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 INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

   O Siconv é o sistema informatizado do go-
verno federal no qual são registrados todos 
os atos relativos ao processo de operacio-
nalização das transferências de recursos por 
meio de convênios, contratos de repasse e 
outros termos de parceria, desde a sua pro-
posição e análise, passando pela celebração, 
liberação de recursos e acompanhamento da 
execução, até a prestação de contas. As in-
formações registradas no Siconv são abertas 
à consulta pública na internet, no Portal de 
Convênios (http://portal.convenios.gov.br/).

   Desde 1º de julho de 2008, o Portal de Con-
vênios foi disponibilizado e, a partir de 1º de 
setembro de 2008, teve início a obrigatorie-
dade de utilização do referido portal para a 
celebração, a liberação de recursos, o acom-
panhamento da execução e a prestação de 
contas dos convênios firmados com recursos 
repassados voluntariamente pela União.
 
  A obrigatoriedade vale para todos os usu-
ários do novo sistema: órgãos federais com 
programas passíveis de convênios e contra-
tos de repasse, bem como órgãos estaduais 
e municipais e ONGs que firmarem esses 
convênios e contratos com a União. Para fa-
cilitar a operacionalização do Portal de Con-
vênios, a Secretaria de Logística e Tecnolo-
gia da Informação (SLTI), do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, dispo-
nibiliza no endereço (http://portal.convenios.
gov.br/), manuais voltados a todos os usuá-
rios do sistema. 

Se você se interessou por algum dos programas 
abertos, pode contar com dois parceiros para aju-
dar a desenvolver o projeto:

PORTAL DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL

SIGEF (SICAP - Módulo de Capta-
ção de Recursos)

PORTAL DE CONVÊNIOS - SICONV

O Sistema de Captação de Recursos (SI-
CAP) é um módulo do Sistema Integrado de 
Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) que 
visa a contribuir para que o Estado venha 
a ter um Banco de Projetos e um Banco de 
Oportunidades.

BANCO DE OPORTUNIDADES

O Banco de Oportunidades do SICAP, cujo 
produto final se dá com este catálogo, busca 
reunir as fontes de recursos não onerosas 
que podem ser obtidas junto a terceiros para 
prover os projetos de recursos para executá-
-los. Estas fontes são basicamente transfe-
rências voluntárias da União (SICONV).
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 SEF (DICD/GECAR):  identificar fonte de recurso, 
elaborar projeto, incluir proposta no SICONV.

 SAN (Secretaria de Articulação Nacional): inter-
mediar proposta junto aos Ministérios.

Parceiros
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 SICONV

PROGRAMAS
FEDERAIS 
ABERTOS

A seguir, você encontrará o catálogo completo dos 
programas federais abertos no SICONV que 
podem ser utilizados pelo Estado. O Catálogo 
indica se o programa que atende ao Estado tam-
bém atende a outros públicos (Municípios, Con-
sórcios, Entidades Privadas sem Fins Lucrativos).



ESTADO DE SANTA CATARINA

Ano Base: 2018 

Catálogo Banco Oportunidades

Programa Federal SICONV

Órgão Superior Federal 26000 Ministério da Educação

Órgão Vinculado Federal 26291 FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR

Órgão Executor Federal 26291 FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR

Código Programa Federal 2629120180002

Nome Programa Federal Universidade ABerta do Brasil UAB e PROEB

Descrição Edital 75 CAPES DED e demais cursos UAB; Mestrados Profissionais sob Portaria 61 - 

PROEB

Data Início Recebimento Propostas 19/01/2018

Data Fim Recebimento Propostas 31/12/2018

Obrigatório Plano Trabalho? Sim

Tipo Instrumento Convenio

Qualificação Proposta Proposta Voluntária

Programa atende a Administração Estadual

Possui Chamamento Público? Não

Número Chamamento Público

O Chamamento Público/ Concurso 

de Projetos é obrigatório para

Estados Habilitados Todos os Estados estão Aptos

Regras Contrapartida De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Governo Federal, a 

realização de transferências voluntárias dependerá de comprovação de que existe 

previsão de contrapartida na lei orçamentária do Estado, tendo como limites:

- mínimo de 2% (dois por cento)

- máximo de 20% (vinte por cento).

