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INTRODUÇÃO 

 

Este documento é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão - SEPOG em fornecer orientações para a realização do 

Monitoramento dos Planos e Ações Governamentais, definindo as etapas e 

atribuições de cada um dos atores envolvidos na gestão dos programas por meio do 

Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG) desenvolvido e instituído pela 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG). 

Considerando que o monitoramento dos Planos e Ações Governamentais é um 

processo contínuo de acompanhamento, referenciado na estratégia de 

desenvolvimento e nos desafios, objetivando a alocação de recursos, identificar e 

superar restrições sistêmicas, corrigir rumos, sistematizar elementos para subsidiar os 

processos de avaliação e revisão; é importante ressaltar a importância desse tipo de 

atividade no governo estadual, uma vez que fortalece a Administração Pública ao 

orientá-la para o alcance de resultados. 

A inserção do monitoramento no ciclo de gestão de programas e políticas reforça 

o processo de planejamento governamental, contribuindo para a obtenção dos 

resultados globais desejados, é assim, que a SEPOG comparece neste processo, 

apresentando as instruções para o monitoramento dos aludidos planos. 

As informações e as recomendações resultantes do monitoramento e da 

avaliação irão gerar informações úteis à melhoria da qualidade das decisões, 

associadas ao planejamento, a alocação de recursos e a execução das ações de 

Governo e serão consolidadas em Relatórios de Avaliação encaminhados à Assembleia 

Legislativa conforme determinação da lei que instituiu o plano e ao Tribunal de Contas 

do Estado de Rondônia nos termos das disposições contidas na Constituição  

Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e de outros dispositivos que regulam a 

matéria. 

Finalmente, para obter o sucesso esperado, é de suma importância o 

envolvimento de cada um dos atores do processo, tanto no nível estratégico, quanto no 

tático-operacional, pois sua viabilidade está centrada na premissa e na 

responsabilização destes, indo além da necessidade do cumprimento e a observância 

das normas, o que requer por parte desses atores um maior comprometimento com o 

processo. Desta forma, a responsabilização e o comprometimento dos envolvidos 

propiciarão as melhorias à gestão pública e o aprimoramento do gasto público. 

 
 
 

 
Equipe Técnica 
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1. O PROCESSO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS 
GOVERNAMENTAIS 

Em monitoramento do Plano Plurianual, subentende-se o desenvolvimento do 

processo estratégico-gerencial do acompanhamento, controle e execução  do 

conjunto de programas visando à produção de informações para subsidiar a tomada de 

decisões, bem como a identificação e correção de problemas. 

A implantação do processo de monitoramento dos programas 

governamentais do Estado de Rondônia tem como objetivo acompanhar 

permanentemente a implementação dos programas de Governo, com vistas à 

melhoria dos padrões de eficiência, eficácia, efetividade transparência e 

qualidade da gestão e dos serviços prestados ao cidadão. Assim, o 

monitoramento tem por finalidade: 

 Gerar informações úteis à melhoria da qualidade das decisões, associadas 

ao planejamento, a alocação de recursos e a execução das ações de 

Governo; 

 Promover a aprendizagem e disseminar o conhecimento nas organizações 

sobre o programa, mediante a discussão e análise sobre a concepção, 

desempenho e resultados; 

 Fornecer subsídios que permitam uma melhor qualidade da avaliação dos 

programas, como por exemplo, melhorar o conteúdo da avaliação anual 

dos programas de governo (Relatório da Ação Governamental - RAG); 

 Contribuir para o aperfeiçoamento do PPA na fase de revisão do Plano, a 

partir da análise dos programas, visando à melhoria dos resultados e a 

otimização na utilização dos recursos. 

 
 

1.1 MONITORAMENTO NO CICLO DE GESTÃO 

O monitoramento tem como objetivo identificar restrições e propor soluções para 

assegurar a realização dos programas e o alcance dos objetivos e metas do governo 

por meio da produção de informações úteis para o processo de tomada de decisões. 

Trata-se de uma ferramenta que subsidia a revisão do Plano Plurianual. 

O ciclo de gestão dos programas que compõe o PPA compreende os eventos 

que, integrados ao longo de quatro exercícios, viabilizam o alcance dos objetivos de 

governo com vistas ao enfrentamento dos problemas e o atendimento das demandas da 

sociedade. 

