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Este Manual tem por objetivo orientar as Agências de Desenvolvimento
Regional sobre a validação do cadastro dos proponentes que recebem recursos
voluntários do Estado.
Nas notas de rodapé estão descritas as regras de negócio aplicadas ao sistema.
Todos os campos com asterisco * são de preenchimento obrigatório.
O SIGEF está integrado com a base de dados da Receita Federa do Brasil - RFB
com relação aos dados cadastrais de CPF e CNPJ. Portanto, vários campos do
cadastro não poderão ser alterados, pois serão atualizados com informações
provenientes da base de dados da RFB.

MÓDULO DE TRANSFERÊNCIA – SIGEF INTRANET
VALIDAÇÃO DO CADASTRO
Dentro do novo contexto de sistematização das transferências voluntárias,
criou-se o CAUP – Cadastro Único de Proponentes. O proponente só precisará
realizar o seu cadastro uma única vez devendo mantê-lo atualizado e estará apto a
elaborar propostas para todas as modalidades de instrumentos disponíveis no
Módulo de Transferências, desde que tenha apresentado os documentos
pertinentes.
Conforme determina o art. 12 do Decreto 127 de 30 de março de 2011 as
Agências de Desenvolvimento Regionais serão os órgãos validadores do cadastro
dos proponentes. Para tanto, é necessário que o Secretário respectivo nomeie por
portaria o(s) servidor(es) responsáveis por essa validação. Solicita-se que sejam
nomeados pelo menos dois servidores para o caso de um deles precisar se ausentar
do trabalho.
Após a designação do(s) servidor(es), basta solicitar o perfil de validação por
meio do e-mail sigef@sefaz.sc.gov.br, encaminhando a cópia da Portaria de
nomeação.
A conferência e validação desse cadastro é muito importante, pois permitirá
aos proponentes firmar instrumentos com qualquer órgão ou entidade estadual.
Ressalta-se que os documentos cadastrais deverão ser digitalizados no SGP-e para
que todos os concedentes possam visualizá-los, já que os concedentes não irão
receber esses documentos em meio físico.
Este processo ficará disponível para os órgãos de controle averiguarem a
veracidade dos documentos e das informações que constam no cadastro. Portanto,
o controle e a organização dessa documentação, bem como a veracidade das
informações do cadastro ficarão sob responsabilidade do(s) servidor(es) designado
para validação do cadastro nas ADR’s.
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1. Validação do Cadastro Único de Proponentes – CAUP
Após incluir as informações do cadastro no Portal SCtransferências, o
proponente deverá encaminhar à ADR de abrangência do seu município a
documentação para a validação do cadastro.
Se a ADR receber documentação de proponente residente em município de
abrangência de outra ADR NÃO deverá realizar a validação do cadastro, mas sim,
devolver os documentos ao proponente orientando para qual ADR deverá enviar os
documentos cadastrais.
Após o proponente enviar as informações do cadastro pela internet, quaisquer
alterações somente poderão ser realizadas pelo servidor responsável pela validação
do cadastro ou, pelo proponente com perfil “Cadastrador” após o recebimento de
senha de acesso ao sistema que ocorre depois de aprovado seu cadastro. As
informações provenientes da base de dados da Receita Federal do Brasil não
poderão ser alteradas.1
1.1. Primeiro Passo – Solicitar abertura de processo e digitalização dos
documentos.
Solicitar ao setor de protocolo a abertura de processo e a digitalização de
todos os documentos do cadastro.
Todos os documentos encaminhados para atualizar o cadastro também deverão
ser juntados ao processo inicial e digitalizados.
1.2. Segundo Passo – Conferência dos documentos, conforme o tipo de
proponente
1.3. Terceiro Passo – Acessar o Módulo de Transferências
1.3.1. Funcionalidade Validar Cadastro Entidade.
Alguns campos do cadastro podem ser corrigidos pelo servidor que está
validando o mesmo. Quando o proponente cadastrar informação errada, deverá ser
corrigida pelo servidor.
Com os documentos em mãos o servidor deve acessar a funcionalidade “Validar
Cadastro Entidade”, conforme tela abaixo:

1

Não poderão ser alteradas as informações provenientes da base de dados da Receita Federal do Brasil: na aba
“Identificação” - a Natureza Jurídica e o Nome -, na aba “Dados Gerais” - os CNAEs primário e secundário -, na
aba “Localização” - nenhum campo poderá ser alterado - e na aba “Representante” - o nº do CPF e o Nome.
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Tela 01

