
PROGRAMAÇÃO OPERATIVA DE  2011





Processos do SIAP

 Elaboração de propostas
 Detalhamento físico dos projetos/ 

atividades
 Criação dos PFs
 Ajustes nos programas de governo
 Solicitação de parcelas
 Priorização de parcelas
 Acompanhamento de projetos
 Monitoramento de projetos

Sofreram 
alteração

Não 
sofreram 
alteração



Alterações no SIAP

 Inclusão de novos itens no cadastro dos 
projetos na:
 Elaboração da proposta
 Detalhamento físico do projeto

 Detalhamento da programação físico-financeira 
para o período 2011-2014

 Redução de informações de cadastro do PF



Roteiro do 
treinamento

SIAP 2011 – 13:30 às 15:30 h 
 Detalhamento do projeto
 Projeto Finalístico
 Elaboração da proposta
 Outros:

 Ajustes no programa
 Solicitação de parcelas
 Acompanhamento de projetos
 Monitoramento de projetos

SIOF – Créditos Adicionais – 15:30 às 16:30h



Detalhamento físico
Para realizar o detalhamento da programação 

físico-financeira (quadro produto/município) do 

período 2011-2014, o usuário deverá informar:
●  quantidades e valores dos produtos e 

subprodutos
●  local de realização das despesa (município)





Detalhamento físico
Para os projetos Mapp, o sistema mostra 

colunas com informações agregadas sobre a 

programação e execução de 2007-2010. 

Nas atividades de Manutenção  e de Custeio 
Finalístico, o sistema apresenta informações

 sobre a programação e execução de 2010. 



Detalhamento físico
Para facilitar os ajustes no Detalhamento físico, 

existem dois filtros: por Produto  e por 

Município.



Detalhamento físico
Ao selecionar um determinado produto, o 

sistema mostra o produto selecionado e os  

municípios onde aquele produto apresenta 

programação e/ou execução. 



Detalhamento físico
O sistema permitirá a alteração dos produtos, 

subprodutos e municípios, constantes no 
período 2007-2010.

O propósito dessa medida é melhorar o 

detalhamento dos produtos e subprodutos, no 

período 2007-2010, bem como facilitar o 

planejamento do projeto nos anos 2011-2014.



Detalhamento físico
No quadro Produtos/Municípios, será possível editar 

os seguintes campos: produto, município, 
quantidades programadas e realizadas 2007-
2010 e quantidades programadas de 2011 a 
2014.



Detalhamento físico
No quadro de subprodutos, será possível editar os 

seguintes campos: subproduto, datas de início e 
término, quantidades e valores programados e 
realizadas 2007-2010 e quantidades e valores 
programadas de 2011 a 2014.  



Detalhamento físico
Todo campo que for aberto para edição aparecerá 

inicialmente com uma tarja amarela indicando que 

está sendo editado no momento e logo depois 

ficará marcado de laranja  para indicar que já foi 

editado. 



Regra de consistência
Todo o recurso previsto no quadro da 

programação financeira, de 2011 a 2014, deve 

ser especificado na forma de produto, 

subproduto e município, na programação 

físico-financeira. O sistema somente deverá 

liberar o projeto para análise da Seplag se os 

valores coincidirem nos respectivos anos. 



Detalhamento físico

Para os projetos Mapp, é necessário detalhar 
todos os anos  previstos na programação 

financeira.

No caso da Manutenção  e do Custeio 
Finalístico, o usuário deverá informar apenas 

os produtos, subprodutos e municípios a 
serem utilizados no ano corrente.  

 



Projeto Finalístico



Projeto Finalístico



Projeto Finalístico



Elaboração de 
propostas

Para atender às orientações da Metodologia de 

Gerenciamento de Projetos do Governo do 

Estado do Ceará, foram acrescentados 

alguns campos na tela de elaboração de 

propostas.



 Para solicitar uma 
proposta era necessário 
preencher as seguintes 
informações:
 Título do projeto
 Descrição do projeto
 Observações – 

informações relevantes
 Quadro financeiro

 A partir de 2011, passa a 
ser necessário também:
 Escopo
 Nome, telefone e e-mail do 

responsável
 Objetivos
 Justificativa
 Prazo de execução do 

projeto
 Exclusões
 Restrições
 Premissas
 Estratégia de execução
 Partes Interessadas

Elaboração de 
propostas



Elaboração de
propostas 



Elaboração de
propostas 



Detalhamento físico



Detalhamento físico
Os campos correspondentes aos dados 

cadastrais ficam abertos para atualização ao 

longo da execução do projeto.

Os campos abaixo não podem ser alterados:
 Título do projeto
 Descrição do projeto
 Observações
 Prazo de execução
 Quadro financeiro



Programa de
Governo

Os recursos correspondentes às novas operações de 
crédito e convênios de receita  e seus respectivos 

financiadores e fontes orçamentárias deverão ser 

cadastrados no Programa de Governo.

Os contratos e convênios de receita iniciados  em 

anos anteriores deverão ter os valores anuais de 
desembolsos revisados.





Solicitação de
parcelas

A autorização e transmissão de parcelas 
dos projetos Mapp continua automática, 

desde que o projeto esteja com 

acompanhamento validado nos últimos 30 

dias.





Acompanhamento
dos projetos

Os órgãos deverão acompanhar mensalmente 

os projetos Mapp e de Custeio Finalístico, 

informando: 
 Estágio de execução 

 Acompanhamento quantitativo por produto, 

subproduto e município

 Acompanhamento qualitativo (textual)



Acompanhamento
dos projetos

No quadro Produtos/Municípios, deve-se informar as 

quantidades realizadas dos produtos e subprodutos, 

sempre se atendo à forma de acompanhamento, se 

unitária ou percentual.



Acompanhamento
dos projetos

No campo Acompanhamento Físico, deve ser escrito, 

de forma objetiva, um texto onde constem 

informações gerenciais acerca da execução física 
do projeto em toda sua amplitude.



Monitoramento
dos projetos Mapp

Todos os projetos Mapp deverão ser monitorados 

mensalmente.

Os projetos complementares deverão ser sinalizados 
pelos gerentes ou responsáveis pelos mesmos, com 

a orientação dos Escritórios de Monitoramento de 

Projetos.

Os projetos estratégicos serão monitorados pelo 
Escritório de Monitoramento de Projetos da 
setorial em conjunto com a Seplag.  



Roteiro para execução da  
Manutenção e do Custeio Finalístico 

 Verificar a existência de limites financeiros – consulta 
limite geral

 Preencher o quadro da programação financeira – no 
Detalhamento físico

 Detalhar os produtos, subprodutos e municípios – no 
Detalhamento físico

 Revisar o programa – incluir/ajustar contrato e 
convênio de receita

 Ajustar os contratos de despesas (SACC)
 Atualizar as informações físicas e financeiras do PF 
 Realizar acompanhamento do projeto, caso do Custeio 

Finalístico
 Cadastrar a parcela



Roteiro para execução 
dos projetos Mapp 

 Detalhar os produtos, subprodutos e municípios – no 
Detalhamento físico

 Solicitar limite financeiro ao Cogerf – fontes do grupo 
Tesouro

 Verificar a existência de limites financeiros para outras 
fontes  – consulta limite geral

 Revisar o programa – incluir/ajustar os contratos e 
convênios de receita

 Ajustar os contratos de despesas (SACC)
 Atualizar as informações físicas e financeiras do PF 
 Realizar o acompanhamento do projeto Mapp
 Cadastrar a parcela
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