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INTRODUÇÃO 
 

 Com as modificações impostas pelo TCE-PR para o exercício de 2013, houve 

inúmeras alterações pertinentes ao Controle de Obras Públicas. Alterações essas que 

impactaram tanto no Sistema de Controle de Obras, como nos demais módulos.  

 A partir de 2013, o Controle de Obras, tem uma reviravolta com relação a área 

pública, onde apresenta uma questão de suma importância para as entidades, com 

relação a responsabilidade, registro, manutenção e atualização das informações 

tocantes as intervenções.  

  A adequação cadastral é o primeiro passo para o sucesso nessa nova 

empreitada, devendo haver um comprometimento de todas as áreas da gestão pública, 

para em conjunto consigam gerenciar as obras públicas.  

 Dessa forma, para que as entidades possam efetuar todos os controles 

referentes as obras, devem utilizar um sistema específico, que torne possível desde os 

registros mais simples, quanto a integração entre os demais módulos para que além do 

gerenciamento geral das intervenções, esteja disponível rotina automatizada para 

geração dos arquivos constantes dos layouts disponibilizados pelo TCE-PR, para as 

prestações de contas mensais.  

 Assim, a Elotech sempre saindo na frente, aprimora o seu conhecido e 

conceituado módulo de Obras para o pleno atendimento as solicitações do TCE-PR, em 

total comprometimento com os seus parceiros e clientes, desenvolvendo e 

disponibilizando uma ferramenta robusta e integrada, para sempre superar as 

expectativas com total eficiência e eficácia. 

 
1.1 Tela inicial e autenticação 
 
 

 
Figura 01: Tela de autenticação de usuário 
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Figura 02: Módulos disponíveis para o usuário de acordo com sua permissão de acessos 

 

 
Figura 03: Escolha da Entidade e Exercício para logon no sistema 

 

 
Figura 04: Tela inicial do módulo de Obras Públicas 
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2 CADASTROS 
 

 
Figura 05: Botão Cadastro 

 
 

 
Figura 06: Opções cadastrais 

 
2.1 Fiscal 
 

 
Figura 07: Tela cadastral para registro dos possíveis fiscais de obras 

 
Na tela cadastro Fiscal, o usuário deverá registrar todos os possíveis fiscais de obras, que serão 
vinculados nas telas de movimentação e também será gerado para o TCE-PR. 

 
 

 
Figura 08: Pesquisa no cadastro de pessoas para inserção na tela de fiscais 

 
Para inserção de um novo fiscal, necessário pesquisar o mesmo para a inserção na tela. A 
pesquisa é feita diretamente no cadastro de pessoas do Cadastro Único, necessário para a 
geração dos dados das pessoas para o PessoaAM do TCE-PR. 
Abaixo, figura ilustrando o cadastro de um fiscal, com a pessoa vinculada, trazendo dados 
básicos da mesma, como o apelido e CPF. 
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Figura 09: Cadastro completo de uma pessoa como fiscal de obras 

 
Caso não seja encontrada a pessoa (Fiscal) na pesquisa para inserção no cadastro, necessário 
o cadastro da pessoa no módulo Cadastro Geral, conforme exemplo abaixo: 
 
2.1.1 Cadastro de Pessoas (Cadastro Único) 
 
Para cadastrar uma nova pessoa no Cadastro Geral de Pessoas do Aise, o usuário deve ter 
acesso ao módulo Cadastro Geral, com o ícone exemplificado abaixo.  
 

 
Figura 10: Tela inicial da plataforma Aise, com identificação dos módulos em que o usuário 

possui acesso 
 

 
Figura 11: Acesso ao módulo Cadastro Geral ou Cadastro Único 

 

 
Figura 12: Tela inicial do módulo Cadastro Único 
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Neste momento, o usuário deve acessar o ícone cadastros, onde serão abertas as opções 
abaixo demonstradas através da figura 13. 
 

 
Figura 13: Opções cadastrais do módulo Cadastro Único 

 
A seguir, utilizando a opção Pessoa, é aberta a tela de cadastro, em que clicando no botão 
novo, é aberta a Validação de CNPJ/CPF, onde com dados válidos, inicia-se o registro das 
demais informações como endereços e demais informações gerenciais. 
 