Para acessar os cadastros realizados pelos proponentes na internet o
responsável pela validação tem três opções de pesquisa:
Campo Identificador: para pesquisar um cadastro de um proponente com
dados conhecidos. Selecionar o identificador (CPF ou CNPJ), incluir o número
de cadastro e clicar no botão

;

Campo Situação Atual: quando se pretende pesquisar os cadastros de
vários proponentes. Existem duas situações para serem escolhidas: aquelas
em que o cadastro dos proponentes encontra-se “em análise” e aquelas em
que o cadastro foi “reprovado”. Escolher a situação desejada e clicar no botão
;e
Campo Data Início do Cadastro e Data fim Cadastro: quando pretende
pesquisar os cadastros de vários proponentes a partir de uma data prédefinida. Incluir a data de início ou de fim, ou ambas, e clicar no botão
.

Tela 02
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Posicionando o mouse na coluna final aparecerá a situação do cadastro. No
exemplo em questão a sigla “AN” indica que o cadastro está “Em análise”.
Clicar no identificador do proponente (número vermelho) e o sistema
apresentará os dados cadastrados pelo proponente selecionado.
1.3.2. Validar Cadastro de Entidade Privada sem Fins Lucrativos, APAEs
e APPs
1.3.2.1.

Aba identificação.

Tela 03

Os campos “Código”, “Natureza Jurídica”, “identificador” e “Nome” estarão
bloqueados e não poderão ser alterados.
Antes de conferir esses dados com aqueles constantes nos documentos
apresentados pelo proponente, o servidor deve clicar no botão

.

Nesse momento vários campos do cadastro serão atualizados com
informações provenientes da base de dados da Receita Federal, conforme
demonstrado na tela abaixo:

Tela 04
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Conferir as informações dessa tela com o documento apresentado pelo
proponente, especificamente com o comprovante de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas.
Observar se a natureza jurídica informada confere com a natureza jurídica do
proponente. Se o proponente se cadastrou na natureza jurídica incorreta o cadastro
deve ser reprovado.
Atenção! Avaliar a data de abertura da entidade, se ela for inferior a um ano o
cadastro não poderá ser validado.
Clicar no botão
somente após avaliar a veracidade das informações
constantes em todas as abas desta funcionalidade.
1.3.2.2.

Aba Dados Gerais

Tela 05

CNAE primário e CNAE(s) Secundário(s): esse campo indica a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas da entidade. Essas
informações serão atualizadas com informações provenientes da base de
dados da RFB, portanto, não poderão ser alteradas.
Inscrição Estadual: grande parte dos proponentes é isento de inscrição
estadual, para confirmar essa informação basta acessar o site
http://www.sintegra.gov.br/ e incluir o número do CNPJ para consulta. Se
aparecer a informação “O CNPJ Informado não consta na base de dados”
indica que esse CNPJ é isento. Se aparecerem as informações do CNPJ,
conferir o número da Inscrição Estadual cadastrada;
Objeto do Estatuto Social: verificar se o objeto do estatuto social da
entidade está descrito conforme a cópia do estatuto apresentada e suas
alterações registradas no cartório competente;
Não esquecer de analisar as alterações do estatuto.
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Qualificação: nesse campo o sistema apresentará a situação selecionada
pelo proponente entre as seguintes, que deverá ser conferida mediante a
apresentação da documentação específica:
a. Sem Qualificação Específica: a entidade não precisará apresentar
nenhuma documentação específica relativa à qualificação;
b. Organização Social (OS): a entidade deverá apresentar o decreto que
a qualificou como OS; e
c. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP): a
entidade deverá apresentar o certificado que a qualifica como OSCIP.
Número Decreto ou Certidão: conferir o número do decreto, no caso de
selecionada a opção “Organização Social”, ou da certidão, no caso de
selecionada a opção “Organização da Sociedade Civil de Interesse Público”;
Inscrição no CMAS: no caso de entidades na área da assistência social,
deve-se apresentar o comprovante de inscrição no Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS);
Os dirigentes da entidade são remunerados? Verificar essa informação na
cópia do estatuto social e suas alterações;
Dirigentes: nesse campo devem ter sido adicionados todos os dirigentes da
entidade, ou seja, todos aqueles com poder decisório, como por exemplo:
presidente, vice-presidente, diretores, tesoureiro, etc. Para verificar quem são
os dirigentes analisar a ata da última assembleia que elegeu o corpo dirigente
da entidade, devidamente registrada no cartório competente.
Caso a entidade não tenha incluído todos os dirigentes, o servidor poderá
incluir, desde que tenha recebido a cópia da Carteira de Identidade e do CPF
desses dirigentes. Se não tiver recebido deverá descrever a ausência dos
documentos no campo observação da aba validação e avisar o proponente
para que complemente os dados e envie a documentação respectiva. Não
aprovar cadastro sem que todos os dirigentes tenham sido incluídos.
Para verificar as informações cadastradas sobre os dirigentes, selecionar o
dirigente e clicar no botão