Dentro destes limites, o órgão/entidade federal definirá o percentual específico de 

contrapartida em cada programa.

Observações

Critérios Seleção

Objetos Fomento de cursos EAD no âmbito da Universidade Aberta do Brasil e PROEB

Descrição ArquivoData

Portaria 424/2016 MPOG Portaria-interministerial-no-424-convenios-e-cont

ratos-de-repasse (002).pdf

19/01/2018
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Ano Base: 2018 

Catálogo Banco Oportunidades

Programa Federal SICONV

Órgão Superior Federal 54000 Ministério do Turismo

Órgão Vinculado Federal

Órgão Executor Federal 54000 Ministério do Turismo

Código Programa Federal 5400020180003

Nome Programa Federal APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRATO DE 

REPASSE - PROPOSTAS VOLUNTÁRIAS

Descrição O Programa de Infraestrutura Turística visa o desenvolvimento do turismo nos municípios 

brasileiros, principalmente por meio de adequação da infraestrutura, de forma que permita 

a expansão das atividades turísticas e a melhoria da qualidade do produto para o turista, 

bem como a consecução dos objetivos previstos no Plano Nacional de Turismo.

Data Início Recebimento Propostas 22/01/2018

Data Fim Recebimento Propostas 22/02/2018

Obrigatório Plano Trabalho? Sim

Tipo Instrumento Contrato Repasse

Qualificação Proposta Proposta Voluntária

Programa atende a Administração Estadual

Administração Municipal

Consórcios Públicos

Empresas Públicas/Mistas

Possui Chamamento Público? Não

Número Chamamento Público

O Chamamento Público/ Concurso 

de Projetos é obrigatório para

Estados Habilitados Todos os Estados estão Aptos

Regras Contrapartida De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Governo Federal, a 

realização de transferências voluntárias dependerá de comprovação de que existe 

previsão de contrapartida na lei orçamentária do Estado, tendo como limites:

- mínimo de 2% (dois por cento)

- máximo de 20% (vinte por cento).

Dentro destes limites, o órgão/entidade federal definirá o percentual específico de 

contrapartida em cada programa.

Observações 1) As transferências voluntárias com recursos do Orçamento Geral da União da 

Ação 10V0 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - ocorrerão exclusivamente 

por meio de Contrato de Repasse, tendo como mandatária a Caixa Econômica 

Federal; 2) Podem receber apoio do Ministério do Turismo órgãos da 

Administração Pública estadual, municipal ou do Distrito Federal, direta ou indireta, 

e os consórcios públicos.

Critérios Seleção As propostas deverão ser elaboradas a fim de atender a A??o ?Apoio a Projetos de 

Infraestrutura Turística, conforme Portaria MTur nº 39/2017, que estabelece regras e 

critérios para a formalização de instrumentos de transferência voluntária de 

recursos, para execução de projetos e atividades integrantes do Programa Turismo 

e respectivas Ações Orçamentárias. Conforme disposto no Art. 22 da Portaria N? 

39/2017, poderão ser objeto de aporte de recursos: I - construção, revitalização e 

reforma de infraestrutura urbana para adequação de espaços de interesse turístico 

(saneamento básico, sistemas de drenagem urbana, paisagismo, sinalização 

turística e praias; parques urbanos, pavimentação, execução de calçadas, 

passeios, iluminação pública e ciclovias/ciclofaixas, se os projetos estiverem 

associados a parques, praias, orlas e outros atrativos turísticos, sendo necessária 

a apresentação de mapa (croqui) que evidencie a associação daqueles atrativos); II 

- construção e recuperação de infraestrutura de estradas e rodovias de interesse 

turístico; III - construção, revitalização e reforma de terminais rodoviários 

intermunicipais e interestaduais, de aeroportos, de ferrovias e estações férreas de 

interesse turístico; IV - construção, revitalização e reforma de obras de arte 

especiais de interesse turístico; V - construção, revitalização e reforma de 

infraestrutura de orlas e terminais fluviais, lacustres ou marítimos de interesse 

turísticos; VI - construção, revitalização e reforma de edificações de uso público ou 

coletivo destinadas a atividades indutoras de turismo, como centros de cultura, 

museus, teatros, casas de memória, centros de convenções, feiras, centros de 

eventos, centros de apoio ao turista e centros de comercialização de produtos 
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Ano Base: 2018 

