
 

SIAP 2009 – Sistema Integrado de Acompanhamento de 
Programas 



Programação Operativa 
2009 

 Introdução
 Cadastramento de novos projetos
 Ajustes na programação fisico-financeiro dos 
projetos existentes
 Concessão de limites financeiros
 Apresentação do SIAP 2009
 Agenda de treinamentos



Contextualização

O governo tem demandado respostas para as 
seguintes perguntas:
1. Quanto está sendo gasto nos projetos?
2. Onde os recursos estão sendo aplicados?
3. Quais bens ou serviços estão sendo ofertados a 
sociedade? 
Para responder estas perguntas foi necessário re-
organizar as informações relativas ao planejamen-
to, execução e acompanhamento na seguinte 
estrutura:
Produto – município – subproduto – valor (R$)



SIAP 2009

Essa reformulação nos sistema deu origem 
ao SIAP 2009, resultado da fusão do SIAP 
2008 com o WebMapp setorial. 

Essa mudança foi motivada pela demanda 
do Governo de planejar e acompanhar a 
execução da programação físico-financeira de 
forma municipalizada.



Fluxograma



Principais Mudanças

Em 2008
 Os sistemas SIAP 

e WebMapp 
funcionaram de 
forma integrada. 
O usuário 
precisava acessar 
os dois sistemas 
simultaneamente.

Em 2009
 Os sistemas SIAP e 

WebMapp foram 
transformados em  
um único sistema,   
de modo a otimizar o 
trabalho dos usuários.



Mudanças 
no Planejamento

Em 2008

 O projeto finalístico (PF) 
é a base para o 
planejamento físico-
financeiro;

 O usuário detalha a 
Programação  fisico-
financeiro nos PF’s;

 Os projetos Mapp não 
incluem atividades de 
manutenção e custeio 
finalistico, exceto em 
casos excepcionais. 

Em 2009

 O projeto Mapp passa a 
ocupar posição central no 
planejamento físico-
financeiro;

 O usuário detalha a 
Programação fisico-
financeira nos projetos 
Mapp;

 Passam a existir projetos 
iguais aos do Mapp para 
a Manutenção e o 
Custeio Finalístico, sem 
necessidade de 
aprovação do 
Governador.



Mudanças 
na Execução

Em 2008

 O PF possui produto, 
subproduto e município;

 É necessário informar 
objetivo, justificativa, 
responsável, etc

 O SIC não critica os 
produtos, subprodutos e 
municípios da parcela , 
isto é, o usuário pode 
solicitar parcela em 
determinado produto e 
município e executar em 
produto e município 
distintos. 

Em 2009

 O PF passa a ser um 
instrumento para 
contingenciar recursos e 
executá-los;

 O novo PF possui 
apenas a descrição, o 
orgão gestor e os 
financiadores;

 O SIC reconhece e passa 
a criticar os produtos, 
subprodutos e municípios 
da parcela.



Mudanças
 no Acompanhamento

Em 2008
 O usuário acompanha os 

projetos Mapp no módulo 
de estágio de Execução, 
do Webmapp, e o projeto 
finalístico, no SIAP;

 Além disso, o usuário 
deve acompanhar 
também os programas, 
as ações do programa, 
os produtos. 

Em 2009
 O usuário acompanha o 

projeto Mapp e os PF’s 
associados no SIAP;

 Posteriormente, o usuário 
poderá optar por migrar o 
acompanhamento do PF 
para o projeto Mapp 
associado;

 O usuário acompanha 
também produto e 
programa.



Em 2008, As propostas de novos projetos exigiam 
apenas a descrição do projeto Mapp, informações 
relevantes, no campo de observações, e as fontes de 
recursos. A partir de 2009, o órgão deverá preencher o 
campo do detalhamento físico, onde deverá informar os 
produtos e municípios onde serão alocados os recursos, em 
forma de texto. Esse campo é obrigatório.

Ao selecionar a proposta para analise, o Governador 
disporá de um campo que poderá utilizar para solicitar 
informações adicionais sobre a proposta ou para indicar 
modificações introduzidas na proposta, no momento da 
aprovação. 

 Projetos Novos



Detalhamento Físico dos 
projetos 2009

O SIAP 2009 informará a aprovação dos novos projetos ao 
orgão executor, cabendo ao mesmo iniciar o detalhamento da 
programação físico-financeira. O sistema automaticamente 
classificará o projeto como Não Iniciado.