:

Tela 06
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Conferir todas as informações cadastradas com os documentos
apresentados, quais sejam, cópia da Carteira de Identidade, do CPF e da ata da
última assembleia.
Atenção para os campos “Data Início Mandato” e “Data Fim Mandato”. Deve ser
avaliado o período de mandato do dirigente que consta na ata da última assembleia.
O campo “Data Fim Mandato” irá bloquear ou liberar o cadastro, por isso deve ser
conferido com atenção.
1.3.2.3.

Aba Localização

Tela 07

Na aba “Localização” nenhum campo poderá ser alterado, pois todos os
campos constantes nessa aba serão atualizados com informações provenientes da
base de dados da Receita Federal.
Conferir essa informação com o comprovante de endereço apresentado pela
entidade. Caso haja alguma divergência, solicitar que a entidade atualize seu
cadastro junto à Receita Federal e anotar a divergência (endereço apresentado) no
campo “Observação” da aba validação.
1.3.2.4.

Aba Contato

Tela 08
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Nessa aba o proponente deve ter preenchido informações sobre a pessoa
que será responsável por eventuais dúvidas e esclarecimentos bem como seu
telefone de contato.
1.3.2.5.

Aba Representante

Tela 09

Nessa aba os campos “CPF” e “Nome” do representante serão atualizados
com informações provenientes da base de dados da RFB. Portanto, não poderão ser
alterados.
Conferir as outras informações constantes nessa tela com os documentos
apresentados, quais sejam: Carteira de Identidade e CPF do presidente,
comprovante de residência do presidente e ata da última assembleia devidamente
registrada.
Quando houver qualquer incorreção nos dados do responsável pela entidade
deve ser solicitado ao proponente que atualize seus dados junto à Receita Federal
do Brasil, ou que apresente os documentos atualizados, caso esteja correto o
registro junto à Receita Federal do Brasil, pois essa pendência inviabiliza a
aprovação do cadastro.
Atenção para os campos “Data Início Mandato” e “Data Fim Mandato”. Deve ser
conferido o período de mandato do presidente que consta na ata da última
assembleia. O campo “Data Fim Mandato” bloqueará ou liberará o cadastro, por isso
deve ser conferido com atenção.
1.3.2.6.

Aba Usuários
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Tela 10

Essa aba determinará quem serão os usuários do sistema. Compete ao
proponente a definição das pessoas que irão utilizar o sistema conferindo um perfil a
cada uma delas.2 Os usuários deverão pertencer ao quadro dirigente do
proponente ou possuir vínculo empregatício com este.
O sistema encaminhará o login e senha de acesso para o e-mail cadastrado para
cada usuário.
Verificar os perfis selecionados pelo proponente, pois é obrigatória a inclusão
de pelo menos um usuário com perfil “Alteração do Proponente”, um
“Cadastrador” e um “Visualizador”.
Verificar se todos os usuários cadastrados possuem pelo menos um perfil,
caso contrário não conseguirão ter acesso ao sistema. Para cada usuário
podem ser concedidos um ou mais perfis.
Sugere-se que mais de um usuário tenha os perfis “Cadastrador” e
“Visualizador”, em função de férias, doença, etc.
1.3.2.7.

Aba Validação

O resultado da análise deve ser preenchido na aba “Validação”, conforme
descrito abaixo:

2

Será permitida a inclusão de no máximo 3 usuários para a natureza jurídica entidade privada sem fins
lucrativos.
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Tela 11

Campo Unidade Gestora/Gestão: informar a unidade gestora que está
validando o cadastro;
Campo Situação: escolher uma opção no combo, entre as seguintes: “Em
análise”, “Aprovado” ou “Reprovado”.
a. “Em análise”: mantendo a situação “Em Análise” e clicando no botão
o sistema salvará eventuais alterações realizadas pelo
validador no cadastro do proponente. Essa opção também deve ser
mantida no caso de existir alguma correção a ser feita pelo proponente,
como por exemplo, uma substituição ou ausência de algum
documento. O analista deve descrever no campo “Observação” os
documentos a serem enviados pelo proponente e clicar no botão
confirmar. Com isso o proponente poderá visualizar na internet a
pendência e regularizar a situação.
Para agilizar a análise do cadastro o servidor pode entrar em contato com o
proponente informando a pendência.
b.