 
Figura 14: Cadastro de Pessoas, necessário para cadastrar uma nova pessoa para utilização nos 

módulos da plataforma Aise, em especial no nosso caso, no módulo Obras 
 

 
Figura 15: Cadastro de uma nova pessoa 
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2.2 Portaria 
 
No cadastro de portarias, o código gerado é sequencial, simplesmente para inserção da mesma 
na tela de Ordem e correlatas, com relação aos membros da comissão de recebimento de 
obras. 

 
Figura 16: Cadastro de uma nova portaria de recebimento de obras, para vinculação no 

cadastro de uma determinada intervenção 
 
Iniciando o cadastro de membros da comissão, o ocupante e cargo são campos descritivos, em 
que posteriormente poderão ser incluídos na tela de ordem, com referência a quais membros 
estiveram realmente presentes para o recebimento da intervenção. 
 

 
Figura 17: Identificação dos membros para recebimentos de obras, de acordo com a Portaria 

Cadastrada 
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Figura 18: Cadastro de uma nova portaria de recebimento de obras, com a identificação dos 

membros da mesma 
 
2.3 Assinaturas 
 
Tela cadastral para registrar as assinaturas que serão vinculadas as impressões. 
 

 
Figura 19: Tela cadastral de assinaturas para vinculação nas intervenções (situação gerencial, 

sem vinculação com SIM-AM) 
2.4 Fonte Recurso 
 
Tela cadastral para efetuar o registro das fontes de recurso, que serão vinculadas as ordens de 
serviço. 
 

 
Figura 20: Cadastro das fontes de recurso, para vinculação na opção Operação de Crédito da 

tela Ordem de Serviço 
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3 MOVIMENTAÇÃO 
 

 
Figura 21: Botão para acesso das opções de Movimentação do módulo 

 

 
Figura 22: Opções de movimentação para o módulo 

 
3.1 Ordem Serviço 
 
A tela Ordem de Serviço (Intervenção) reflete na mais importante concentração de dados do 
módulo de Obras, seja para gerenciamento, quanto para registro de informações pertinentes a 
prestação de contas ao TCE-PR. Nela estão contidas todas as informações a respeito da 
intervenção, como dados de contrato, prazos e valores, exibição das medições que são 
registradas nos laudos de medição, situação da obra, que compreende o andamento da 
mesma, com relação a informações adicionais como fiscalizações, notificações. E ainda, 
solicitação dos termos aditivos para encaminhamento ao setor de Contratos para que proceda 
no acolhimento ou não das solicitações de aditamento. 
As informações constantes da tela devem ser bem analisadas quanto ao preenchimento, em 
especial quanto aos dados referentes ao TCE-PR, como tipo e classificação da intervenção, pois 
são códigos fixos que de acordo com a vinculação, impactará na geração dos dados para 
prestação de contas. 
Cada intervenção ou obra, deve ser registrada em uma única ordem de serviço, que vai 
compreender um contrato também, que pode ou não ter aditivos. As medições, são 
preenchidas na tela de laudo de medição, vinculada a ordem específica, para agregamento das 
informações necessárias para complementação dos dados e definição da situação de cada 
intervenção. 
 

 
Figura 23: Tela Ordem de serviço (mais importante tela do módulo) 
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Figura 24: Campos da tela Ordem de Serviço na sua parte principal 

 
Abaixo, explicações quanto aos principais campos: 
 
Nº/Ano Ordem Serviço: Sequencial de acordo com a ordens geradas no ano. Pode ser editado 
o número; 
Nº Contrato: Acessado através da pesquisa e inserido diretamente do módulo de Contratos, 
registrado no sistema de Compras e Licitações; 
Situação: Definida de acordo com os laudos de medição gerados para a ordem; 
Percentual: Acumulado de acordo com as medições geradas para a ordem; 
Empresa: Dados carregados automaticamente quando incluído o contrato; 
Vinculado TCE: Define que a ordem será gerada para o SIM-AM; 
Data OS: Data da Ordem de Serviço; 
Data Assinatura: Data da Assinatura da Ordem de Serviço; 
Receb Provisório e Definitivo: Datas preenchidas quando assinados os termos referentes; 
Bem Próprio: Descrição da intervenção, como por exemplo: "Construção de creche no bairro 
X"; 
Interv. Anterior AM: Somente para as obras em andamento de exercícios anteriores, com sua 
vinculação ao código do AM já existente; 
Localização Detalhada: Descrição da localização da intervenção a facilitar sua identificação, 
como por exemplo: "Bairro Y, Rua Z"; 
Tipo de Intervenção: Definido de acordo com os códigos específicos do TCE-PR, conforme 
abaixo: 
 

