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ESTADO DO AMAPÁ 

CONSELHO ESTADUAL DE GESTÃO FISCAL - CEGF 
Lei nº 1.452, de 11 de fevereiro de 2010 

 
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO 

GRUPO TÉCNICO PARA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE SISTEMAS  
DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (ART. 48, §6º, DA LRF) 

 
I . REFERÊNCIAS:  
- Diretrizes do CEGF para a propositura do PLDO 2019 
- Relatório de Consolidação Cooperação Técnica BR-T1285 (GEFIN/CONFAZ) 
 
II. RELATÓRIO:  
 
Trata-se de parecer técnico conclusivo a respeito das soluções atualmente disponíveis 
no país para a integração dos sistemas de sistemas de execução orçamentária e 
financeira, em observância às orientações e exigências da STN, com fundamento no art. 
48, §6º, da LRF. 
 
Considerando as limitações existentes para o desenvolvimento de um sistema próprio 
(destaque para recursos humanos e financeiros, tempo de migração e implantação), a 
análise foi iniciada a partir das 03 (três) soluções existentes que atualmente atendem a 
Matriz de Saldos Contábeis – MSC, exigida pela União, conforme Nota Técnica SEI nº 
2/2018/NUCOF/CCONF/SUCON/STN-MF. 
 
Das 3 soluções mapeadas pelo GEFIN (Relatório de Consolidação Cooperação Técnica 
BR-T1285,) apenas 2 são disponibilizadas de forma integral por empresas terceirizadas 
(Logus e Indra), razão pela qual os estudos foram concentrados nestas, ante a 
inviabilidade de absorção da demanda pelo PRODAP.  
 
Confrontando-se tais opções, temos: 
 

CRITÉRIO 

LOGUS INDRA 

(SIPLAG) (SIAFE) (SIGEF) 

Matriz de Saldos Contábeis Não atende Atende Atende 

Integração com os Poderes Não atende Atende Atende 

Ferramenta de Business Intelligence: O que 
possibilite o usuário a liberdade de criação de seus 
próprios relatórios, sejam eles, Sintéticos, Analíticos 
ou Gerenciais, sem a dependência da área de TI ou 
da empresa. 

Atende Atende Não atende 

Forma de Acesso Intranet  Atende Atende Atende 

Forma de Acesso Internet Atende Atende Não atende 

Modulo de Convênio: que permita o registro dos 
convênios, tanto de receita quanto de despesa, com 
seu detalhamento de data de celebração, vigência, 
publicação, rescisão, prestação de contas, 
cronograma físico e financeiro, Aditivo e etc...  

Atende Atende Não atende 
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Formalização dos Créditos Adicionais: que 
permita de forma descentralizada a tramitação da 
solicita até a aprovação, e a geração automática do 
Decreto e seus anexos.  

Atende Atende Não Atende 

Documentação das funcionalidades: que 
possibilite de maneira detalhada o registro histórico 
dos processos e procedimento das funcionalidades 
existentes e as demandadas, de forma acessível 
para o usuário no sistema. 

Não atende Parcialmente Atende 

Dashboard: permita que o usuário crie um painel 
gráfico visual com informações online de do  
conteúdo da base de dados do sistema. 

Não atende Atende Não atende 

Autonomia na Inicialização de novo exercício: a 
possibilidade de iniciar um novo exercício na 
aplicação pelo próprio administrador do sistema, 
sem a dependência da área de TI ou da empresa. 

Não atende Atende Não atende 

Autonomia de Configuração na aplicação: dando 
autonomia ao gestor(administrador) de cada modulo 
de configurar e efetuar a manutenção das regras do 
negócio sem depender da área de TI ou da empresa, 
como por exemplo na criação de regras de 
compatibilidade que permita restringir ou impedir 
cenários em que o usuário venha a cometer um erro, 
ou Permitir definir novos roteiros contábeis, ou criar 
e alterar um Workflow entre outros. 

Parcialmente Atende 
Parcialmente 

 

Controle da Dívida: permita o controle da dívida de 
forma automática de acordo como a movimentação 
financeira, permitindo o acompanhamento.  

Não atende Parcialmente Atende 

Gerenciador de documentos: que permita a 
geração de documentos como PPA, LDO, LOA 
possibilitando a composição dos relatórios do 
sistema e a inclusão de outros documentos com 
extensão pdf e html, permitindo ainda a inclusão de 
capa, índice, separador, numeração de página, 
cabeçalhos e rodapé consolidando a peça pronta 
para impressão e publicação.    

