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INTRODUÇÃO
Este documento tem fundamento no artigo 4º da Portaria STN nº 71, de 02/02/2017, e visa a
submissão para apreciação, priorização e aprovação do Comitê de Gestão – COGES da lista dos
projetos de Tecnologia da Informação a serem tratados pela COSIS no exercício de 2017. Nesse
contexto, considera-se como projeto de TI todo aquele que objetiva o desenvolvimento ou a
aquisição de novos sistemas, serviços ou recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação,
ou ainda evoluções naqueles já existentes.
Este plano foi elaborado em sintonia com a definição das metas finalísticas e corporativas
definidas no Plano Estratégico Institucional da Secretaria do Tesouro Nacional – STN para o
quadriênio de 2016-2020 e está alinhado ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação – PDTIC 2016-2017.
Esta versão é uma atualização do documento original, contemplando as alterações
importantes ocorridas no primeiro semestre do exercício de 2017.
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HISTÓRICO DE REVISÕES
A primeira revisão da lista aprovada no PDSTI-2017 contempla as seguintes alterações:

PROJETOS CONCLUÍDOS
COSIS
COINT
COFIN

SUCOP
SURIN
SUPOF

SURIN

CORFI

SURIN

COREM

SUDIP

COGEP

SUPOF

COFIS

SUPOF

COFIN

SUCOP

COSIS

SUCOP
SUPEF
SUPEF
SUDIP
SUPOF

SIAFI-INTEGRA
NOVO-CAUC
DARF Numerado – Fase 1- SPB

PROJETOS EXCLUÍDOS DA LISTA
NOVO PAINEL FEDERATIVO O projeto foi reformulado e evoluiu para o
projeto Mapa de Operações de crédito, que
foi concluído em 30/06/2017.
SIGOR
O escopo do projeto foi absorvido no Projeto
SICONFI-PAF.
NOVA PLATAFORMA DO
O projeto foi suspenso a pedido da área de
TESOURO DIRETO
negócio.
SISEC – SISTEMA DE
O projeto deixou de ser estratégico e está
SECURITIZAÇÃO
sendo executado como um projeto nãoestratégico.
DARF Numerado
O escopo do Projeto DARF Numerado foi
subdividido em dois projetos: Fase 1 - SPB e
Fase 2 -INTRA-SIAFI.
SICONFI-INTEGRA

COSIS
CESEF
CESEF
COGEP
COFIN

O Projeto foi substituído pelo SICONFI-PAF
que contemplará as funcionalidades do PAF
e a conclusão da Matriz de Saldos Contábeis
- MSC.

PROJETOS INCLUÍDOS NA LISTA
SICONFI-PAF
PRODUÇÃO DE ESTATÍSTICAS FISCAIS HARMONIZADAS
EVOLUÇÃO DO NOVO SÉRIES TEMPORAIS
APLICATIVO IOS DO TESOURO DIRETO
DARF Numerado – Fase 2 - INTRA SIAFI
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PORTFÓLIO DE PROJETOS FINALÍSTICOS – LISTA ATUALIZADA
A lista contempla os projetos estratégicos, identificados junto às áreas de negócio da STN após a
primeira revisão anual, que serão tratados no exercício de 2017.
Novo Portal da STN

CODIN
Tesouro Transparente

SUCOP

SUCON

- 2ª Fase

COSIS

Big Data & Advanced
Analytics

CCONT

Tesouro Gerencial
Painel de Automação
do RTN

SUPEF

CESEF

Produção de Estatísticas
Fiscais Harmonizadas

STN

Evolução do Novo
Séries Temporais

SURIN

COPEM

SADIPEM 360

COGEP

Aplicativo IOS do TD

SUDIP

SID-Garantias

CODIV
SID-EORF

SIGEFI - Fase1 - Sistema de
Gestão Financeira

SUPOF

COFIN

SIGEFI - Fase 2 Modernização do Processo
de Pagamento
DARF Numerado- Fase 2 INTRA SIAFI