 
 
 
Classificação: Definida de acordo com os códigos específicos do TCE-PR, conforme abaixo: 
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Intervenção: Informação descritiva, podendo ser a mesma informação constante do campo 
Bem Próprio; 
Tipo da Obra: Definido de acordo com os códigos específicos do TCE-PR, conforme tabelas 
abaixo: 

 

 
Para facilitar a vinculação no sistema, no campo Tipo da Obra, já estão montadas as possíveis 
combinações para vinculação, conforme imagem abaixo: 
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Figura 25: Vinculação Tipo Obra com Classificação Obra 

 
Processo: Dados do processo administrativo interno referente a intervenção; 
Valor Intervenção: Reflete o valor do instrumento contratual; 
 
A seguir, detalhamento da tela em abas, de forma a facilitar o preenchimento das informações 
e agilizar a rotina, evitando a necessidade da abertura de várias telas para registro dos dados 
que são dependentes entre si. 
 
3.1.1 Objeto 
 
Na aba objeto, é carregado automaticamente o objeto do contrato vinculado a intervenção, 
podendo ser alterado se for necessário, para melhor identificação ou complementação das 
informações. 
 

 
Figura 26: Detalhamento da aba objeto 

 
3.1.2 Bem Patrimonial 
 
Aba para vinculação da intervenção a um bem patrimonial ou vários no caso de uma 
pavimentação de diversas ruas por exemplo. 
 

 
Figura 27: Demonstração da aba Bem Patrimonial, após a inserção de um bem 

 
Ao clicar em novo, é aberta outra tela, para vinculação dos bens patrimoniais na intervenção, 
em que somente são pesquisados os bens de natureza Imóvel tombados no patrimônio.  
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Figura 28: Tela de vinculação de bens patrimoniais 

 
3.1.3 Prazo/Valor 
 
Nesta aba, preenchidos os campos que serão primordiais para a geração dos arquivos para o 
TCE-PR, como: 
Dimensão: Definida a dimensão total da intervenção; 
Unidade de medida: Vinculada aos tipos do TCE-PR, conforme abaixo: 

 
Valor Intervenção: Valor total da intervenção, carregado o valor do instrumento contratual; 
Data Base: Se contratada toda a execução, o valor deverá ser a data do contrato. Se a 
intervenção for parcialmente contratada, deverá ser a data referente a planilha orçamentária 
elaborada para a execução total; 
Data Início: Data de efetivo início da execução da intervenção, em que, o mês de geração da 
tabela Intervenção é referente ao mês informado nesta data; 
Prazo de execução: Prazo de execução do contrato em dias, sendo carregado do contrato, 
podendo ser editado; 
Prazo de vigência: Prazo de vigência do contrato em dias; 
Fonte de Recurso: Definição da origem da fonte de recurso principal para a intervenção; 
Regime: Definição do tipo de regime de execução da intervenção, conforme tabela específica 
do TCE-PR, abaixo exemplificada: 

 
 

 
Figura 29: Aba Prazo/Valor com as informações da intervenção com referência ao contrato 
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3.1.4 Dados Contrato 
 
Data do Contrato: Carregada do contrato, de acordo com a data de assinatura, podendo ser 
editada; 
Tipo Ato: Definições do contrato vinculado, em que os tipos são Contrato e Ata de Registro; 
Tipo Origem: Definição do tipo de origem do contrato, que representa a sua origem, 
elaboração; 
Nr CNPJ Origem: CNPJ de origem do contrato; 
 

 
Figura 30: Aba Dados do Contrato, contendo informações básicas do contrato, referente ao 

registro do mesmo no módulo de Compras 
 
3.1.5 Aditivos 
 
Na aba aditivo, são demonstrados os aditivos elaborados para o contrato da intervenção, em 
que no módulo de Obras, é elaborado o aditivo, que na verdade é uma solicitação de termo 
aditivo, para encaminhamento a área específica de contratos, para firmamento ou não do 
instrumento; 