Os processos de elaboração da programação, avaliação e revisão constituem 

as peças básicas do ciclo de gestão da programação, sob a perspectiva de médio 

prazo. Já a execução físico-financeira e o monitoramento das ações e programas estão 
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relacionados à programação examinada no horizonte de um exercício. (ver figura 1). 

 
Figura 1 - Ciclo de Planejamento 

 
 

 
Embora, o ciclo de gestão expresse a situação ideal, na prática nem todos os 

programas e políticas seguem as suas etapas. Por exemplo, a avaliação pode não 

ser realizada, o planejamento e a implementação pode ser feito sem um diagnóstico 

do problema, o programa pode não ter sido definido de fato na agenda do 

governante, o acompanhamento dos programas e políticas podem não ocorrer ou 

ocorrer em bases precárias, desassociadas da adoção de  técnicas  de 

monitoramento e de um sistema de indicadores. Assim, objetivando o fortalecimento 

das diferentes etapas do ciclo de gestão, a administração pública estadual deu início a 

implantação do processo de monitoramento dos programas e ações governamentais, e 

prevê o acompanhamento continuo da execução físico-financeira das ações e dos 

programas do PPA, com vistas à identificação de restrições e consequentemente 

correção das distorções que inviabilizem o alcance dos objetivos pretendidos. 

A  coleta de dados e a  sistematização de informações relevantes do ponto    

de vista gerencial impulsionaram a melhoria de outras fases do ciclo de gestão de 

políticas públicas, sobretudo da avaliação que, ao contrário do monitoramento, que 

consiste na comparação dos resultados obtidos com o planejado, permite a atribuição 

de valores no que diz respeito à implantação dos programas e políticas governamentais, 

oferecendo explicações para os efeitos da intervenção do governo. 
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Todavia, para que o monitoramento produza os efeitos desejados é 

necessária a observância de certos requisitos básicos, a saber: 

 Agentes participantes do processo com funções e competências definidas para 

exercer o monitoramento; 

 Investimentos em tecnologias apropriadas, desenvolvimento de sistema 

informatizado e constante aperfeiçoamento; 

 Disseminação da metodologia de monitoramento; 

 Designação de gestores de programas com perfil gerencial; 

 Normatização do processo (fluxos, reuniões periódicas, padronização de 

relatórios); 

 Compromisso dos níveis estratégicos e técnicos; 

 Mecanismos de divulgação e utilização das informações 

geradas pelo monitoramento; 

 Apropriação dos resultados do monitoramento na revisão do planejamento. 

 

 
1.2 AGENTES DO PROCESSO DE MONITORAMENTO 

Conforme enfatizado anteriormente a Secretaria de Planejamento, Orçamento e 

Gestão - SEPOG tem como atribuição principal no processo de monitoramento o 

estabelecimento das diretrizes gerais para o acompanhamento continuo dos 

programas e ações governamentais pelos órgãos e entidades, compreendendo nessa 

missão, a disponibilização da metodologia, orientação e apoio técnico, organização 

das informações resultantes  do monitoramento e a promoção  da  articulação  com 

as equipes por meio de sistemas informatizados e comunicação direta. 

O processo de monitoramento contará também com a participação de diferentes 

atores, cujas atribuições, embora distintas, concorrem para a mesma finalidade, ou 

seja, coleta, análise e sistematização de informações e de verificação do andamento 

da ação governamental. O monitoramento contará com a participação direta dos 

titulares dos órgãos/entidades, com gerentes de programas, representantes dos 

comitês gestores dos programas e técnicos da gerência de monitoria e avaliação da 

SEPOG. 

 
A gestão do programa é de responsabilidade de um Gerente a ser nomeado, por 

ato administrativo do titular do órgão a que o programa está vinculado. 

Uma vez que o monitoramento físico-financeiro consiste na verificação da 

programação planejada em relação à executada no que diz respeito à aplicação dos 

recursos e a obtenção do produto objeto da ação, o papel do gerente é o de 

responsável pela execução das ações,  aqui  compreendidas  como  os   projetos  e 

as atividades vinculadas a cada programa e o de acompanhar o registro sistemático 

dos fatos relativos às diferentes fases de execução da ação, com o objetivo de 

tempestivamente disponibilizar informações úteis aos gestores para que estes possam 
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em tempo hábil, tomar decisões e promover os ajustes necessários durante o ciclo de 

execução das ações, viabilizando desse modo, o alcance dos resultados pretendidos 

pelo programa. 