STN

SICONFI-PAF*
Painel de Monitoração da
receitas e despesas primárias

*Projeto executado em conjunto com duas Subsecretarias: SUCON (CCONF) e SURIN (CORFI).
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O Planejamento Estratégico tem a função precípua de estabelecer o direcionamento da instituição, promovendo, para isso, o alinhamento dos
recursos e esforços da organização. Dessa forma, é importante demonstrar a convergência das ações de Tecnologia da Informação para com os
Objetivos Estratégicos da STN, conforme tabela a seguir.
CUSTO
CUSTO
DIRECIONADORES
PROJETOS
ESTIMADO
PRAZO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ESTIMADO
DE TECNOLOGIA
ESTRATÉGICOS
DESENV.
ESTIMADO
TOTAL
EM 2017
PEI-OE1: Aperfeiçoar o processo de planejamento fiscal
SIGEFI – Fase 1 - Sistema de
02/07/2018
R$ 795.779,39
R$ 1.591.558,78
de curto, médio e longo prazos
Gestão Financeira
SIGEFI – Fase 2 *
*
*
Modernização do Processo de
Pagamento
PEI-OE3: Aperfeiçoar o processo de programação
*
**
**
Painel de automação do RTN
orçamentária e financeira
Ampliar a
Painel de Monitoração de
30/06/2017
**
**
Capacidade Analítica
receitas e despesas primárias
das Áreas de Negócio
Tesouro Gerencial

PEI-OE4: Avaliar e mitigar os riscos fiscais e
regulatórios dos ativos e passivos no TN
PEI-OE7: Contribuir para a sustentabilidade fiscal de
Estados e Municípios
PEI-OE5: Disponibilizar informações e implantar a
governança da informação
EGD-OE1: Fomentar a disponibilização e o uso de
dados abertos
EGD-OE2: Ampliar uso de TICs para transparência e
publicidade à aplicação dos recursos
PEI-OE2: Implantar políticas integradas de
investimento, financiamento e garantias
PEI-OE10: Promover a transversalidade dos processos
e informações
PEI-OE12: Implantar modelo de Gestão Integrada
EGD-OE6: Facilitar e universalizar o uso e acesso aos
serviços digitais

Aprimorar os
mecanismos de
transparência

SID - Módulo de Execução
Orçamentária e Financeira
Big Data & Advanced
Analytics
Tesouro Transparente Segunda Fase
Evolução do Novo Séries
Temporais
Produção de Estatísticas
Fiscais Harmonizadas
SID - Garantias

Ampliar as
integrações entre
sistemas e
informações

SICONFI-PAF

SADIPEM 360

R$ 35.165.329,77

R$ 2.886.054,16

31/07/2017

R$ 5.268.542,36

R$ 1.126.195,84

28/12/2018

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

30/06/2017

R$ 972.548,22

R$ 548.097,30

29/12/2017

**

**

*

**

**

08/09/2017

R$ 627.619,51

R$ 422.323,44

24/11/2017

R$ 2.219.612,96

R$ 1.109.806,48

*

R$ 6.135.780,96

R$ 2.045.260,32

23/09/2019
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EGD-OE7: Compartilhar e integrar dados, processos,
sistemas, serviços e infraestrutura

DARF Numerado – Fase 2 –
INTRA SIAFI

PEI-OE8: Aprimorar os canais e formas de comunicação
Novo Portal da STN
EGD-OE9: Ampliar e incentivar a participação social
Aprimorar os canais e
na criação e melhoria dos serviços públicos
formas de
Aplicativo iOS do Tesouro
comunicação
Direto
EGD-OE10: Aprimorar interação direta entre governo e
sociedade
* Custo e Prazo serão definidos após a definição de escopo do projeto junto à área de negócios.