 
Figura 31: Aba aditivos sem aditivos vinculados 

 

 
Figura 32: Tela de registro de aditivos de contratos para impressão e vinculação a intervenção 
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Figura 33: Ao gravar o aditivo, o sistema faz uma verificação de que se existe seguro na 

intervenção, simplesmente informativo 
 

 
Figura 34: Demonstrativo da impressão dos aditivos, para encaminhar ao setor de Contratos 

 
3.1.6 Medição  
 
Na aba Medição, não é possível incluir uma nova, podendo somente editar as medições que 
estão registradas, pois tais registros advém da tela de Laudos de Medição, onde todas as 
informações obrigatórias são informadas no registro das medições na tela Acompanhamento. 
 

 
Figura 35: Aba Medição, contendo os dados de todas as medições vinculadas na intervenção 

através da tela Laudo de Medição 
 
3.1.7 Responsáveis 
 
Aba simplesmente para vinculação dos responsáveis, em que nos campos Responsável pela 
Empresa e Técnico Responsável, a pesquisa busca os dados do cadastro de pessoas do módulo 
Único, e no campo Fiscal Responsável, a busca é realizada no cadastro de fiscais, do próprio 
módulo de Obras, que já realizou a busca no cadastro único para vinculação. 
No campo Órgão Executor, o sistema já carrega o órgão do contrato, sendo necessário vincular 
a Unidade Executor, que não é obtida através o cadastro de contratos, por não existir tal 
campo para vinculação; 

 
Figura 36: Aba Responsáveis, para vinculação dos responsáveis, em especial no Fiscal 

Responsável 
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3.1.8 Membros Portaria de Recebimento 
 
Aba específica para vincular a portaria já cadastrada, em quando finalizada e recebida a obra, 
vinculados os responsáveis pelo recebimento. 
 

 
Figura 37: Aba Membros, onde é feita a vinculação da portaria de recebimento da obra, com a 

identificação dos membros que realmente participaram do recebimento 
 
3.1.9 Andamento da Obra 
 

 
Figura 38: Aba Andamento da Obra, para registro de situações que ocorreram na intervenção, 

como fiscalizações, atrasos 
 

 
Figura 39: Tela para cadastro da situação da obra 

 
3.1.10 Assinaturas 
 
Aba para vinculação dos possíveis assinantes nos termos referentes a Ordem e Aditivo. 

 
Figura 40: Aba Assinaturas, para vinculação dos assinantes da Ordem e Aditivo 
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3.1.11 Atos - Demais informações referentes a intervenção (obra) 
 

 
Figura 41: Imagem identificando o menu Atos, localizado ao lado do valor da intervenção na 

tela Ordem de Serviço 
 

 
Figura 42: Opções do menu Atos 

 
3.1.12 Licitações 
 
Vinculação da licitação referente a obra, simplesmente gerencial. 

 
Figura 43: Opção para vinculação da licitação referente a intervenção 

 
3.1.13 Operação de Crédito 
 
Opção esta para registro das fontes de recurso utilizadas na referida intervenção. 
Simplesmente gerencial, pois tais dados não são gerados para o TCE-PR. 
 

 
Figura 44: Opção para registro das fontes de recurso utilizadas para a intervenção 
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3.1.14 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
 
Informações referentes ao registro das ARTs, vinculadas aos responsáveis técnicos pela 
elaboração de cada uma delas. 
Em que os campos Tipo Documento Órgão de Classe e Tipo Responsabilidade Técnica, são 
definidos pelo TCE-PR, conforme detalhamento abaixo: 
 

 
 

 
 

 
Figura 45: Opção para registro das ARTs referentes a obra, com a designação do responsável 

técnico pelas mesmas 
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3.1.15 CEI (Cadastro Específico do INSS) 
 
Registro das informações relativos à matrícula da obra no INSS (CEI) e CND da obra, referente 
ao mesmo documento. 
 

 
Figura 46: Opção para registro da matrícula da obra no CEI (INSS) 

 
3.1.16 Seguro 
 
Registro de possíveis seguros para a intervenção. 
 

 
Figura 47: Identificação do registro dos seguros da obra 

 
3.1.17 Ação do PPA 
 
Vinculação a ação do PPA, referente a execução da Obra, sendo pesquisado diretamente do 
PPA. 