 
O exercício das funções de gerente de programa não será remunerado, sendo os 

seus serviços considerados de relevância pública e serão acumulados com as 

atribuições inerentes ao cargo que o servidor esteja investido. 

 
Compete ao Gerente de Programa: 

 

I. negociar e articular, junto ao titular da pasta, os recursos para o alcance dos 

objetivos do programa; 

II. monitorar e avaliar a execução do conjunto das ações doprograma; 

III. buscar mecanismos inovadores para financiamento e gestão do programa; 

IV. gerir as restrições que possam influenciar o desempenho do programa; 

V. responsabilizar-se pela obtenção do produto expresso na meta física da ação; e 

VI. manter atualizadas as informações do desempenho físico das ações, da 

gestão de restrições e dos dados gerais do programa, sob sua 

responsabilidade, mediante alimentação do Sistema de Planejamento 

Governamental- SIPLAG; 

O Comitê Gestor de Programas será constituído por ato próprio dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, formado por 03 (três) integrantes, sendo o 

Secretário Adjunto do órgão ou cargo equivalente como coordenador, o titular 

ocupante das atividades de planejamento e orçamento e um dirigente de atividades- 

fim. 

Compete ao Comitê Gestor de Programas: 
 

1. Proporcionar apoio logístico e institucional ao gerente de programa no exercício de 

suas competências; 

2. Coordenar os processos de gestão para o alcance dos objetivos setoriais, por meio 

da validação e pactuação dos planos gerenciais de cada programa; 

3. Validar as informações quadrimestrais do desempenho físico e financeiro das 

ações, da gestão de restrições e dos dados gerais do programa, e 

4. Validar todas as informações anuais das ações dos programas que constam do 

relatório de avaliação anual do plano plurianual (PPA) do órgão a que se faz 

representar. 

E, por fim a figura do Técnico/ Monitor da SEPOG, Integrante da Gerência de 

Monitoria e Avaliação da SEPOG GMA/SEPOG que irá acompanhar as informações 

disponibilizadas     no      sistema       de       monitoramento,       sendo       a 

principal referência para os órgãos setoriais quanto à orientação, apoio técnico e 

metodológico às equipes responsáveis pela implementação dos programas e ações 

nos órgãos, além da análise e verificação de inconsistências nos dados e informações. 
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2. DO REGISTRO E VALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
QUADRIMESTRAIS 

A validação e o acompanhamento quadrimestral das informações geradas 

pelo processo de monitoramento, consiste numa ferramenta gerencial que 

possibilita aos comitês gestores, titulares de os órgãos/entidades ter uma visão 

atualizada das informações relativas ao programa e suas ações. Assim, validar 

significa, em termos de sistema, que os usuários (gestores/titulares dos órgãos) 

tomaram ciência das informações, podendo posicionar-se em concordância ou 

discordância. 

Tão importante quanto o registro periódico das informações relativas à 

execução física e financeira das ações é o preenchimento dos campos descritivos 

que contemplam informações gerenciais que permitem um maior conhecimento 

sobre a execução do programa e suas ações. Assim, é de suma importância o 

preenchimento dos campos textos, tais como: justificativa, proposta para superar 

restrições, situação atual, que são de extrema relevância do ponto de vista 

gerencial, pois, possibilita o conhecimento e o acompanhamento por parte dos 

diferentes atores do processo sobre o desempenho do programa, como por 

exemplo, os titulares dos órgãos, monitores da SEPOG e o próprio Órgão Central 

de Planejamento e Coordenação Geral. 

O detalhamento quadrimestral das realizações físicas das ações, e outras 

informações pertinentes ao monitoramento, cujo registro se distingue em razão do 

papel atribuído a cada um dos atores envolvidos no processo de monitoramento 

deverão ser efetuados de acordo com a seguinte estrutura: 

 O Gerente do Programa faz o registro das informações quadrimestrais das ações 

dos programas até o décimo dia útil do mês subsequente ao encerramento do 

1º, 2º e 3º quadrimestre. 