R$ 940.549,92

470.274,96

30/06/2018

R$ 287.180,04

R$ 143.590,02

31/03/2018

R$ 803.298,29

R$ 803.298,29

01/11/2017

** Projeto sem impacto orçamentário direto.

Além da convergência das ações de Tecnologia da Informação para com os Objetivos Estratégicos da STN, as tabelas abaixo demonstram a
convergência destes projetos com os projetos estratégicos elencados no PEI – Planejamento Estratégico da Instituição.
CUSTO
ESTIMADO
DESENV.
EM 2017

PRAZO
ESTIMADO

R$ 1.109.806,48

*

PROJETOS

PATROCINADOR

PROJETO PDSTI

CUSTO
ESTIMADO
TOTAL

STN201619 Promover a integração de informações fiscais e
PEC201608 contábeis de Estados e Municípios

SUCON

SICONFI-PAF

R$ 2.219.612,96

STN201625 Implantação de metodologia de mensuração de
PEC201607 custos das Unidades Administrativas

SUCON

TESOURO
GERENCIAL

R$ 35.165.329,77 R$ 2.886.054,16 31/07/2017

STN201633
PEC201602
PEC201206

Segunda fase do Projeto Tesouro Transparente

SUCOP

Aperfeiçoamento do Sistema Integrado da
Dívida Pública - SID

SUDIP

Revisão do sistema de Garantias e de
PEC201605 Procedimento de Endividamento dos Estados
(Fortalecimento Institucional Fiscal)

SURIN

TESOURO
TRANSPARENTE -2ª
FASE
SID-EORF

R$ 5.268.542,36

SID-GARANTIAS

R$ 627.619,51

SADIPEM 360
SID-GARANTIAS

R$ 6.135.780,96
R$ 627.619,51

R$ 972.548,22

R$ 548.097,30

29/12/2017

R$ 1.126.195,84 28/12/2018
R$ 422.323,44

24/11/2017

R$ 2.045.260,32 23/09/2019
R$ 422.323,44 24/11/2017
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PROJETOS
CCONF_6_1*

Implantação da MSC na Federação com
disponibilização de mecanismo de consulta

Implantar o Modelo Padronizado de
Mensuração de Custos das Unidades
COINC_1_1* Administrativas, permitindo a
comparabilidade das despesas
discricionárias.
CODIN_2_1 Tesouro Transparente
CODIN_3_1

Gestão do Desempenho

COSIS_2_1

Big Data & Advanced Analytics
Elaborar análise nas áreas de saúde e
educação com diagnósticos de políticas
públicas e projeções da trajetória das
despesas destas pastas do governo federal
para o período 2017 - 2027

CESEF_1_5

COFIN_1_1

CORFI_1_2
CORFI_2_1
CORFI_3_1

Desenvolvimento e Implantação do
Sistema de Gestão Financeira - SIGEF
Desenvolvimento do Portal dos Governos
Regionais
Aprimorar o processo de acompanhamento
do limite de garantias da União
Sistema Integrado dos Governos Regionais

CODIV_1_1* Coordenar e implementar funcionalidades
CODIV_1_2* no Projeto SID- 2017

PROJETO PDSTI

CUSTO
ESTIMADO
TOTAL

CUSTO EST.
DESENV.
EM 2017

PRAZO ESTIMADO

SICONFI-PAF

R$ 2.219.612,96

R$ 1.109.806,48

*

TESOURO GERENCIAL

R$ 35.165.329,77

R$ 2.886.054,16

31/07/2017

Tesouro Transparente - 2ª Fase

R$ 972.548,22

R$ 548.097,30

29/12/2017

Big Data & Advanced Analytics

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

30/07/2017

R$ 1.591.558,78

R$ 795.779,39

02/07/2018

*

*

*

R$ 2.219.612,96

R$ 1.109.806,48

*

R$ 972.548,22

R$ 548.097,30

29/12/2017

SICONFI-PAF

R$ 2.219.612,96

R$ 1.109.806,48

*

SID-EORF

R$ 5.268.542,36

R$ 1.126.195,84

28/12/2018

SID-Garantias

R$ 627.619,51

R$ 422.323,44

24/11/2017

Aplicativo iOS do Tesouro Direto

R$ 803.298,29

R$ 803.298,29

01/11/2017

Big Data & Advanced Analytics

SIGEFI - Sistema de Gestão
Financeira
SIGEFI - Modernização do
Processo de Pagamento
SICONFI-PAF
Tesouro Transparente - 2ª Fase
SID GARANTIAS