 
Figura 48: Vinculação da ação do PPA referente a referida obra 
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3.1.18 Planilha do Orçamento 
 
Registro das informações referentes as planilhas de orçamento de contratos e aditivos para a 
intervenção, em que o responsável, é inserido através de busca no cadastro de pessoas do 
módulo Único, e verificando as informações com referência ao tipo da Planilha, conforme 
abaixo: 

 
Figura 49: Tipos de Planilha 

 
Se vinculado aditivo na planilha, entende-se para a geração de arquivos que corresponde ao 
determinado aditivo da intervenção, e também validando de acordo com o tipo de planilha 
vinculado. Podem ser inseridas quantas planilhas forem necessárias para a intervenção. No 
cadastro da Planilha de Orçamento, o sistema já faz a geração automática de um ato, que pode 
ser pesquisado na tela de Cadastro de Atos. A informação de qual ato foi gerado com o escopo 
e tipos definidos de acordo com o tipo, é exibido ao lado da informação Controle Atoteca, 
necessário para a prestação de contas. 
Este campo Controle Atoteca, é de suma importância para a prestação de contas. De posse do 
código exibido no Controle Atoteca, é necessário que seja cadastrado na Atoteca do TCE-PR, 
diretamente no site do Tribunal, na base documentos. No tópico "6 PASSO A PASSO NO 
CADASTRO NA ATOTECA DO TRIBUNAL REFERENTE AOS DOCUMENTOS PROVENIENTES DE 
PLANILHAS E MEDIÇÕES NO MÓDULO DE OBRAS" deste manual está um passo a passo do TCE 
para o registro destas informações, que não podem ser geradas, sempre sendo preenchidas 
manualmente no TCE-PR, com a inclusão dos arquivos digitalizados referentes a planilhas e 
medições. 

 
Figura 50: Registro das planilhas do orçamento referentes a obra, seja a planilha inicial no 

contrato ou nova planilha com aditivo por exemplo 
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Figura 51: Registro de uma planilha efetuada 

 
3.1.19 Impressões 
 
Nas impressões da tela de Ordem de Serviço, estão disponíveis neste momento estas abaixo, 
podendo ser customizadas e padronizadas por entidade e ainda inclusão de novas, de acordo 
com a realidade de cada entidade, pois neste processo, ainda existem impressões a serem 
customizadas para melhorias gerenciais no módulo. 
 

 
Figura 52: Opções de Impressão para a Ordem de Serviço 

 
Na opção Notificações, o sistema abre uma nova tela, para registro de notificações a serem 
geradas para a empresa, quanto a atrasos, ou outras situações que forem surgindo, conforme 
imagens abaixo no item 3.1.20 Notificações. 
 
3.1.20 Notificações 

 

 
Figura 53: Registro de notificações referentes a intervenção junto a empresa 
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3.1.21 Medição Acumulada 
 
A opção Medição Acumulada, traz informações sintetizadas das medições da ordem 
selecionada, com seus percentuais acumulados, para gerenciamento de informações. 
 

 
Figura 54: Tela demonstrativa do andamento das medições da obra 

 
3.2 Laudo de Medição 
 
Na tela de movimentação Laudo de Medição, são registrados os fatos que alteram valores e 
status com relação as ordens de serviço. Nela são registradas as medições, que são os 
acompanhamentos, além dos demais tipo de acompanhamento, como conclusão, paralisação, 
cancelamento. 
Tem a mesma rotina da tela de Planilha Orçamentária, com a geração de um ato, exibido ao 
lado da informação Controle Atoteca, que da mesma forma da Planilha, deve ser cadastrado 
manualmente com esse código na Atoteca no site do TCE-PR, e inclusão de documentos 
referentes aos acompanhamentos das obras. 
No Laudo, simplesmente iniciado um novo, vinculando-o a ordem de serviço específica, com os 
dados sendo carregados automaticamente, em que o campo parecer é totalmente descritivo, 
para inclusão de informações gerenciais quanto a medição ou acompanhamento. Ao gravar o 
laudo, necessário incluir a medição do mesmo, que é inserida através da tela 
Acompanhamento, que é aberta quando iniciada uma nova medição, e neste tela, definidos os 
tipos de acompanhamento caso a caso. Salientando, que existe um acompanhamento para 
cada laudo apenas, devendo ser gerado um laudo para cada caso. 

