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Orientações básicas de modelagem do Módulo

Especificações

1A Controle das taxas de internalização e respectivos saldos;

No contrato de empréstimo vigente, as despesas pagas com os recursos adiantados pelo BID 

deverão ser justificadas seguindo a regra da taxa de câmbio de internalização, ou seja, a 1ª 

taxa que entra é a 1ª taxa que sai;

Manutenção de controle rigoroso dos recursos internalizados onde a próxima taxa de câmbio 

disponível será utilizada, apenas e somente, quando os recursos internalizados utilizando a 

taxa de câmbio vigente estejam complementados esgotados;

O reembolso de despesas a débito do empréstimo e os recursos de contrapartida local devem 

ser justificados utilizando a PTAX compra informada pelo BC do Brasil.

1B Formulários de desembolso:

1. Solicitação de desembolso;

2. Estado de execução do projeto;

3. Demonstrativo de gastos ou pagamentos;

4. Conciliação de recursos antecipados pelo Banco;

5. Plano Financeiro – Adiantamento de recursos;

6. Fundos utilizados pendentes de justificativa.

Orientações recebidas em 02 de abril de 2019   - Prazo: 15 de maio



Orientações básicas de modelagem do Módulo

Especificações

2 Demonstrações financeiras:

1. Demonstrativo de fluxo de caixa;

2. Demonstrativo de investimentos acumulados.

Os formulários deverão ser testados pela Especialista Financeira do Projeto, para atender ao 

cumprimento da condição de elegibilidade;

A primeira solicitação de desembolso deverá ser originada pelo sistema;

As solicitações de desembolso devem ser numeradas seqüencialmente, em qualquer 

modalidade de desembolso utilizada;

Orientações recebidas em 02 de abril de 2019   - Prazo: 15 de junho



Módulos do Sistema

SCO

SIGEF Gestão de Diárias

Gestão de Adiantamentos

Gestão de Contratos

Gestão de Passagens

Portal da TransparênciaRH

Gestão Profisco-MA+



Fluxo e Fases das Solicitações de Desembolso

Solicitada Atendida Executando Sem Saldo

Reembolso de pagamentos efetuados, 
Pagamento direto ao fornecedor ou empreiteiro e 
Adiantamento de Recursos

Solicitada Executando Aprovada

Prestação de Contas (justificativa)



Fluxo e Fases das Prestações de Contas

Iniciada Finalizada Aprovada

Prestação de Contas 



Cadastro do Contrato com detalhamento do PEP



Controle de Solicitações de Desembolso



Cadastro de Solicitação – Adiantamento de Recursos



Cadastro de Solicitação – Prestação de Contas



Emissão de Solicitação – Adiantamento de Recursos



Emissão de Solicitação – Prestação de Contas



Controle de Prestação de Contas



Inclusão de Prestação de Contas



Inclusão de Pagamentos na Prestação de Contas



Cadastro dos Itens do PEP na Prestação de Contas



Emissão do Estado de Execução do Projeto



Emissão do Demonstrativo de Gastos ou Pagamentos



Emissão dos Fundos Utilizados Pendentes de Justificativa



Conciliação de Recursos Antecipados pelo Banco
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