COGEP_3_1*
COGEP_3_2*
COGEP_3_3*
COGEP_3_4*

Desenvolver ações de melhoria do Tesouro
Direto

COGEP_3_5*
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DELIBERAÇÃO DO VOTO
Considerando as disponibilidades orçamentárias para o exercício de 2017, além dos custos
estimados dos projetos estratégicos, propõe-se a execução priorizada dos projetos supracitados.
Destaca-se que essa proposição, ao longo do exercício, poderá sofrer alterações de forma a
manter o alinhamento necessário em relação aos limites orçamentários disponíveis e à estratégia
da Secretaria do Tesouro Nacional.
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TERMO DE APROVAÇÃO
A Secretaria Executiva do Comitê de Gestão – COGES encaminha para aprovação o Plano
de Desenvolvimento de Soluções de TI - PDSTI da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a cargo da
Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia de Informação – COSIS, referente ao exercício de
2017.

Brasília/DF,

de agosto de 2017.

______________________________________ ______________________________________
LINCOLN MOREIRA JORGE JUNIOR
Coordenador-Geral de Sistemas e Tecnologia
de Informação

VINÍCIUS MENDONÇA NEIVA
Coordenador-Geral de Desenvolvimento
Institucional

O COGES, no uso da competência que lhe confere seu Regimento Interno, considera
aprovado o PDSTI da STN referente ao exercício de 2017, determinando à COSIS que tome as
medidas necessárias e suficientes para a adequada execução dos projetos em pauta.

________________________________________________________
LÍSCIO FÁBIO DE BRASIL CAMARGO
Subsecretário de Assuntos Corporativos

_____________________________________

______________________________________

OTÁVIO LADEIRA DE MEDEIROS
Secretário Adjunto do Tesouro Nacional

ADRIANO PEREIRA DE PAULA
Subsecretário de Política Fiscal

_____________________________________

____________________________________

JOSÉ FRANCO MEDEIROS DE MORAIS
Subsecretário da Dívida Pública

PRICILLA MARIA SANTANA
Subsecretária de Relações Financeiras
Intergovernamentais

_____________________________________

_______________________________________

PEDRO JUCÁ MACIEL
Subsecretário de Planejamento e Estatísticas
Fiscais

GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM
Subsecretária de Contabilidade Pública

_____________________________________

_______________________________________

CLAUDENIR BRITO PEREIRA
Diretor de Riscos, Controle e Conformidade

ANDRÉ DE ARAÚJO MELO
Representante dos servidores
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ANEXO I
A seguir, são apresentados os resumos descritivos de cada um dos projetos estratégicos que serão
tratados em 2017:

Novo Portal da STN
Área:

Responsável na Área:

Sistema:

Intervenção:

SUCOP/CODIN

Pedro Turbay

PORTAL INTERNET STN

Desenvolvimento

Estimativa de custo: R$ 287.180,04

Status: não iniciado

Reformulação do sítio de internet do Tesouro Nacional, de acordo com o novo padrão de Identidade
Digital do Governo da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Inclui uma nova
arquitetura de informação e navegação, de acordo com nossa taxonomia e catálogo de
informações. Envolve também migração de conteúdo de consultas e relatórios para o Tesouro
Transparente.

Painel de Automação do RTN
Área:

Responsável na Área:

Sistema:

Intervenção:

SUPEF/CESEF

Felipe Palmeira Bardella

Painel RTN

Desenvolvimento

Estimativa de custo: sem impacto orçamentário

Status: não iniciado

Aprimoramento de: camada de dados, consolidação das diversas fontes de dados, inclusive, com
automatizações nos mecanismos de coletas; camada de aplicação, automatizações no processo
de extração, transformação e carga dos dados, conforme regras de negócio, ainda que
parcialmente; camada de apresentação, propositura de painel gerencial, com possibilidades de uso
interno, pelos gestores da área, e também externo, por meio de publicações no Portal TT.

- 11 -

SICONFI - PAF
Área:

Responsável na Área:

Sistema:

Intervenção:

SUCON/CCONF

Leandro Moreira Souto

SICONFI

Evolutiva

SURIN/CORFI
Estimativa de custo: R$ 2.219.612,96

Status: não iniciado

O objetivo do projeto é evoluir o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Púbico Brasileiro
– Siconfi com relação à Matriz de Saldos Contábeis e criar um mecanismo de operacionalização do
Programa de Ajuste Fiscal – PAF – e suas especificidades, tais como: projeções, definição de metas e
compromissos, acompanhamento do PAF, além do compartilhamento dessas informações com
outras áreas e sistemas da STN. Com um único mecanismo de acesso no Siconfi, o ente da Federação
poderá enviar as suas declarações em atendimento à LRF e também operacionalizar, acompanhar
e prestar contas do PAF.