As observações do Governador poderão ser visualizadas 
pela setorial, no momento do detalhamento da programação 
físico-financeiro, juntamente com as demais informações 
cadastradas na proposta;

O orgão iniciará o detalhamento físico do Projeto Mapp com 
o preenchimento dos dados cadastrais: datas de inicio e término 
do projeto; Nome, telefone e e-mail do responsável pelo projeto; 
Objetivo e Justificativa do Projeto.    



Detalhamento Físico dos
 projetos 2009

No detalhamento da programação físico-financeira, o 
orgão deverá cadastrar os produtos e as respectivas 
quantidades por município para os anos de 2007, 2008, 
2009 e 2010. Em seguida, o orgão deverá informar os 
subprodutos. 

No cadastramento dos subprodutos, o sistema 
solicitará as seguintes informações: data prevista para 
término, quantidades e valores para os anos de 2007, 
2008, 2009 e 2010.



 Detalhamento Físico 
 conceitos importantes

A SEPLAG trabalhou na revisão na tabela de produtos. 
Nesse trabalho, foram definidos os conceitos de produto e 
subproduto. 

Produto é todo bem ou serviço ofertado e/ou adquirido 
pelo Estado, destinado ao atendimento da sociedade ou ao 
funcionamento dos órgãos do governo. Os produtos 
passam a ser organizados por secretaria.

Subproduto é um detalhamento do produto que tem 
como objetivo permitir ao gestor o acompanhamento  de 
sua execução. O subproduto pode ser: Etapas da 
execução de um produto ou Tipo de produto. Os 
subprodutos estão ligados ao produto.



Detalhamento físico 
 Projetos Existentes

Para os projetos existentes (aprovados nos anos 
anteriores), o órgão executor deverá proceder no 
detalhamento físico da mesma forma que para os projetos 
novos. Nesse caso, não será necessário que o órgão 
preencha o detalhamento físico textual. 

Com a revisão na tabela de produtos, os produtos 
utilizados em 2008 podem não corresponder aos de 2009.

Quanto as quantidades programadas para 2007 e 
2008, os orgãos deverão registrar os valores realizados 
nesses anos.



Detalhamento físico dos 
projetos de Manutenção e de Custeio Finalistico

O SIAP criará automaticamente projetos com estrutura 
similar ao Mapp para Manutenção e Custeio Finalístico.

 O SIAP gerará um único projeto para manutenção, por 
orgão, e associará os PF’s da série 800 a esse projeto. Os 
projetos de custeio finalístico serão gerados na proporção 1:1, 
isto é, para cada PF da série 900 existirá um Projeto Mapp 
correspondente.

O orgão deverá detalhar a programação físico-financeira 
dos projetos de manutenção e de custeio finalistico.



Detalhamento físico dos 
projetos de Manutenção e de Custeio Finalistico

O orgão não fará proposta para Projetos de Custeio 
Finalístico, devendo, caso necessário, solicitar à SEPLAG 
a criação do novo projeto. Posteriormente, a SEPLAG 
definirá a forma de criação desses projetos Mapp;

O sistema WebMapp utilizado pelo Governador não 
mostrará, num primeiro momento, os projetos Mapp de 
Manutenção e de Custeio Finalístico.



Ajustes no Programa

O orgão cadastrará os financiadores e os respectivos 
contratos de financiamento ou convênios de receitas, por 
fonte orçamentária;

Não será necessário ajustar os produtos nas ações. Os 
produtos comporão o projeto Mapp e consequentemente o 
programa;

Os produtos se ligarão à ação orçamentária através do 
projeto finalístico.



Criação do PF

Para criar um PF, o gestor executor deverá selecionar 
a secretária, o orgão, o projeto Mapp e a ação 
orçamentária e  informar:

1. Descrição do projeto

2. Data de inicio e término

3. Orgão gestor

4. Marcar S/N: Contrapartida; Obra; Execução 
Descentralizada; Execução Extra-SIC; Paga divida.

5. Fontes de recursos  



Execução das parcelas

O órgão indicará o gestor da parcela e os produtos, 
subprodutos e municípios com os respectivos valores. Em 
seguida deverá informar o financiador, os contratos/ con-
vênios de receita e despesa e a dotação orçamentária.