“Aprovado”: deve ser escolhida a opção “Aprovado” quando as
informações contidas no cadastro do proponente e os documentos
apresentados estiverem conforme determina a legislação vigente;

c.

“Reprovado”: deve ser escolhida a opção “Reprovado” quando o
cadastro não puder ser corrigido ou o tipo de proponente não estiver de
acordo com a natureza jurídica cadastrada. No campo “Observação”
deve ser mencionado o motivo da reprovação do cadastro e a
fundamentação legal.

Campo Número Processo Protocolo: clicar no botão
e o sistema
apresentará uma nova tela, que deverá ser preenchida com o número do
processo relacionado. Após clicar no botão
, o sistema trará o número
do processo e sua descrição. Verificar se o processo é o desejado e clicar no
n° do processo (em vermelho), para confirmar sua in serção no campo;
Campo Estatuto: realizar o up-load do arquivo que contém o estatuto social;
11
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Campo Observação: preencher as informações resultantes da análise.
Após o preenchimento da aba validação clicar no botão

.

Tela 12

Com a aprovação do cadastro todos os usuários cadastrados na aba
“Usuários” receberão uma senha para acesso ao sistema, conforme o perfil definido
pelo proponente para cada usuário.
O sistema poderá ser acessado pelos proponentes por meio do Portal
SCtransferências, aba “Sistema de Transferências”(menu superior), botão CLIQUE
PARA ACESSAR. Após acessar o sistema, o proponente poderá fazer o seu login e
estará apto a atualizar o seu cadastro, elaborar propostas, prestar contas dos
recursos recebidos, bem como consultar informações sobre suas propostas e
transferências.
Se o proponente cadastrou o e-mail errado não irá receber a senha. Para corrigir
esse problema o servidor deverá acessar a funcionalidade “Alterar Entidade” e
informar o e-mail correto. Após a correção deverá solicitar ao proponente que
acesse a tela de entrada do sistema no Portal SCtransferências, informe seus dados
e clique na opção “Esqueci minha senha”. A senha será enviada ao novo e-mail
informado.
1.3.3. Validar Cadastro Municípios, Estados e União
1.3.3.1.

Aba identificação.
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Tela 13

Os campos “Código”, “Natureza Jurídica”, “Identificador” e “Nome” estarão
bloqueados e não poderão ser alterados.
Antes de conferir esses dados com aqueles constantes nos documentos
apresentados pelo proponente, clicar no botão

.

Nesse momento vários campos do cadastro serão atualizados com
informações provenientes da base de dados da Receita Federal, conforme
demonstrado na tela abaixo:

Tela 14

Conferir as informações dessa tela com o documento apresentado pelo
proponente, especificamente com o Comprovante de Inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas.
Observar se a natureza jurídica informada confere com a natureza jurídica do
proponente. Se o proponente se cadastrou na natureza jurídica incorreta o cadastro
deve ser reprovado.
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Clicar no botão
nessa funcionalidade.
1.3.3.2.

somente após avaliar todas as abas constantes

Aba Localização

Ver item 1.3.2.3 deste Manual.
1.3.3.3.

Aba Contato

Ver item 1.3.2.4 deste Manual.
1.3.3.4.

Aba Representante

Tela 15

Nessa aba os campos “CPF” e “Nome” do representante serão atualizados
com informações provenientes da base de dados da RFB. Portanto, não poderão ser
alterados.
Conferir as outras informações constantes nessa tela com os documentos
apresentados, quais sejam: cópia da Carteira de Identidade e CPF do prefeito,
comprovante de residência e cópia do termo de posse do prefeito.
Quando houver qualquer incorreção nos dados do responsável pela prefeitura
deve ser solicitado ao proponente que atualize seus dados junto à Receita Federal
do Brasil, ou que apresente os documentos atualizados, caso esteja correto o
registro junto à Receita Federal do Brasil, pois essa pendência inviabiliza a
aprovação do cadastro.
Atenção para os campos “Data Início Mandato” e “Data Fim Mandato”. Deve ter
sido incluído o período de mandato do prefeito (4 anos). O campo “Data Fim
Mandato” irá bloquear ou liberar o cadastro, por isso deve ser conferido com
atenção.
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Atenção: muitos prefeitos podem não completar integralmente o mandato,
principalmente por concorrerem à reeleição. Caso ocorra essa situação de
afastamento do cargo, o sistema não bloqueia o cadastro da prefeitura, pois a data
fim mandato incluída não previa essa mudança. Como a notícia da mudança de
prefeito é conhecida de todos, deve-se solicitar à prefeitura a documentação
necessária para a alteração do cadastro, caso haja interesse da prefeitura em
receber transferências voluntárias do Estado.
1.3.3.5.