SID - Garantias
Área:

Responsável na Área:

Sistema:

Intervenção:

SUDIP/CODIV

Daniel Klug Nogueira

SID

Evolutiva

Estimativa de custo: R$ 627.619,51

Status: em execução

Evolução do atual Módulo Contratual e Análise da Dívida do SID. Esta evolução visa a unificação do
controle das garantias internas, externas e fundos em um único sistema de grande porte, o qual já
comporta atualmente toda a dívida pública da União. Com essa unificação, será possível prestar
informações para as diversas áreas do Tesouro, órgãos de controle e público externo com uma maior
qualidade e tempestividade. Além disso a unificação no SID irá superar os atuais problemas de
cálculos existentes nos sistemas atuais, bem como diminuirá o risco operacional na medida em que o
manuseio de dados passará a ser mínimo e concentrado apenas em um único sistema.

SID – Módulo de Execução Orçamentária e Financeira
Área:

Responsável na Área:

Sistema:

Intervenção:

SUDIP/CODIV

Leonardo Martins Canuto Rocha

SID

Evolutiva

Estimativa de custo: R$ 5.268.542,36

Status: em execução

O objetivo do projeto é criar solução que viabilize o controle, o registro e a contabilização da
execução orçamentária, financeira e contábil da dívida pública federal sob responsabilidade do
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Secretaria do Tesouro Nacional, centralizando as informações e apoiando o processo de tomada de
decisão.

SIGEFI – Fase 1 - Sistema de Gestão Financeira
Área:

Responsável na Área:

Sistema:

Intervenção:

SUPOF/COFIN

Marcelo Pereira de Amorim

SIGEFI

Desenvolvimento

Estimativa de custo: R$ 1.591.558,78

Status: em execução

O Sistema de Gestão Financeira, SIGEFI, promoverá a automação dos processos da COFIN através
da sistematização das informações usualmente apuradas, por meio de um sistema robusto, confiável,
possibilitando maior fidedignidade das informações, tempestividade e melhor eficácia no
levantamento de subsídios favoráveis à tomada de decisões, além da melhoria do processo de
acompanhamento da gestão orçamentária e financeira.
Os principais objetivos do projeto são:
- Automação da programação orçamentária e financeira;
-

Otimização do processo de geração do acompanhamento diário da execução financeira

(ACOMP)
- Automação e integração com o SIAFI: execução da programação financeira
- Registro histórico de previsões e realizações de receitas e despesas;
- Implementação de controle da alçada com certificação digital;
- Informações gerenciais tempestivas para subsídios de decisões;
- Simulação de cenários

SIGEFI – Fase 2 - Modernização do Processo de Pagamento
Área:

Responsável na Área:

Sistema:

Intervenção:

SUPOF/COFIN

Marcelo Pereira de Amorim

SIAFI Operacional

Evolutiva

Estimativa de custo: *

Status: não iniciado

A modernização do processo de pagamento visa corrigir diferenças entre os saldos da Conta Única
no SIAFI e no BACEN na medida em que o saque à Conta Única ocorrerá no mesmo dia da emissão
da ordem bancária no SIAFI. A medida contribui para melhoria na gestão de caixa, indo ao encontro
do registro fidedigno e tempestivo dos desembolsos realizados, solucionando, ainda, questionamento
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dos órgãos de controle quanto à existência de lapso temporal entre a despesa realizada no SIAFI e
seu respectivo saque na Conta Única.
A dinamização desses pagamentos também será favorecida pela implementação de ferramenta
móvel que possibilite aos gestores e aos ordenadores procederem autorização eletrônica, ainda que
ausentes fisicamente de suas unidades.
*A estimativa de custo do projeto somente será feita após o término da Análise de Negócios da
demanda.

