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Este Manual tem por objetivo orientar os beneficiários sobre a associação
de contrapartida financeira ao instrumento transferência no Módulo de
Transferências, por meio do Portal SCtransferências.
Observa-se que:
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. Contrapartida Financeira
1.1. Aportar a Contrapartida Financeira na Conta Corrente
No caso de haver contrapartida financeira no instrumento pactuado, ela
deve ser aportada na conta corrente específica do instrumento
proporcionalmente às parcelas a serem repassadas pelo concedente.
Alternativamente, é possível aportar o valor integral antecipadamente e então
deverá ser prestado contas do valor integral.
Por meio da Funcionalidade Associar Contrapartida Transferência o
beneficiário poderá conhecer os valores exatos a serem aportados por parcela.
Após a Publicação da Transferência pelo concedente, o sistema enviará
automaticamente um arquivo para o Banco do Brasil para abertura da conta
corrente, na Agência informada pelo proponente quando elaborou a proposta. O
tempo para abertura da conta corrente é em média de 2 (dois) dias úteis.
Após a abertura da conta corrente o Sistema mudará automaticamente a
situação para “Em Execução”.
O proponente somente poderá realizar o aporte da contrapartida
financeira quando a Transferência estiver na situação “Em execução”.
Para consultar a situação da transferência acessar a funcionalidade
Consultar Transferência. Informar o número da Transferência ou clicar no botão
confirmar a consulta
para serem mostradas todas as transferências.
Na coluna à direita serão mostradas as situações da transferência. Ao
posicionar o mouse sobre a sigla será mostrada sua descrição.
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Tela 01

No caso acima, pode-se verificar que a transferência está na situação “Em
execução”, podendo o proponente realizar o aporte da contrapartida financeira.
Após realizar o aporte da contrapartida financeira na conta corrente o
proponente deverá realizar a associação do aporte no sistema.
Somente após o aporte do valor respectivo na conta corrente e sua
associação no sistema o concedente conseguirá realizar o repasse da(s)
parcela(s) prevista(s).

1.2. Associar a Contrapartida Financeira no Módulo de Transferências
Acessar o Módulo com o login e a senha. Clicar no botão
mostrar as funcionalidades disponíveis, de acordo com o perfil do usuário.

para

Tela 02

Clicar na funcionalidade Associar Contrapartida Transferência e o sistema
apresentará a tela a seguir.
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Tela 03

Digitar o número da Transferência. Se não souber, apagar o ano do campo
número e clicar no botão
. O sistema apresentará a tela a seguir:

Tela 04

Clicar no botão
e o sistema listará todas as Transferências existentes
para aquele beneficiário, conforme demonstrado na tela abaixo:

Tela 05

Clicar no número da Transferência desejada (código em vermelho). O
sistema preencherá o campo Transferência, conforme demonstrado abaixo:
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Tela 06

Clicar no botão confirmar a pesquisa
informações da transferência selecionada:

e o sistema apresentará as

Tela 07

Valor Repasse:
concedente;

indica as parcelas a serem repassadas pelo

Contrapartida Prevista: informa os valores de contrapartida, de
forma proporcional às parcelas do Estado;
Contrapartida Associada: informa os valores já associados, somando
os depósitos referentes à mesma parcela;
Contrapartida a Associar: informa o valor que deve ser associado
por parcela. Caso tenha sido associado valor a maior em outra
parcela, será mostrado nesse campo apenas o saldo a associar;
Envio: informa se a contrapartida referente à parcela foi enviada.
Não será possível enviar a contrapartida se tiver sido informado
depósito em valor menor ao valor previsto para a parcela.
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Selecionar a parcela 1 e clicar na opção
, canto superior direito do
grid Contrapartida(s). O sistema apresentará a tela a seguir:

Tela 08

Para informar os dados do depósito referente à contrapartida, realizado
na conta corrente da transferência, clicar no botão adicionar
e o sistema
apresentará a tela a seguir:

Tela 09

Data: informar a data em que foi depositado o valor na conta corrente da
Transferência;
Valor: informar o valor depositado; e
Número Documento: informar o número da operação bancária (depósito ou
transferência).
Preencher os campos, conforme depósito realizado. Segue exemplo.

Tela 10
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Clicar no botão confirmar
. O sistema alimentará os campos:
“Depósito(s)” e “Contrapartida Associada (R$)” com as informações prestadas,
conforme demonstrado a seguir:

Tela 11

Caso o beneficiário tenha preenchido alguma informação errada é possível
selecionar o depósito desejado e clicar nos botões editar

ou remover

.

As alterações somente serão possíveis se a contrapartida ainda não tiver
sido enviada.
É possível realizar mais de um depósito para integralizar o valor total da
contrapartida referente à parcela. Entretanto, não será possível enviar
antes de o valor total estar associado, conforme informa a mensagem em
vermelho do exemplo constante da tela abaixo:

Tela 12

Após informar um ou mais depósitos integralizando o valor total de
contrapartida referente à parcela clicar no check box do campo
.
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Tela 13

Após, clicar no botão confirmar
seguir.

e o sistema apresentará a tela a

Tela 14

Observar que o sistema demonstra no grid a contrapartida associada à
parcela “1” referente ao mês de maio.
Se o beneficiário tivesse aportado um valor maior que o devido referente à
parcela de maio, o valor do campo Contrapartida a Associar da parcela de junho
iria demonstrar o valor da contrapartida prevista, deduzido do valor a maior
aportado.
Proceder da mesma forma com relação às demais parcelas, de acordo com a
execução do seu instrumento. Atentar para o fato que valores deve-se prestar
contas de valores de contrapartida que tiverem sido antecipados, ou seja, tenha
sido feito um aporte maior que o valor previsto para a parcela.
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Segue abaixo como ficará a tela após ser realizado o aporte referente a
todas as parcelas:

Tela 15

Observa-se que o campo contrapartida associada possui os mesmos valores
do campo contrapartida prevista e o campo contrapartida a associar está zerado.
Ainda, no campo envio todas as parcelas constam como enviadas.

