análise Técnica Transferência Alteração. 

Escolher o número da alteração, que no exemplo deste Manual será a n° 
001.  Após, clicar no botão  e o sistema apresentará a seguinte tela: 

 

» Aba Identificação 
 

 
 

» Aba Parecer Técnico 
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Nessa aba o técnico deverá realizar o seu parecer, informando a sua 
conclusão em relação à solicitação do proponente para apostilamento de Despesa.  

v O técnico deve analisar se foram atendidas as condições previstas 
no art. 1º, Parágrafo Único do Decreto 1.083/2021. No qual 
aplica-se aos convênios celebrados entre os exercícios de 2018 a 
2020 e que não se encontrem expirados antes de 11 de setembro 
de 2020.  Não há no sistema nenhuma regra que verifique o 
atendimento às condições ali estabelecidas. 

No campo “Situação” selecionar a situação correspondente à análise 
realizada. Após, clicar no botão  e o sistema apresentará a tela a seguir: 

 

 

 

 

 
Ø Funcionalidade Realizar Parecer Secretário/Dirigente Transferência 

Alteração 

Inserir a Unidade Gestora/Gestão e no campo “TR” o número da 
transferência e clicar no botão  e o sistema apresentará a tela a 
seguir: 
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Clicar no número da alteração da transferência (em vermelho) em seguida 

o sistema retornará a seguinte tela: 

 

» Aba Identificação 
 

 
Nenhum campo deve ser preenchido. Passar para a Aba Avaliação. 

 

 

» Aba Avaliação 
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ü Descrição: nesse campo o Secretário de Estado deve inserir a sua análise, 

de acordo com as condições previstas no art. 1º, Parágrafo Único do 
Decreto 1.083/21. 

ü Situação: são as seguintes opções que o Secretário terá: 

Em Readequação: caso o Secretário entenda que falta documento(s) ou 
informações para aprovar a alteração de transferência deve optar por 
essa situação e, após, inserir no campo “Prazo Readequação” a data 
estipulada para o proponente encaminhar os documentos e/ou as 
informações necessárias; 

Cancelado: essa situação será usada caso o proponente solicite o 
cancelamento da alteração; 

Em Análise: o Secretário ainda não realizou o seu parecer; 

Aprovado: esta situação é usada quando o Secretário aprovou a 
alteração da transferência; 

Reprovado: o Secretário não aprovou a alteração. 

 

Após preencher a tela e clicar no botão  o sistema trará a 
seguinte tela com a mensagem “Operação realizada com sucesso” e no campo 
“Situação Alteração” estará a situação “Em Geração”. 
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Ø Funcionalidade Gerar Transferência Alteração 

 

Inserir a Unidade Gestora/Gestão e no campo “TR” o número da 
transferência e clicar no botão . O sistema retornará a tela a seguir: 

 
Clicar no número (“Código”) da alteração da transferência (em vermelho) e 

em seguida o sistema retornará a seguinte tela: 
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ü Parecer Jurídico: esse campo não deve ser informado, visto que o 

apostilamento é dispensado de Parecer Jurídico; 

ü Conclusão: esse campo não deve ser informado. Deverá ser clicado no 
botão  e o sistema apresentará a tela a seguir: 

 

 
 

Nota-se que o sistema gerou uma nova situação no campo Situação 
Alteração - “Em Aplicação” e apresentou a mensagem “Operação realizada com 
sucesso”. 

 

Ø Funcionalidade Publicar/Aplicar Transferência Alteração 
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Inserir a Unidade Gestora/Gestão e no campo “TR” o número da 
transferência, em seguida clicar no botão “Pesquisar” e o sistema apresentará a 
tela a seguir: 

 
 
 

Clicar no número (“Código”) da alteração da transferência (em vermelho) 
em seguida o sistema retornará a seguinte tela: 

 

» Aba Identificação 

Está aba será de preenchimento automático. 

 

 
» Aba Identificação 

 
Está Aba se destina exclusivamente à Modalidade de Alteração “Aditivo”, 
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cujo termo deve ser publicado. Portanto, não deverá ser preenchida.  
 

 
 
Deverá clicar no botão  e após será apresentada a mensagem 

“Operação realizada com sucesso” com a nova situação “Em Execução”. 
 

 
 
Após a alteração estar na situação “Em Execução”, a alteração será aplicada 

à Transferência e a despesa referente ao saldo de Convênio estará incluída no 
Plano de Trabalho. Assim, poderá ser cadastrado o comprovante de despesa para 
posterior cadastro da prestação de contas parcial, conforme previsto no Manual 
17. 

 