 
Figura 55: Tela para o registro dos laudos de medição da obra, com a vinculação das suas 

respectivas medições 



 

 
 

Manual Aise - Obras  

www.elotech.com.br 
  

25 

3.2.1 Medições 
 

 
Figura 56: Detalhamento da medição referente ao laudo de medição 

 
3.2.2 Acompanhamento (Registro das medições e tipos de status da obra) 
 
De acordo com cada tipo de lançamento, novas opções referentes a cada são abertas para 
preenchimento. 
 
3.2.2.1 Tipo Lançamento (Medições) 
 
Neste tipo de acompanhamento, com o tipo de lançamento como medição, diversas opções 
são abertas para preenchimento, que irão agregar nas medições da ordem de serviço. Todos 
os acompanhamentos são vistos como medições pelo TCE-PR. Portanto, na tela da ordem, seja 
tipo medição ou não, o sequencial é continuado de acordo com os tipos. 
Neste acompanhamento (Medição), inserida a data do acompanhamento, fiscal responsável 
pelo mesmo, em que são pesquisados da tela cadastral de fiscais e as demais informações 
como valores, nota fiscal sendo digitadas manualmente. O percentual é calculado 
automaticamente pelo sistema e incrementado no status da obra. A única diferença, é quando 
o acompanhamento é referente ao contrato ou aditivo. Se for aditivo, deve-se vincular o 
acompanhamento ao aditivo, em que o percentual será sobre o valor do aditivo. 
 
Por exemplo: Contrato = R$ 100.000,00, com R$ 80.000,00 (medições) equivalendo a 80% do 
contrato com as medições. Se for feito um aditivo de R$ 20.000,00, e medição de R$ 
20.000,00, equivale-se não que 100% do contrato foi medido, mas sim continua 80% de 
medições no contrato e 100% de medições no aditivo. 
 

 
Figura 57: Registro do lançamento da medição da obra, com o tipo de lançamento igual a 

medição 
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3.2.2.2 Tipo Lançamento (Paralisação) 
 
Neste tipo de acompanhamento, necessário vincular o tipo de paralisação da intervenção, de 
acordo com tabela específica do TCE-PR, conforme abaixo: 
 

 
 
Dessa forma, o tipo de paralisação deve ser vinculado de acordo com um tipo específico do 
Tribunal, não sendo possível cadastrar novos tipos. 
 

 
Figura 58: Registro do lançamento da medição da obra, com o tipo de lançamento igual a 

paralisação 
 
3.2.2.3 Tipo Lançamento (Conclusão) 

  
Neste tipo de lançamento, simplesmente vinculando o tipo de lançamento de conclusão 
 

 
Figura 59: Registro do lançamento da medição da obra, com o tipo de lançamento igual a 

conclusão 
 
3.2.2.4 Tipo Lançamento (Cancelamento de Intervenção) 
 

 
Figura 60: Registro do lançamento da medição da obra, com o tipo de lançamento igual a 

cancelamento de intervenção 
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3.2.2.5 Tipo Lançamento (Cadastro Indevido) 
 

 
Figura 61: Registro do lançamento da medição da obra, com o tipo de lançamento igual a 

cadastro indevido 
 
 
3.2.2.6 Imagens 
 

 
Figura 62: Botão Imagens da tela Laudo de Medição, localizado na tela Acompanhamento, 

aberta com as medições 
 
Através do acesso ao botão imagens na tela Acompanhamento, podem ser vinculadas diversas 
imagens referentes ao acompanhamento, inclusive para serem demonstradas no Portal 
Transparência Elotech® para verificação do andamento através de imagens inclusive. 

 
Figura 63: Vinculação de imagens nos medições do laudo de medição 
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3.3 Cadastro de Atos 
 
Na tela cadastro de atos, utilizada para verificação/consulta, do tipo de escopo e documento 
legal para inclusão destas informações manualmente na Atoteca do TCE-PR. Os atos gerados 
nas telas de Planilha Orçamentária e Laudos de Medição, podem ser consultadas neste tela. 