Aba Usuários

Ver item 1.3.2.6 deste Manual3.
1.3.3.6.

Aba Validação

Ver item 1.3.2.7 deste Manual.
Observa-se que a prefeitura não possui estatuto social. Portanto, o campo
“Estatuto” não deve ser preenchido.
Após o preenchimento da aba validação clicar no botão

.

Tela 16

Com a aprovação do cadastro todos os usuários cadastrados na aba
“Usuários” receberão uma senha para acesso ao sistema, conforme o perfil definido
pelo proponente para cada usuário.
Se o proponente cadastrou o e-mail errado não irá receber a senha. Para corrigir
esse problema o servidor deverá acessar a funcionalidade “Alterar Entidade” e
3

Será permitida a inclusão de no máximo 20 usuários para a natureza jurídica Prefeitura, Estado e
União.
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informar o e-mail correto. Após a correção deverá solicitar ao proponente que
acesse a tela de entrada do sistema no Portal SCtransferências, informe seus dados
e clique na opção “Esqueci minha senha”. A senha será enviada ao novo e-mail
informado.
O sistema poderá ser acessado pelos proponentes por meio do Portal
SCtransferências, aba “Sistema de Transferências”(menu superior), botão CLIQUE
PARA ACESSAR. Após acessar o sistema, o proponente poderá fazer o seu login e
estará apto a atualizar o seu cadastro, elaborar propostas, prestar contas dos
recursos recebidos, bem como consultar informações sobre suas propostas e
transferências.
1.3.4. Validar Cadastro Entidades da Administração Indireta
1.3.4.1.

Aba identificação

Tela 17

O trâmite de validação do cadastro das entidades da Administração Indireta é
semelhante ao dos municípios, exceto o fato de que na aba “Identificação” existe o
campo “CNPJ Município Vinculado” que deve ser conferido pelo servidor para
confirmar se o número do CNPJ informado é realmente do município ao qual aquela
entidade da administração indireta integra.
Observar se a natureza jurídica informada confere com a natureza jurídica do
proponente. Se o proponente se cadastrou na natureza jurídica incorreta o
cadastro deve ser reprovado.
Clicar no botão
nesta funcionalidade.

somente após avaliar todas as abas constantes

Caso o CNPJ do município vinculado não seja credor do SIGEF, o validador
poderá cadastrá-lo no módulo Administração na funcionalidade Manter
Credor.
1.3.4.2. Aba Localização
Ver item 1.3.2.3 deste Manual.
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1.3.4.3. Aba Contato
Ver item 1.3.2.4 deste Manual.
1.3.4.4. Aba Representante
Ver item 1.3.2.5 deste Manual.
1.3.4.5.

Aba Usuários

Ver item 1.3.2.6 deste Manual4.
1.3.4.6.

Aba Validação

Ver item 1.3.2.7 deste Manual.
Observa-se que as Entidades da Administração Indireta não possuem estatuto
social, portanto, o campo “Estatuto” não deve ser preenchido.
Após o preenchimento da aba validação, clicar no botão

.

Tela 18

Com a aprovação do cadastro todos os usuários cadastrados na aba
“Usuários” receberão uma senha para acesso ao sistema, conforme o perfil definido
pelo proponente para cada usuário.
O sistema poderá ser acessado pelos proponentes por meio do Portal
SCtransferências, aba “Sistema de Transferências” (menu superior), botão CLIQUE
PARA ACESSAR. Após acessar o sistema, o proponente poderá fazer o seu login e
estará apto a atualizar o seu cadastro, elaborar propostas, prestar contas dos

4

Será permitida a inclusão de no máximo 10 usuários para a natureza jurídica administração indireta.
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recursos recebidos, bem como consultar informações sobre suas propostas e
transferências.
Se o proponente cadastrou o e-mail errado não irá receber a senha. Para corrigir
esse problema o servidor deverá acessar a funcionalidade “Alterar Entidade” e
informar o e-mail correto. Após a correção deverá solicitar ao proponente que
acesse a tela de entrada do sistema no Portal SCtransferências, informe seus dados
e clique na opção “Esqueci minha senha”. A senha será enviada ao novo e-mail
informado.
1.3.5. Validar Cadastro Consórcio Público
1.3.5.1.