 O Coordenador do Comitê Gestor faz a validação das informações das ações 

relativas aos programas do décimo primeiro ao vigésimo dia do mês 

subsequente ao encerramento do 1º, 2º e 3º quadrimestre. 

A SEPOG poderá estabelecer prazos específicos para o levantamento de 

informações necessárias à elaboração de relatórios pontuais. 

 

 
3. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A partir do terceiro bimestre de 2018, a SEPOG publicará um relatório de 

acompanhamento da execução orçamentária1, em até 30 dias após o término de cada 
 
 
 

1 
Avaliação do cumprimento das prioridades e metas estabelecidas na LDO e resumo das decisões para 

correção de eventuais desvios será realizada a partir do exercício de 2019. Sua publicação ocorrerá até 

30 dias após o término de cada bimestre. 
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bimestre, contendo: 
 

 Acompanhamento das alterações orçamentárias quantitativas e qualitativas; 

 Comparativo entre receitas arrecadas e despesas empenhadas. 

Por sua vez, será publicado, até 30 dias após o encerramento dos dois primeiros 

quadrimestres, e até 60 dias após o término do último quadrimestre, a avaliação do 

cumprimento das metas físicas e financeiras da LOA realizadas até o quadrimestre de 

referência e o resumo das decisões para correção de eventuais desvios. 

Também haverá a avaliação da alocação de recursos mínimos constitucionais e 

legais, conforme os Relatórios Resumido de Execução Orçamentária e de Gestão 

Fiscal. 

 
 
 

3.1 ACOMPANHAMENTO DAS ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E 
QUALITATIVAS – (AJUSTES) 

As alterações orçamentárias quantitativas e qualitativas realizadas no exercício 

financeiro serão demonstradas através de relatórios quadrimestrais indicando os tipos de 

abertura de crédito realizados por: 

 Superávit financeiro – o relatório indicará a atualização da dotação realizada 

através do crédito aberto; 

 Excesso de arrecadação – o relatório deverá indicar a atualização da dotação 

realizada através do crédito aberto; 

 Anulação de dotação – o relatório indicará a dotação reduzida e a dotação 

suplementada por: 

o Por Decreto, o qual deve ser utilizado para alterações orçamentárias dentro 

de uma mesma Unidade  Orçamentária, remanejar dotação  entre  

Programas de Trabalho e Naturezas de Despesa, observando que é 

proibido o remanejamento por Fonte (a operação afeta o limite de 

remanejamento). 

o Por Projeto de Lei, que deve ser utilizado para remanejar de uma Unidade 

Orçamentária para outra e para Unidades Orçamentárias que já 

ultrapassaram o limite de remanejamento previsto na LDO vigente. 

 Operação de crédito - o relatório deverá indicar a atualização da dotação realizada 

através do crédito aberto. 

Também serão acompanhadas as alterações realizadas por Portaria, a nível de 

elemento de despesa, dentro da mesma Unidade Orçamentária, Programa de Trabalho, 

Fonte de Recurso, Categoria Econômica, Grupo e Modalidade. 
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3.2 EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS ARRECADADAS E DESPESAS 
EMPENHADAS 

O controle do equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas é 

realizado através do SIAFEM/DivePort, sistema disponibilizado pela Secretaria de 

Finanças2. 

 
 

3.3 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 
FÍSICAS E FINANCEIRAS DA LOA 

O acompanhamento da execução das metas físicas e financeiras previstas na 

LOA é fundamental para garantir um bom desempenho da Administração Pública, pois 

possibilita a tomada de decisões corretivas de forma tempestiva. 

Nesse sentido, o relatório do cumprimento das metas física e financeira previstas 

na LOA, atualizado conforme as alterações realizadas por créditos adicionais e por 

Portaria da SEPOG, será elaborado a cada quadrimestre e publicado no site da 

SEPOG. 

Vale ressaltar que a responsabilidade pelas informações é de cada Unidade 

Orçamentária. 

A cada 4 (quatro) meses, as Unidades Orçamentárias devem responder às 

seguintes questões no SIPLAG: 

1. Informe a situação atual; 

2. Informe os resultados obtidos (deverá constar o(s) resultado(s) de forma 

sucinta e acumulativa até o quadrimestre); 

3. Essa ação contribuiu para o objetivo e indicador do programa? SIM ou 

NÃO; 

4. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício? SIM 

ou NÃO; 

5. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até 

o final do exercício resultado esperado será alcançado? SIM ou NÃO; 

6. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício? 