 
Figura 64: Registro dos atos vinculados as obras, sendo utilizado apenas para consulta, devido 

a geração automática dos atos nas telas em que é necessário 
 
3.4 Veículo Publicação 

 

 
Figura 65: Cadastro de veículo de publicação, para vinculação nos atos, não havendo 

necessidade de tais registros neste momento 
 
4 RELATÓRIOS 
 

 
Figura 66: Demonstrativo das opções de relatório constantes do módulo neste momento, 

podendo ser customizadas e incrementadas 
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5 GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O TCE-PR 
 
A geração de arquivos para o TCE-PR no módulo de Obras, é totalmente realizada através do 
SIGELO, através da geração Obras, em que existem duas abas: Abertura Exercício e Movimento 
Mensal. 
Na abertura exercício, somente dois arquivos no obras, que são referentes ao código da 
localidade anterior e intervenção anterior, das obras que estão em andamento com o Tribunal 
de Contas. E o arquivo Bem.txt, para geração dos bens que estão vinculados a estas 
intervenções. 
 

 
Figura 67: Tela para geração dos arquivos de abertura no módulo SIGELO, com 3 arquivos, 

referentes as obras em andamento e aos bens patrimoniais vinculados as mesmas 
 

 
Figura 68: Opções para geração dos arquivos mensais do módulo de Obras 
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6 SINOPSE NA ORDEM DE LANÇAMENTOS NO MÓDULO 
 
Neste tópico, apresento a sequência lógica para registro das informações no módulo, de modo 
a atender o SIM-AM 2013, de forma sintética, não alterando a ordem das demais informações 
amplamente descritas nos tópicos deste manual. 
 
1º Registrar a intervenção na tela Ordem de Serviço, realizando todas as vinculações 
necessárias, como planilhas, responsáveis, tipos cadastrais, ART's, CEI, assinantes. Ou seja, 
todas as informações que estiverem disponíveis registrar o lançamento. E o principal, vincular 
o bem, ou bens patrimoniais constantes da intervenção, lembrando que podem existir N bens 
para uma intervenção, como no caso de uma pavimentação asfáltica por exemplo, com 
diversas ruas;  
 
2º Nas medições ou acompanhamento, somente são realizadas na tela Laudo de Medição, que 
são agregadas na tela Ordem de Serviço, sejam de qual tipo forem. Estas informações são 
cruciais para a geração de arquivos mensais; 
 
As informações para vinculação estão nos módulos de licitações, contratos, patrimônio e PPA, 
neste início, devido as ações do PPA. 
 
No mesmo mês da intervenção, existe a necessidade de existir um empenho vinculado a 
intervenção, devendo ser vinculada a intervenção na NAD, antes da elaboração do empenho. 
 
Portanto, realizou a licitação, para iniciar a intervenção, registra-se a mesma, já vinculando-se 
todas as informações possíveis e na sequência somente serão os registros do 
acompanhamento da obra.  
 
No caso das planilhas e medições, a necessidade de utilizar o código de ato gerado pelo 
sistema, para registro das informações na Atoteca do Tribunal, conforme instruções do próprio 
TCE-PR, elencadas neste manual no tópico a seguir, com link para acessar diretamente o 
arquivo no site do Tribunal de Contas do Paraná. 
 
O sistema está elaborado não somente para geração dos arquivos para o TCE, como também 
para a área gerencial, em que, relatórios podem ser customizados e novas sugestões são bem 
vindas para aprimorar a ferramenta no âmbito de gerenciamento das obras. 
 
O principal na instalação do módulo, é na parametrização, com a integração correta entre os 
dados do demais bancos, vinculações de modelos de receita e despesa. Portanto, erros em 
telas, são fruto de parametrizações efetuadas de maneira errônea, devendo ser revista nos 
casos que por ventura surgirem. 
 
Demais demandas de layout que surgirem, serão tratadas com a máxima urgência para o pleno 
atendimento ao TCE-PR, inclusive, se for disponibilizada ferramenta para captação de dados, 
com relação a Atoteca no site, o que ainda não existe, gerando esse trabalho manual por parte 
dos usuários. 
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6 PASSO A PASSO NO CADASTRO NA ATOTECA DO TRIBUNAL REFERENTE AOS DOCUMENTOS 
PROVENIENTES DE PLANILHAS E MEDIÇÕES NO MÓDULO DE OBRAS 
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Para download do arquivo completo, acessar: 
 

http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2013/10/pdf/00250839.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

http://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2013/10/pdf/00250839.pdf
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ANOTAÇÕES 
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