Tesouro Gerencial
Área:

Responsável na Área:

Sistema:

Intervenção:

SUCON/CCONT

Tiago Maranhão Barreto Pereira

TG

Desenvolvimento

Estimativa de custo: R$ 35.165.329,77

Status: em execução

O Tesouro Gerencial é um sistema de consulta de informações, a partir de dados do SIAFI, construído
na plataforma de business intelligence Microstrategy (a mesma utilizada no Sistema de Informações
de Custos), que a partir de 2015 consolidará as informações do SIAFI Gerencial e das soluções de
data warehouse (DW) da STN numa base de dados única, com cinco temas: Consultas Gerenciais;
Pagamento Efetivo; Custos; LRF; GFSM.
Seus benefícios em relação às atuais soluções são: a ampliação expressiva da abrangência e a
atomicidade dos dados (praticamente todos os dados do SIAFI, no mesmo nível de detalhe), a
geração de relatórios dinâmicos (com funcionalidades como pivotagem, drill e filtros de exibição), a
modularidade, a construção de documentos complexos e painéis (dashboards) e o agendamento
de consultas.

Tesouro Transparente - Segunda Fase
Área:

Responsável na Área:

Sistema:

Intervenção:

SUCOP/CODIN

Dênis de Queiroz Braz

TT

Evolutiva

Estimativa de custo: R$ 1.000.000,00

Status: em execução

Criação de um painel analítico que consolida dados do fluxo de programação financeira como um
todo, sob diferentes perspectivas, apontadas pelo Subsecretário, como Programas Sociais,
Previdência, Subsídios e Subvenções, Dividendos e Participações Societárias, Órgãos, entre outras.
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Big Data & Advanced Analytics
Área:

Responsável na Área:

Sistema:

Intervenção:

SUCOP/COSIS

Lincoln Moreira Jorge Junior

Não se aplica

Desenvolvimento

Estimativa de custo: R$ 200.000,00

Status: em execução

O objetivo do projeto é definir uma plataforma tecnológica capaz de proporcionar maior correlação
entre dados e processos da STN, com a identificação de padrões tácitos, por meio do emprego de
algoritmos avançados no processamento e análise de bases diversas, tais como SIAFI, SICONFI,
FINBRA, RTN, IBGE, FIRJAN etc. O projeto visa ainda a introdução do papel de Cientista de Dados na
STN. Tal se caracteriza, basicamente, pelo emprego multidisciplinar de técnicas e ferramentas
avançadas visando a descoberta de informações relevantes, as quais, por vias convencionais de
análise, fortalecendo-se o processo decisório na instituição. Os dois conceitos que se destacam nessa
temática são Big Data e Advanced Analytics. O primeiro contempla uma gama de tecnologias
capazes de lidar melhor com volumes de dados não adequadamente processados em bancos de
dados convencionais. Já o segundo trata das análises de dados que utilizam sofisticadas técnicas
para descoberta, tais como a Mineração de Dados e a Aprendizagem de Máquina, indo muito além
das abordagens tradicionais.

SADIPEM 360
Área:

Responsável na Área:

Sistema:

Intervenção:

SURIN/COPEM

Florian Immanuel Schumacher

SADIPEM

Evolutiva

Estimativa de custo: R$ 6.135.780,96

Status: em execução

O projeto conterá as seguintes releases: ajuste CDP exercício 2017, integrações com outros sistemas,
análise em dois estágios, mensagens eletrônicas, reestruturação da COPEM, aditivos contratuais.