Catálogo Banco Oportunidades

Programa Federal SICONV

associados ao turismo; E VII - construção e reforma de mirantes; VIII - construção, 

revitalização e reforma de centros de qualificação de mão-de-obra para os setores 

de gastronomia, hotelaria e turismo; IX - construção, revitalização e reforma de 

parques naturais e de exposições; X - construção e reforma de portais; XI - 

implantação e reforma de sinalização turística e interpretativa; XII - construção, 

revitalização e reforma de centros de comercialização de produtos associados ao 

turismo; São critérios preferenciais para aprovação dos projetos de infraestrutura 

turística: I - realização de obras ou serviços de comprovado interesse turístico, em 

áreas públicas ou privadas em regime de cessão de uso, conforme disposto na 

Portaria Interministerial nº 424/2016/MP/MF/CGU; II - compatibilidade com os 

Planos Regionais, Macrorregionais, Estaduais ou Municipais de Turismo e, em 

especial, com o Plano Nacional de Turismo - PNT; III - obras que tenham maior 

abrangência territorial, de acordo com a classificação estabelecida no art. 3º desta 

Portaria; e IV - obras para as quais haja Projeto Básico ou executivo aprovado, com 

precedência deste sobre aquele.

Objetos I – construção, revitalização e reforma de infraestrutura urbana para adequação de 

espaços de interesse turístico (saneamento básico, sistemas de drenagem 

urbana, paisagismo, sinalização turística e praças; parques urbanos, 

pavimentação, execução de calçadas, passeios, iluminação pública e 

ciclovias/ciclofaixas, se os projetos estiverem associados a parques, praças, orlas 

e outros atrativos turísticos, sendo necessária a apresentação de mapa (croqui) 

que evidencie a associação àqueles atrativos II – construção e recuperação de 

infraestrutura de estradas e rodovias de interesse turístico; III – construção, 

revitalização e reforma de terminais rodoviários intermunicipais e interestaduais, de 

aeroportos, de ferrovias e estações férreas de interesse turístico; IV – construção, 

revitalização e reforma de obras de arte especiais de interesse turístico; V – 

construção, revitalização e reforma de infraestrutura de orlas e terminais fluviais, 

lacustres ou marítimos de interesse turísticos; VI – construção, revitalização e 

reforma de edificações de uso público ou coletivo destinadas a atividades 

indutoras de turismo, como centros de cultura, museus, teatros, casas de 

memória, centros de convenções, feiras, centros de eventos, centros de apoio ao 

turista e centros de comercialização de produtos associados ao turismo; VII – 

construção e reforma de mirantes; VIII – construção, revitalização e reforma de 

centros de qualificação de mão-de-obra para os setores de gastronomia, hotelaria 

e turismo; IX – construção, revitalização e reforma de parques naturais e de 

exposições; X – construção e reforma de portais; XI – implantação e reforma de 

sinalização turística e interpretativa; XII – construção, revitalização e reforma de 

centros de comercialização de produtos associados ao turismo; XIII – aquisição de 

equipamentos necessários à funcionalidade dos objetos apoiados.

Descrição ArquivoData

MODELO - Declaração de Interesse Turístico Declaração de Interesse Turístico-2018.pdf17/01/2018

Orientações ao Proponente para cadastramento da 

proposta

Orientações ao Proponente.pdf17/01/2018

Portaria Interministerial 424-2016 Portaria Interministerial 424-2016_completa.pdf17/01/2018

Portaria MTur 39 - 10.03.2017 - Estabelece regras e 

critérios para a formalização de instrumentos de 

transferência voluntária com recursos do Ministério do 

Turismo.

PORTARIA Nº 39, 10 de março de 2017.pdf17/01/2018
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Ano Base: 2018 

Catálogo Banco Oportunidades

Programa Federal SICONV

Órgão Superior Federal 54000 Ministério do Turismo

Órgão Vinculado Federal

Órgão Executor Federal 54000 Ministério do Turismo

Código Programa Federal 5400020180005

Nome Programa Federal Apoio a Eventos Geradores de Fluxos Turísticos – Convênios – 

PROGRAMAÇÃO- PROPOSTA VOLUNTÁRIA

Descrição Eventos Geradores de Fluxos Turísticos são aqueles de caráter tradicional e de notório 

conhecimento popular, de abrangência municipal, estadual, regional ou macroregional, 

que comprovadamente contribuam para geração de fluxos turísticos, promoção e fomento 

da atividade turística dos destinos.

