Passo-a-passo para localizar as informações do Programa Calha Norte (DPCN), no site
da Transparência Pública.
Passos:
1º: escolher o ano que deseja consultar e clicar com o ícone no ano (exercício) a ser
pesquisado (na cor azul), o que vai remeter a pesquisa ao Portal da Transparência,
onde pode-se observar a relação de estados/UF que receberam financeiro relativo a
convênios celebrados com o Departamento do Programa Calha Norte (DPCN), com o
valor do financeiro que cada estado conveniado recebeu no ano em questão;

2º: Na página do Portal da Transparência, selecionar o “estado “ a ser pesquisado,
clicando no nome do mesmo (na cor azul); ao clicar no estado, aparecerá a página que
contém os munícipios e seus respectivos valores; observe que na mesma página dos
munícipios, aparece, também em azul, o total destinado ao governo do estado;

3º: clicar no município ou estado em azul, vai para a próxima página, onde aparece o
favorecido, na cor azul;

4º: ao clicar no favorecido, na cor azul, vai remeter para a próxima página que contém
todos os convênios, com seus respectivos números em azul, que tiveram financeiro
liberados para o favorecido, no ano em questão, em que o(s) número(s) do(s)
convênio(s) que tiveram financeiro liberado(s) aparecem em azul;

5º: ao clicar no número do convênio, em azul, vai para a próxima página, onde
aparecem detalhes do convênio: número Siafi do convênio, situação (status), número

original (interno), objeto do convênio, valores liberado e de contrapartida, início e fim
de vigência, entre outras informações.

6º: para prosseguir, basta clicar no número do convênio SIAFI, em cor azul ; essa ação
vai redirecionar para o Portal de Convênios-SICONV que contém todas as informações
necessárias, em detalhes (dados da proposta, Plano de Trabalho, Projeto
Básico/Termo de Referência, Execução, prestação de Contas, etc)

Portal de Convênios-SICONV