O sistema permitirá que sejam incluídos somente 
produtos, subprodutos e municípios constantes no Projeto 
Mapp associado.



Execução das parcelas

Em 2009, o SIC estará preparado para reconhecer e 
criticar produto, subproduto e município da parcela. Assim, 
o orgão deverá empenhar nos produtos e municípios 
indicados na parcela. 

O SIC somente permitirá empenhar recursos nos 
valores indicados por município, na parcela.



Acompanhamento dos
 projetos

Em 2009, o orgão deverá fazer os seguintes 
acompanhamentos:

1. Projeto Mapp

 2. Produtos e subprodutos

3. Projeto Finalistico

4. Programa



Acompanhamento do Projeto 
Mapp e do Projeto Finalistico

Projeto Mapp
 Os projetos deverão ser 

acompanhados mensalmente 
ou sempre que surgirem fatos 
novos que impliquem na 
mudança do estágio de sua 
execução. Este 
acompanhamento tem um 
caráter estratégico e objetiva 
informar ao Governo o 
andamento da execução fisica 
do projeto. Esse 
acompanhamento não passa 
por validação da SEPLAG

Projeto Finalistico
 O projeto Finalistico 

(PF)deve ser 
acompanhamento 
mensalmente. Este 
acompanhamento tem 
caráter operacional e 
objetiva informar à 
SEPLAG sobre a 
execução física mensal 
dos projetos. Esse 
companhamento passa 
por validação da 
SEPLAG



Acompanhamento 
dos Produtos e Subprodutos

O orgão deverá registrar, mensalmente, as 
quantidades executadas dos produtos e subprodutos para 
os projetos em execução.

O sistema solicita que o usuário informe: 
1. Data do acompanhamento
2. Quantidade executada no mês (ou entre os 

acompanhamentos)
3. Observação – informações sobre a execução dos 

produtos e subprodutos
No caso dos subprodutos, o orgão poderá informar 

também alterações na data de previsão do término da 
etapa. 



Acompanhamento 
do Programa

 Os programas deverão ser acompanhados 
trimestralmente;

 A SEPLAG definirá, no momento oportuno, a 
metodologia de acompanhamento dos 
programas.



Concessão de 
limites financeiros

Custeio de Manutenção e Custeio Finalístico – 
Limites anuais concedidos por secretaria com liberdade 
de programação entre as atividades

Projetos Mapp – Limite será dado por projeto, 
após licitação ou de outra forma de apuração do valor 
final (convênio, contrato, registro de preço etc). O limite 
concedido para um projeto não pode ser usado para 
execução de outro projeto mapp.



Transferência dos valores
 programados de 2008 para 2009

Grupo Tesouro – a transferência do saldo de valores 
programados e não executados em 2008 deverá ser 
solicitado diretamente ao Governador pelo Secretário da 
pasta.

Outras Fontes – A SEPLAG analisará e transferirá o 
saldo de recursos de outras fontes de 2008 para 2009.



Agenda 
dos treinamentos

Reunião com as setoriais para apresentar o PO 2009
Público-alvo: Coordenadores de planejamento e 

administrativo-financeiro
Data: 14/01
Horário : 14 às 16h

Treinamento com os técnicos das setoriais 
Público-alvo: técnicos com conhecimentos sobre SIAP e 

Webmapp
Período: 15 a 22/01
Horário: 8:30 às 11:30h (manhã) e 13:30 às 16:30h 

(tarde)
Curso Básico SIAP

Público-alvo: técnicos das secretárias
Período: a partir de março/2009
Os usuários interessados deverão encaminhar 

solicitação para o atendimento SEPLAG



Agenda 
dos treinamentos

Os participantes dos treinamentos deverão comparecer ao 
auditório da SEPLAG dias indicados abaixo:

15/01(manhã) - GG,GVG, CC, CM,SECON, SEPLAG,SEFAZ

15/01(tarde) - SEINFRA, CIDADES, SRH e CONPAM

21/01(manhã) - DPG, SSPDS, SEJUS

16/01(tarde) - SETUR, SDA, CEDE, STDS e SESPORTE 

19/01(tarde) - SESA 

20/01(tarde) - SEDUC, SECULT, SECITECE 
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