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Acompanhamento das 

Operações de Crédito

Fortaleza, outubro de 2021



Atualmente a Seplag dispõe de uma coordenadoria 

responsável por assessorar os órgão de governo na 

contratação de financiamentos internacionais e em 

instituições brasileiras de crédito.

Esta coordenadoria é a COCAP.

Uma vez contratada a operação de crédito, o orgão

setorial cadastra esta operação no SACC e a COCAP 

analisa, a tornando ou não apta para a execução.

Esta é o atual estado da arte.

Introdução



A partir daí, as UGPs cuidavam da execução e 

acompanhamento da operação de crédito, prestando 

informações ao governo sobre a situação destas operações. 

Estas informações eram por vezes compiladas pela 

COCAP e encaminhadas ao COGERF ou ao próprio 

governador, em planilhas excel, por ocasião das reuniões 

do Mapp.

Esta situação ensejou na necessidade de se desenvolver um 

sistema de acompanhamento para munir a alta gestão de 

informações gerenciais sobre estas operações de crédito

Introdução



Após algumas tentativas, erros  e aprendizados, estamos 

implantando o novo Sistema de Acompanhamento das 

Operações de Crédito – SIAFI.

Este sistema terá como objetivo a acompanhamento da 

execução dos recursos do financiamento e das 

disponibilidades de contrapartida, ao mesmo tempo em 

que encaminhará para o painel de operações de crédito 

do WebMapp 3.0, informações para a tomada de decisão 

da alta gestão.

Introdução
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Processo de Monitoramento 

das Operações de Crédito
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Este acompanhamento FINANCEIRO, no SIAFI, 

deverá ocorrer pelo menos uma vez por mês e 

contemplará informações sobre as 

internalizações de recursos da operação e 

sobre a realização dos pagamentos dos 

projetos Mapp que estão vinculados a 

referida operação. 

Acompanhamento financeiro no SIAFI



Este acompanhamento FISICO, no SIAP, deverá 

ocorrer pelo menos uma vez por mês e 

contemplará informações relacionadas a 

execução física dos projetos Mapp que estão 

vinculados a referida operação. 

Ressaltamos a importância que TODOS os projetos 

Mapp vinculados a operação de crédito estejam 

acompanhados pois a ausência de algum prejudica 

os projetos das demais setoriais

Acompanhamento físico no SIAP



Importa ressaltar que a AUSÊNCIA do 

acompanhamento financeiro e físico e e as 

respectivas validação das informações pelo 

coordenador da UGP e analises da Seplag, 

implica na impossibilidade de execução das 

parcelas de TODOS os projetos Mapp

vinculados a operação.

Acompanhamento das Operações de Crédito



A operação de credito IPF, dada a 

característica de ser executada por varias 

setoriais EXIGIRÁ um esforço extra da UGP 

para a coordenação e sincronização dos 

acompanhamentos financeiros e físicos e 

das analises e validações de forma a não 

termos impactos na execução. 

Acompanhamento das Operações de Crédito



1. Acompanhamento do técnico setorial a cada 30 dias

2. Desembolso < Contratado (mais aditivos)

3. Solicitado < Desembolso dia mais atual

4. Todo o recurso de contrapartida só pode ser 

utilizado no IDUSO (posição 35 na codificação da 

programação orçamentário) 2,3,4,5 e 6.

Pontos criticados nas parcelas



Recurso da Operação de Crédito

1. Contratado = 100 milhões 

2. Desembolsado = 90 milhões 

3. Programado = 95 milhões 

4. Empenhado = 80 milhões

5. Pago = 78 milhões 

6. Valor a desembolsar = 10 milhões 

7. Disponível pra empenho = 10 milhões

8. Saldo da conta = 12 milhões 

Exemplo

Recurso da Contrapartida

1. Contratado = 10 milhões 

2. Programado = 9 milhões 

3. Empenhado = 8 milhões

4. Pago = 8 milhões 

5. Necessidade de aporte 

de contrapartida = 1 

milhão 

6. Valor disponível pra 

empenho = 1 milhão



Recurso da Operação de Crédito

1. Contratado = 100 milhões 

2. Desembolsado = 102 milhões 

3. Programado = 105 milhões 

4. Empenhado = 80 milhões

5. Pago = 78 milhões 

6. Valor a desembolsar = - 2 milhões 

7. Disponível pra empenho = 22 milhões

8. Saldo da conta = 24 milhões 

Exemplo

Recurso da Contrapartida

1. Contratado = 10 milhões 

2. Programado = 9 milhões 

3. Empenhado = 8 milhões

4. Pago = 8 milhões 

5. Necessidade de aporte 

de contrapartida = 1 

milhão 

6. Valor disponível pra 

empenho = 1 milhão



IDUSO



SIAFI
Sistema de Acompanhamento 

de Operações de Crédito



Cadastro da Operação 

de Crédito IPF



Cadastro da  Operação de Crédito



Recursos  da  Operação de Crédito



Projetos Mapp vinculados ao IPF

Somente os projetos Mapp desta lista poderão executar recursos do IPG 



Setoriais que executam o IPF



Responsaveis pela Operação de Crédito

Ao clicar no submenu detalhamento o sistema mostra a listagem das operações 

de crédito



Acompanhamento da 

Operação de Crédito



Acompanhamentos da  Operação de Crédito



Informações financeiras do IPF



OBRIGADO