O ajuste CDP exercício 2017 realizará os ajustes necessário nas contas que sofrerão alterações
conforme Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) - 7ª edição: todo o quadro da dívida consolidada
precisa ser reformulado e estar disponível no dia 02/01/2018, quando estarão valendo as novas regras
(CDP 2017).
As integrações com outros sistemas (SIGOR, SICONFI, CAUC, SID, etc) serão realizadas para atender o
backlog de outros projetos, melhorar a qualidade dos dados e melhoria dos processo de trabalho.
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A Análise em dois estágios trata-se da inclusão de uma etapa de análise de elegibilidade que será
prévia à análise do PVL. Esse módulo simplificará a análise das operações com garantia da União, de
maneira que pleitos que não atendam os requisitos mínimos seja arquivados/indeferidos antes de que
seja aberto um processo na STN. Envolverá o cálculo da CAPAG, custo da operação e
contragarantias.
As mensagens eletrônicas substituirão os ofícios e aumentarão sensivelmente a eficiência na
comunicação com entes da Federação e instituições financeiras.
A reestruturação da COPEM visa atender a nova estrutura regimental da COPEM e permitir que o
SADIPEM continue atendendo os processos de negócio da Coordenação.
Os aditivos contratuais referem-se ao recebimento de informações e análise que ainda são manuais,
o que contraria a Portaria STN nº 9/2017, que prevê o envio de apenas documentos eletrônicos pelo
SADIPEM.
*A estimativa de custo do projeto somente será feita após o término da Análise de Negócios da
demanda.

Aplicativo iOS do Tesouro Direto
Área:

Responsável na Área:

Sistema:

Intervenção:

SUDIP/COGEP

Eric Lisboa Coda Dias

TESOURO DIRETO

Evolutiva

Estimativa de custo: R$ 803.298,29

Status: em execução

O objetivo do projeto é desenvolver um aplicativo mobile oficial do Tesouro Direto para a plataforma
iOS, pois há aplicativo oficial apenas para o Android.

DARF Numerado – Fase 2 - INTRA-SIAFI
Área:

Responsável na Área:

Sistema:

Intervenção:

SUPOF/COFIN

Ana Carolina Viana Peixoto

SIAFI

Desenvolvimento

Estimativa de custo: R$ 940.549,92

Status: não iniciado

A Instrução Normativa SRF nº 96, de 27 de novembro de 2001, dispõe sobre o pagamento de receitas
federais por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) impresso com código
de barras.
Atualmente, o código de barras do Darf contém os dados da arrecadação impressos no documento.
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Em 2007, a Receita Federal adotou um novo modelo de código de barras no Documento de
Arrecadação do Simples Nacional (DAS), em que somente o número do documento é expresso no
código de barras.
Este modelo de código de barras do DAS passa, agora, a ser utilizado também no Darf.
O Siafi permite ao gestor do Governo Federal realizar a emissão do documento DARF no sistema, sem
a necessidade de procurar a rede bancária para efetuar o pagamento. Diante disso, o Novo Siafi e
Siafi deverão ser adaptados para contemplar o novo modelo de DARF numerado de forma a que
não seja necessário que as Unidades Gestoras tenham que utilizar uma instituição pertencente à rede
arrecadadora da RFB para fins de pagamento de um DARF com código de barras.

Produção de Estatísticas Fiscais Harmonizadas
Área:

Responsável na Área:

SUPEF/CESEF

Fernando Almeida Barbalho

Estimativa de custo: sem impacto orçamentário

Sistema:

Intervenção:
Desenvolvimento

Status: em execução

Criar um Datawarehouse para a CESEF no Oracle, com dados de diversas fontes, entre elas: SICONFI,
AUDESP, FINBRA e SIMEM, de maneira a permitir que a área não se preocupe com o processo de
extração e carga dos dados, que passará a ser feito de forma automatizada e monitorada pela
COSIS.

Evolução do Novo Séries Temporais
Área:

Responsável na Área:

Sistema:

Intervenção:

SUPEF/CESEF

Fernando Almeida Barbalho

SÉRIES TEMPORAIS

Evolutiva

Estimativa de custo: sem impacto orçamentário

Status: não iniciado

O objetivo do projeto é evoluir o sistema Novo Séries Temporais, de forma que as funcionalidades que
existiam no antigo sistema Séries Temporais sejam incorporadas, bem como adaptar as telas de
visualização das séries para o layout do Tesouro Transparente.
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Painel de Monitoração de receitas e despesas primárias
Área:

Responsável na Área:

SUPOF/COFIN

Márcio Leão Coelho

Estimativa de custo: sem impacto orçamentário

Sistema:

Intervenção:
Desenvolvimento

Status: não iniciado

Painel de acompanhamento das receitas e despesas primárias do governo central com vistas ao
cumprimento das metas estabelecidas pela LDO para o exercício.
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