Aba identificação

Tela 19

Os campos “Código”, “Natureza Jurídica”, “Identificador” e “Nome” estarão
bloqueados e não poderão ser alterados.
Antes de conferir esses dados com aqueles constantes nos documentos
apresentados pelo proponente clicar no botão

.

Neste momento vários campos do cadastro serão atualizados com
informações provenientes da base de dados da Receita Federal, conforme
demonstrado na tela abaixo:
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Tela 20

Observar se natureza jurídica informada confere com a natureza jurídica do
proponente. Se o proponente se cadastrou na natureza jurídica incorreta o cadastro
deve ser reprovado.
Clicar no botão
funcionalidade.

somente após avaliar todas as abas constantes nesta

No campo “CNPJ Município Representante” deve ser conferido se o número
do CPNJ informado confere com o do município representante nos documentos
apresentados, quais sejam, estatuto e contrato de consórcio público.
1.3.5.2.

Aba Dados Gerais

Tela 21

Personalidade Jurídica: conferir a personalidade jurídica do consórcio,
conforme previsto no contrato do consórcio;
Data Início e Data Fim: conferir as datas de início e de fim do consórcio;
19
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Finalidade(s): avaliar se a finalidade foi descrita corretamente, conforme
previsto no estatuto do consórcio;
Participantes: avaliar se o proponente cadastrou todos os municípios
participantes do consórcio, conforme previsto no estatuto do consórcio;
Todos os municípios participantes do consórcio devem estar cadastrados no
Módulo de Transferências. Se o proponente não tiver incluído todos os municípios o
responsável pela validação poderá fazê-lo, desde que eles já estejam cadastrados
como proponentes. No caso dos municípios não estarem cadastrados, deverá
manter a situação do cadastro na aba validação como “Em análise” e orientar ao
proponente no campo observação que os demais municípios devem realizar os seus
cadastros.
1.3.5.3. Aba Localização
Ver item 1.3.2.3 deste Manual.
1.3.5.4. Aba Contato
Ver item 1.3.2.4 deste Manual.
1.3.5.5.

Aba Representante

Tela 22

Nessa aba os campos “CPF” e “Nome” do representante serão atualizados
com informações provenientes da base de dados da RFB. Portanto, não poderão ser
alterados.
Conferir as outras informações constantes nessa tela com os documentos
apresentados, quais sejam: Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física CPF do representante legal do consórcio, comprovante de residência do
representante legal do consórcio e ata da última assembleia devidamente registrada.
Quando houver qualquer incorreção nos dados do responsável pelo consórcio
deve ser solicitado ao proponente que atualize seus dados junto à Receita
Federal do Brasil, ou que apresente os
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documentos atualizados, caso esteja correto o registro junto à Receita
Federal do Brasil, pois essa pendência inviabiliza a aprovação do cadastro.
Atenção para os campos “Data Início Mandato” e “Data Fim Mandato”.
Deve ser avaliado o período de mandato do presidente do consórcio que
consta na ata da última assembleia. O campo “Data Fim Mandato” irá
bloquear ou liberar o cadastro, por isso deve ser conferido com atenção.
1.3.5.6.

Aba Usuários

Ver item 1.3.2.6 deste Manual5.
1.3.5.7.

Aba Validação

Ver item 1.3.2.7 deste Manual. Para o consórcio público o campo “Estatuto” é
obrigatório.
Após o preenchimento da aba validação, clicar no botão

.

Tela 23

Com a aprovação do cadastro todos os usuários cadastrados na aba
“Usuários” receberão uma senha para acesso ao sistema, conforme o perfil definido
pelo proponente para cada usuário.
Se o proponente cadastrou o e-mail errado não irá receber a senha. Para corrigir
esse problema o servidor deverá acessar a funcionalidade “Alterar Entidade” e
informar o e-mail correto. Após a correção deverá solicitar ao proponente que
acesse a tela de entrada do sistema no Portal SCtransferências, informe seus dados
e clique na opção “Esqueci minha senha”. A senha será enviada ao novo e-mail
informado.