Atende Atende Não Atende 

Contingenciamento do Orçamento: possibilidade 
de planejar o contingenciamento na LOA.  

Não atende Atende Não atende 

Conciliação bancária Parcialmente Atende Atende 

Layout pronto para receber arquivos do Sistema 
de Arrecadação: possibilita a integração concreta 
com esquema de layout já projetado para receber os 
arquivos do Sistema de Arrecadação do Estado, 
viabilizando o repasse aos municípios, sem 
dependência da instituição financeira. 

Não atende Atende Atende 

Possibilidade de integração com o Sistema de 
Folha de Pagamentos 

Não atende Atende Atende 

Conformidade Diária e Mensal Parcialmente Atende Atende 

Elaboração do Plano Plurianual – PPA Atende Atende Atende 

Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentarias - 
LDO  

Atende Atende Atende 

Elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA Atende Atende Atende 

Principais Pontos Positivos (vantagens) 
experiência 

dos usuários 
locais 

Evoluções e 
aderência às 
exigências da 

STN 

Documentação 
e possibilidade 

de 
customização 
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Principais Pontos Negativos 

Descumprim
ento da 

legislação a 
partir de 

2019 

Resistência às 
experiências 

anteriores 

Esforço e custo 
de implantação 

Custo mensal (aprox.) 
R$ 59 mil 
mil/mês* 

Progressivo (de 
R$ 90 mil até   
R$  178 mil) 

R$ 376 mil 

*Observação: por conta da política da empresa de oferecer a todas as demais unidades federadas um único sistema – viabilizando 
economia de escala, especialmente para manutenção e evoluções – o custo atual será necessariamente descontinuado ao final do 
exercício, por falta de interesse na continuidade do atual contrato. Se o Estado do Amapá optar por prosseguir com a atual solução, 
necessitará licitar para contratação com outras empresas, o que significa que risco de alteração do custo e de descontinuidade. 
 
Cabe destacar alguns pontos críticos para a tomada de decisão: 
 
a) considerando a síntese exposta no quadro acima, a equipe técnica identifica a 
migração para o SIAFE/LOGUS como a solução com a melhor relação custo x benefício, 
considerando: 

 
- o esforço: equipe já ambientada e banco de dados compatível, facilitando a 
migração e implantação; 
 
- valor: já determinado e aderente ao praticado em outras unidades 
federadas; 
 
- prazo exigido pela STN: a partir de 2019, o Poder Executivo passará a ser 
cobrado pela entrega da Matriz de Saldos Contábeis, abrangendo todo o ente, 
para efeitos de registro no CALC (com risco de suspensão de transferências 
voluntárias e acesso a operações de crédito, etc.). Na migração para o 
SIAFE/LOGUS, é possível, a partir de janeiro de 2019, a entrada em produção 
do novo sistema no GEA e migração para os demais Poderes, para integração 
total em 2020, viabilizando a apresentação de plano de trabalho para 
justificativa perante a STN; 

   
b) para cumprimento do cronograma estudado, é preciso que a tomada de decisão do 
CEGF ocorra ainda em agosto do corrente, viabilizando a adoção de procedimentos 
relacionados ao respectivo aditivo contratual, na eventual hipótese de escolha pela 
recomendação, ou início de processo licitatório, para contratação de empresa/solução 
distinta; 
 
Para elaboração do presente, adotou-se a seguinte sistemática:  
 
a) workshop com opções e apresentações das supracitadas empresas, com a 
participação dos técnicos designados pelos membros do CEGF (listas de presença 
anexas); 
b) disponibilização de minuta no portal www.seplan.ap.gov.br para consolidação de 
críticas, sugestões e complementações, até o dia 10/08/18; 
c) apresentação ao CEGF a partir do dia 16/08/18, para a tomada de decisão; 
 
De forma complementar, informamos que todo o material utilizado para fundamentar o 
presente parecer técnico, com apresentações, relatórios do GEFIN, propostas 
detalhadas e contratos celebrados por outras unidades federadas, encontra-se 
disponível no portal: www.seplan.ap.gov.br. 
 
Macapá, 16/08/18. 

Equipe técnica do CEGF 


