PROJETO 1521/2021 - Evolução da ferramenta de consulta às Transferências
Voluntárias do Estado
AÇÃO: Elaborar protótipo e submeter à avaliação por grupo de cidadãos.
Foi criada uma área específica dentro do Portal SCTransferências chamada
“OGP”, onde qualquer cidadão pode ter acesso à:
1) Vídeo sobre a atual ferramenta e melhorias a serem implementadas, que até o
momento da elaboração desse relatório conta com 558 visualizações;
2) Protótipo na plataforma Sigma contendo as melhorias a serem implementadas;
3) Questionário de avaliação das alterações contidas no protótipo;
4) Link direto ao ProjetaSC onde está o acompanhamento da execução do projeto
com todas as ações que estão sendo executadas.
Imagem 1 - Print Screen da tela com a aba “OGP”

Fonte: https://sctransferencias.cge.sc.gov.br/ogp/

Após a divulgação das informações no site, foi realizado no dia 06 de outubro de
2021, um WorkShop com o Observatório Social do Estado e de alguns municípios de
Santa Catarina, para apresentação da atual ferramenta e das melhorias que serão
implementadas. Após o evento, a gravação foi disponibilizada no Youtube da CGE e no
Youtube do Observatório Social de Santa Catarina. Até o momento de elaboração deste
relatório, os dois vídeos somavam 98 visualizações.
Com os representantes dos parceiros TCE/SC e Polícia Civil foi realizado
contato para informar sobre a disponibilização do vídeo, do protótipo para avaliação e
da pesquisa. Como já utilizam a ferramenta atual não houve a necessidade de um
WorkShop para esclarecimentos. Em relação aos parceiros da UDESC e da UFSC foi
realizado contato com seus representantes informando sobre a disponibilização do
vídeo, do protótipo para avaliação e da pesquisa, bem como oferecendo um WorkShop
https://cge.sc.gov.br/governo-aberto/

para explicação do projeto aos alunos, porém não houve retorno com relação ao
WorkShop.
Houve também a elaboração e disponibilização dos novos termos utilizados na
ferramenta na aba “Glossário” do Portal SCTransferências:
Imagem 2 - Glossário do Portal SC Transferências

Fonte: https://sctransferencias.cge.sc.gov.br/glossario/

Seguem os termos inseridos:
Emendas: correspondem às Emendas Individuais de Parlamentares, previstas no
art. 120, § 9º da Constituição Estadual. O usuário poderá utilizar o Tipo Visão
Propostas, para verificar as propostas que estão sendo analisadas pelo Estado ou o
Tipo Visão Transferências, para consultar as propostas aprovadas.
Linha do tempo: permite acompanhar, cronologicamente, todas as etapas
realizadas na Proposta ou Transferência selecionadas, detalhando as situações e
datas de cada ação.
Lista/Tabela: as opções Lista ou Tabela permitem ao usuário selecionar de que
forma deseja visualizar os resultados apresentados para os filtros selecionados. A
opção Lista permite visualizar as informações de forma agrupada. A opção Tabela
permite visualizar as informações em formato de colunas, sendo possível selecionar
as informações a serem mostradas, conforme as opções disponíveis no campo
colunas.
Maiores beneficiários: filtro pré-definido que demonstra, em gráfico de barras, os
proponentes/beneficiários que receberam maiores valores de repasses conforme o

https://cge.sc.gov.br/governo-aberto/

ano/período selecionado no filtro de pesquisa na tela inicial da ferramenta de
consulta (Visão Geral).
Pesquisa Detalhada: possibilita ao usuário selecionar um ou mais filtros, de
acordo com a necessidade de cada pesquisa, de forma personalizada.
Tipo Visão (Emendas): Disponível na modalidade de pesquisa Emendas, o usuário
poderá selecionar o Tipo Visão Propostas, para verificar as propostas que estão
sendo analisadas pelo Estado ou o Tipo Visão Transferências, para consultar as
propostas aprovadas.
Visão Analítica: A Visão Analítica permite selecionar Totalizadores, permitindo
que sejam apresentadas as Transferências por Município/ Instrumento/ Concedente
ou Beneficiário; sendo possível, também, selecionar as colunas que devem constar
na pesquisa (ano, valor a repassar, valor da contrapartida, entre outras).
Visão Geral: painel que demonstra filtros pré-definidos, de acordo com o
ano/período selecionado na tela inicial da ferramenta de consulta (Visão Geral).

https://cge.sc.gov.br/governo-aberto/