5

Será permitida a inclusão de no máximo 3 usuários para a natureza jurídica consórcio público.
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O sistema poderá ser acessado pelos proponentes por meio do Portal
SCtransferências
(www.sctransferencias.sc.gov.br)
aba
“Sistema
de
Transferências” (menu superior), botão “CLIQUE PARA ACESSAR”. Após acessar o
sistema, o proponente poderá fazer o seu login e estará apto a atualizar o seu
cadastro, elaborar propostas, prestar contas dos recursos recebidos, bem como
consultar informações sobre suas propostas e transferências.
Se o proponente cadastrou o e-mail errado não irá receber a senha. Para corrigir
esse problema o servidor deverá acessar a funcionalidade “Alterar Entidade” e
informar o e-mail correto. Após a correção deverá solicitar ao proponente que
acesse a tela de entrada do sistema no Portal SCtransferências, informe seus dados
e clique na opção “Esqueci minha senha”. A senha será enviada ao novo e-mail
informado.
1.3.6. Validar Cadastro Pessoa Física
1.3.6.1.

Aba identificação

Tela 24

Os campos “Código”, “Natureza Jurídica”, “CPF”, “Nome” e “Data Nascimento”
estarão bloqueados e não poderão ser alterados.
Antes de conferir esses dados com aqueles constantes nos documentos
apresentados pelo proponente deve-se clicar no botão

.

Nesse momento vários campos do cadastro serão atualizados com
informações provenientes da base de dados da Receita Federal.
Se o proponente tiver selecionado sim no campo “Proponente Emancipado?”
deverá apresentar ao órgão validador documento que comprove a
emancipação. Marcar a opção “Proponente Comprovou Emancipação” se o
documento foi apresentado. Caso o documento não tenha sido apresentado
não marcar o campo. Essa informação é importante pois definirá em nome de
quem será aberta a conta corrente para repasse dos recursos.
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Clicar no botão
nesta funcionalidade.

somente após avaliar todas as abas constantes

1.3.6.2. Aba Localização
Ver item 1.3.2.3 deste Manual.
1.3.6.3. Aba Contato
Ver item 1.3.2.4 deste Manual.
1.3.6.4.

Aba Representante

Tela 26

Essa aba deve ter sido preenchida no caso de o proponente ser menor de
idade. Os dados dessa aba devem ser confirmados com os documentos
apresentados, quais sejam: comprovante legal de representação do menor de idade,
se for o caso, cópia autenticada da Carteira de Identidade e do CPF do
representante legal do menor.
1.3.6.5.

Aba Usuários

Ver item 1.3.2.6 deste Manual6.
1.3.6.6.

Aba Validação

Ver item 1.3.2.7 deste Manual. Observa-se que o campo “Estatuto” não deve
ser preenchido para o proponente pessoa física.
Após o preenchimento da aba validação, clicar no botão

6

.

Será permitida a inclusão de 1 usuário para a natureza jurídica pessoa física.
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Tela 27

Com a aprovação do cadastro o usuário cadastrado na aba “Usuários”
receberá uma senha para acesso ao sistema, conforme o perfil definido pelo
proponente.
O sistema poderá ser acessado pelo proponente por meio do Portal
SCtransferências, aba “Sistema de Transferências”(menu superior), botão CLIQUE
PARA ACESSAR. Após acessar o sistema, o proponente poderá fazer o seu login e
estará apto a atualizar o seu cadastro, elaborar propostas, prestar contas dos
recursos recebidos, bem como consultar informações sobre suas propostas e
transferências.
Se o proponente cadastrou o e-mail errado não irá receber a senha. Para
corrigir esse problema o servidor deverá acessar a funcionalidade “Alterar
Entidade” e informar o e-mail correto. Após a correção deverá solicitar ao
proponente que acesse a tela de entrada do sistema no Portal
SCtransferências, informe seus dados e clique na opção “Esqueci minha
senha”. A senha será enviada ao novo e-mail informado.
2. Consultar o Cadastro de Proponentes
2.1. Funcionalidade “Listar Entidade”

Tela 28
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Pode ser pesquisada a entidade cadastrada por natureza jurídica, conforme
demonstrado na tela apresentada anteriormente, clicando na natureza jurídica
desejada e após no botão
. O sistema apresentará a tela a seguir:

Tela 29

Clicar no código vermelho da entidade que deseja listar e o sistema
apresentará a tela a seguir com todas as informações cadastradas em cada aba.

