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Introdução

Este documento tem por objetivo orientar os usuários e técnicos das setoriais nas atividades
de ajustes no sistema SIAP 2010, para a execução da Programação Operativa.
Este guia trata sobre os seguintes assuntos:
I. Ajustes no detalhamento físico;
II. Alterações nos programas governamentais;
III. Cadastramento de recursos nos projetos finalísticos;
IV. Solicitação de parcelas;
V. Acompanhamento dos projetos; e
VI. Monitoramento dos projetos Mapp
A Programação Operativa deve obedecer ao seguinte fluxo de ajuste no projeto:
Financeiro do projeto ► Detalhamento Físico ► Programa de Governo ► Projeto Finalístico (PF)

I. Detalhamento físico dos projetos

Os projetos Mapp com transferências de recursos financeiros para 2010 deverão fazer as
devidas alterações em sua programação física, ou seja, as quantidades dos produtos e dos
subprodutos deverão ser ajustadas. Além disso, os valores cadastrados no detalhamento financeiro
do projeto, por produto, subproduto e município, devem estar iguais aos valores existentes no
quadro da programação financeira para o ano.
Convém ressaltar que, a partir de 2010, somente os projetos com os valores detalhados iguais
aos programados poderão executar recursos através dos projetos finalísticos associados.
A figura1 mostra a tela do SIAP onde devem ser feitos esses ajustes.
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Figura 1

Os projetos Mapp cuja programação físico-financeira foi integralmente realizada em 2009, não
necessitarão de ajustes em 2010.
Quanto aos projetos de custeio de manutenção e custeio finalístico, após a deliberação dos
limites das secretarias, os órgãos deverão preencher o detalhamento físico-financeiro desses
projetos para o ano de 2010, isto é, detalhar o projeto por produto, subproduto e município, com
seus respectivos valores e quantidades. O cadastramento de novos projetos de manutenção e
custeio finalístico continuarão a ser solicitados à SEPLAG / CPLOG.
O sistema permanecerá aberto para solicitação de propostas de projetos Mapp Investimento,
que continuarão a ser analisados e aprovados pelo Governador.

II. Programa de Governo
Os recursos correspondentes às novas operações de créditos 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, conforme ilustra a figura 2.
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Figura 2
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III. Projeto Finalístico

Como acontece todos os anos, os valores constantes do quadro de financiadores do Projeto
Finalístico, nos campos valores realizados, valor ano e valor próximos anos, serão zerados para
possibilitar o cadastramento de valores para 2010.
Em 2010, deverão ser informados apenas os valores ano (divida e não divida) e valores
previstos para outros anos, conforme está mostrado na figura 3.

Figura 3

IV. 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.

V. Acompanhamento dos projetos
Os órgãos deverão acompanhar mensalmente os projetos Mapp e de Custeio Finalistico,
informando: data, estágio de execução, acompanhamento textual e por produto, subproduto e
município.
No quadro Produtos / Municípios, deve-se informar as quantidades realizadas dos produtos e
subproduto, sempre se atendo à forma de acompanhamento, se unitária ou percentual.
No campo Acompanhamento Físico, deve ser escrito, de forma objetiva, um texto onde
5

constem informações gerenciais acerca da execução física do projeto em toda sua amplitude.
Lembra-se, também, que somente os projetos com acompanhamentos validados pela equipe
técnica da Seplag, num período máximo de 30 dias, poderão solicitar parcelas.
A figura abaixo ilustra dá informações acerca do acompanhamento de projetos.

Figura 4
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VI. Monitoramento dos projetos Mapp
No que se refere ao monitoramento, todos os projetos Mapp deverão ser monitorados
mensalmente, havendo apenas distinção quanto à equipe que efetuará esse monitoramento:
•

os projetos complementares deverão ser sinalizados pelos gerentes ou responsáveis pelos
mesmos;

•

os projetos estratégicos serão monitorados pela equipe da setorial em conjunto com a
SEPLAG. Deverão ser feitas reuniões de monitoria para discutir o andamento dos projetos
estratégicos com frequência, no mínimo, mensal.
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