Data Início Recebimento Propostas 22/01/2018

Data Fim Recebimento Propostas 22/02/2018

Obrigatório Plano Trabalho? Sim

Tipo Instrumento Convenio

Qualificação Proposta Proposta Voluntária

Programa atende a Administração Estadual

Administração Municipal

Empresas Públicas/Mistas

Possui Chamamento Público? Não

Número Chamamento Público

O Chamamento Público/ Concurso 

de Projetos é obrigatório para

Estados Habilitados Todos os Estados estão Aptos

Regras Contrapartida De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Governo Federal, a 

realização de transferências voluntárias dependerá de comprovação de que existe 

previsão de contrapartida na lei orçamentária do Estado, tendo como limites:

- mínimo de 2% (dois por cento)

- máximo de 20% (vinte por cento).

Dentro destes limites, o órgão/entidade federal definirá o percentual específico de 

contrapartida em cada programa.

Observações O proponente deverá enviar sua proposta para análise, por meio do Sistema 

SICONV, com antecedência mínima de 50 (cinquenta) dias da data de início da 

vigência do convênio e a proposta não deve possuir pendências no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias antes do início da execução do objeto de acordo com a Portaria 

MTur nº 39, de 10 de março de 2017 e suas alterações.

Critérios Seleção De acordo com o art. 43 da Portaria MTur nº 39, de 10 de março de 2017, são 

elegíveis as propostas de projetos de eventos apresentadas por Estados, Distrito 

Federal, e Empresas Públicas Prestadoras de Serviços Públicos. Consideram-se 

eventos de caráter tradicional e de notório conhecimento popular aqueles de 

abrangência Municipal, Estadual, Regional ou Macrorregional, formalmente 

reconhecidos pelo órgão oficial de turismo do Estado, que venham sendo 

realizados exclusivamente por ente público há pelo menos três edições. Eventos 

cujo o objeto seja o aniversário da cidade somente poderão ser apoiados caso o 

município esteja inserido nas categorias A e B do Mapa do Turismo Brasileiro 

www.mapa.turismo.gov.br. O apoio será para pagamento de cachês artísticos, para 

divulgação do evento na mídia e para itens de estrutura, elencados no artigo 44 da 

Portaria, desde que não haja cobrança de ingresso para acesso dos mesmos. 

Segundo o Art 51 da citada Portaria, para os Eventos Geradores de Fluxos 

Turísticos apoiados com recursos de programação, independentemente do valor 

total da proposta, os valores de repasse dos convênios firmados serão limitados 

de acordo com as categorias dos municípios das regiões turísticas do Mapa do 

Turismo Brasileiro dispostas no sítio eletrônico www.mapa.turismo.gov.br, 

conforme segue: LIMITE CATEGORIA DO MUNICÍPIO I – até R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais) por ano, não podendo exceder o valor de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) por Convênio; A II – até R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais) por ano, não podendo exceder o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) por Convênio; B III – até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

por ano, não podendo exceder o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por 

Convênio; e C IV – até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por ano. D 
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Ano Base: 2018 

Catálogo Banco Oportunidades

Programa Federal SICONV

Legislação vigente: Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, 

Portaria GM/MTur nº 39, de 10 de março de 2017 e Portaria MTUR nº 228, de 31 de 

outubro de 2017.

Objetos Apoio a Eventos Geradores de Fluxos Turísticos – Convênios – PROGRAMAÇÃO- 

PROPOSTA VOLUNTÁRIA

Descrição ArquivoData

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424/2016 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DE 

DEZEMBRO DE 2016.pdf

22/01/2018

PORTARIA Nº 228, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 PORTARIA Nº 228, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 

- Ministério do Turismo.pdf

22/01/2018

PORTARIA Nº 39, DE 10 DE MARÇO DE 2017 PORTARIA Nº 39, DE 10 DE MARÇO DE 2017 - 

Ministério do Turismo.pdf

22/01/2018
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