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REFORMA FIDUCIÁRIA

A supervisão é planejada durante a fase de desenho e análise dos

projetos. Nessa fase são preparados os insumos para o Plano Geral de

Supervisão do Projeto.

O Plano de Supervisão, quanto aos aspectos de gestão financeira, é uma

ferramenta flexível às mudanças que se identifiquem necessárias durante

a execução, sendo atribuição do Especialista em Gestão Financeira

(FMS) propor, a qualquer tempo, qualquer ajuste que se faça necessário

no referido Plano.
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MUDANÇAS  FIDUCIÁRIAS

Na eventualidade dessas mudanças conflitarem com

dispositivos contratuais, o Chefe de Equipe de Projeto

(JEP), juntamente com o FMS, deverão avaliar a

conveniência e a oportunidade de sua implantação, para o

que deverão propor as mudanças necessárias, seguindo as

instâncias e procedimentos de aprovação vigentes.

FMS – Especialista em Gestão Financeira
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APORTES  FIDUCIÁRIOS
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http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ienh.com.br/download/4serie_pi/relogio.bmp&imgrefurl=http://www.ienh.com.br/download/4serie_pi/&h=303&w=461&sz=410&tbnid=orK0rXxY0ay66M:&tbnh=84&tbnw=128&prev=/images?q=relogios+antigos&hl=pt-BR&usg=__71_fq8cheN2kap5i68PATv7d3p4=&sa=X&ei=CQklTIauLYO8lQeFsOC5Bg&ved=0CC0Q9QEwAw
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AÇÕES DE SUPERVISÃO - PROPOSTAS

Como regra geral, a supervisão será feita em momento posterior às transações –

aquisições e desembolsos (revisão ex-post). Para os contratos anteriores à

reforma, propõe-se avaliação, caso a caso, da possibilidade de passar as atuais

supervisões sob a modalidade ex-ante para ex-post.

Demonstrações Financeiras - Proposta de verificação de todos os contratos para

se identificar, individualmente, margem de simplificação de relatórios

financeiros.
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E-DESEMBOLSO

E-Desembolsos – sistema WEB do Banco para preparação e envio de solicitações de

desembolso ao BID.

Objetiva rapidez, eficiência e eficácia na elaboração e no processamento dos

desembolsos.

Segurança – assinatura via token de segurança – dispositivo disponibilizado pelo

Banco, manufaturado por RSA SecurID – autentica a comunicação entre a Firma

Autorizada da Agência Executora e o BID, através de dupla autenticação: uma senha

pessoal (do usuário) e o token.

Verificar reconhecimento e aceitação do Governo Brasileiro dessa metodologia.
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