Tela 30

Também pode ser consultado o cadastro por: código, nome, identificador ou
situação, conforme cada aba da tela “Listar Entidade” (Tela 32).
Na aba “Validação” pode ser visualizado o número do processo do cadastro
no SGP-e, conforme demonstrado abaixo:
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Tela 31

Com o número do protocolo do processo podem ser consultados os
documentos digitalizados no SGP-e no endereço http://172.19.212.184/sgpe2/
3. Alteração do Cadastro de Proponentes
3.1. Funcionalidade “Alterar Cadastro Entidade”
Quando o proponente apresentar documentos necessários à atualização do
seu cadastro, eles devem ser digitalizados no SGP-e e juntados ao processo físico
do cadastro do proponente.
Para alterar as informações do cadastro, deve-se acessar a funcionalidade
“Alterar Cadastro Entidade”:

Tela 32

Para alterar um cadastro já realizado, primeiramente deve-se adicionar a
“Unidade Gestora/Gestão e escolher o identificador, conforme demonstrado. Após,
digitar o número do CPF ou CNPJ do proponente e clicar no botão
sistema apresentará a tela a seguir:

.O
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Tela 33

Posicionando o cursor na última coluna o usuário poderá ver a situação do
cadastro. No exemplo acima todos os cadastros estão aprovados (AP).
Para realizar a alteração o usuário deve clicar no CNPJ desejado (em
vermelho), e o sistema trará a seguinte tela:

Tela 34

Clicando nas abas da tela o usuário visualizará todas as informações
cadastradas pelo proponente.
Alterar os dados necessários. Os campos que possuem integração com a
base de dados da Receita Federal não poderão ser alterados, mas ao clicar no
botão
eles serão atualizados com os dados da Receita Federal.
Caso as informações constantes da Receita Federal não estejam atualizadas
deve-se orientar que o proponente atualize o cadastro junto à Receita Federal do
Brasil.
3.2. Funcionalidade “Relacionar Documentos Entidade”
3.2.1. Relacionar Documentos Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos
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Atenção! Antes de cadastrar os dados das certidões de regularidade
previdenciária e trabalhista no módulo de transferência, deve ser verificada a
autenticidade desses documentos.

Tela 35

Inserir o número da UG e clicar no botão

do campo “Entidade”.

Tela 36

Inserir o número do CNPJ da entidade ou o nome e clicar no botão

:
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Tela 37

Selecionar a entidade clicando no código em vermelho. O sistema alimentará
o campo da tela anterior com o código da entidade. Clicar no botão
sistema retornará a tela a seguir:

eo

Tela 38

Conforme verificado acima o sistema listou três documentos cuja
apresentação pelas entidades privadas sem fins lucrativos é obrigatória no momento
da celebração do instrumento.
Com os documentos em mãos, o servidor deve selecionar o documento e
clicar no botão
:
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Tela 39

Número: preencher o número da certidão apresentada.
Data Emissão e Data Validade: preencher a data de emissão e de validade
da certidão apresentada.
Observação: esse campo serve para fazer alguma observação sobre o
documento caso seja necessária.
A certidão negativa do FGTS é válida por 30 dias, a do INSS por 180 dias e o
comprovante de funcionamento regular por um ano, a partir da data de emissão. Não
será possível inserir uma validade superior, pois o sistema fará uma crítica.
Todos os documentos obrigatórios deverão ter as informações alimentadas. O
sistema apresentará a tela abaixo com a situação de cada documento “VA” – Válida:

Tela 40

O campo “Outros Documentos” da tela anterior deve ser utilizado para
adicionar outros documentos apresentados no cadastro e necessários à geração da
transferência. Na tela a seguir apresentamos um exemplo de Tipo “Declaração
Cumprimento Exigências Legais”(manutenção de programas destinados à detecção,
e após
identificação e tratamento da subnutrição infantil), clicar no botão
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escolher o campo “Tipo” e preencher os demais campos. Por fim, clicar no botão
.

Tela 41

3.2.2. Relacionar Documentos Municípios

Tela 41

Para relacionar os documentos do proponente município seguir os
passos previstos no item 4.1.1, com a diferença que o sistema não solicitará o
documento “comprovante de funcionamento regular”, pois não é um documento
obrigatório para municípios. Porém, solicitará o documento “Certidão de
Regularidade Previdenciária” cuja apresentação é obrigatória para os municípios.
4. Consultar os Documentos do Proponente

4.1. Funcionalidade “Listar Documentos Entidade”
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Tela 42

Clicar no botão
e pesquisar a entidade. Clicar no botão
. Se
houver documentos relacionados à entidade, ou seja, que tenha dados alimentados
pelo usuário, o sistema apresentará a tela a seguir:

Tela 43

Clicando no nome do documento é possível visualizar as informações dele.
A última coluna demonstra a situação dos documentos: VA – Válido e VE –
Vencido.
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