SIM ou NÃO; 

 
 

 
2 

A partir de 2019, serão publicados relatórios quadrimestrais com a finalidade de assegurar o 

cumprimento do art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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7. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício? SIM 

ou NÃO. 

 

3.4 AVALIAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS MÍNIMOS 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

O processo de acompanhamento dos mínimos constitucionais e legais é 

realizado pela Secretaria de Finanças – SEFIN, por meio dos Relatórios Resumido da 

Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, publicados no Portal da Transparência/RO, 

no cumprimento e execução do orçamento, observando a aplicação mínima de: 

 
 12% com ações e serviços de saúde, conforme art. 198 da Constituição Federal, 

e art. 6º da Lei Complementar 141/2012; 

 60% (sessenta por cento) dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - FUNDEB com remuneração de profissionais da educação básica, 

conforme artigo 60, inciso XII, dos ADCT e artigos 21, § 2º, e 22 da Lei nº 

11.494/2007; 

 25% (vinte e cinco por cento) em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - 

MDE, conforme disposto no art. 212º da Constituição Federal; 

 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida de 

repasse ao Poder Judiciário para pagamento referente aos precatórios, de 

acordo com a Emenda Constitucional nº 62/2009; 

 Controle das obrigações e despesas para que sejam cumpridas integralmente 

dentro dos últimos dois quadrimestres do mandato, ou que tenha parcelas a 

serem pagas no exercício seguinte desde que haja suficiente disponibilidade de 

caixa para este efeito, conforme art. 42 da LRF; 

 Controle dos atos que provoquem aumento da despesa com pessoal ativo e 

inativo para que não excedam o limite estabelecido na LRF, conforme art. 21 da 

LRF. 

 
Na hipótese do RREO e/ou RGF apontar o descumprimento de alguma das 

metas supracitadas, no prazo de 05 (cinco) dias a SEFIN, a SEPOG, a CASA CIVIL e 

a GOVERNADORIA adotarão medidas para a regularização e cumprimento das 

limitações legais. 
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4 SISTEMA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL – SIPLAG - 
MÓDULO MONITORAMENTO. 

O SIPLAG foi desenvolvido com o propósito de ser uma ferramenta para coletar, 

organizar, consolidar e editar as informações referentes à elaboração do planejamento 

e orçamento governamental. De uma forma geral o sistema tem como principal objetivo 

dispor aos usuários das unidades orçamentárias uma forma ágil, disponível e simples 

para agregação das informações, possibilitando a geração de documentos para 

publicação e análise dos resultados. 

Os usuários do SIPLAG se dividem basicamente em 3 grupos: 
 

1. Usuário da unidade orçamentária; 

2. Usuário de consulta; e 

3. Usuário administrativo. 
 

Sendo assim é possível às Unidades Orçamentárias solicitarem a criação de 

usuários que podem manipular os dados ou somente consulta-los, o perfil de usuário 

administrativo fica reservado a SEPOG. Na criação de um novo usuário deve ser 

informado: nome completo, número do cadastro, telefone, e-mail, perfil (consulta ou 

edição) e quais os módulos que serão acessados (PPA, Orçamento, etc.) 

O decreto nº 13.814 de 15 de setembro de 2008 normatiza a figura do gerente 

de programa de do comitê gestor. 

O gerente de programa deve ser nomeado através de portaria e é responsável 

por um ou mais programas dentro do plano Plurianual - PPA. Para realizar seu cadastro 

são necessários os seguintes dados: nome completo, número da matricula, função que 

exerce dentro da unidade orçamentária, telefones de contato, grau de escolaridade, um 

breve currículo (texto de poucas linhas), número e data da portaria que o nomeia 

gerente bem como os programas que ele gerencia. 

Sempre que houver alteração de gerência de programas deve ser informado a 

Gerência de Planejamento Governamental – GPG/SEPOG a alteração através de 

portaria, que fica responsável por alterar o gerente responsável do programa. 

O comitê gestor é composto de um coordenador e dois membros, estes podem 

ou não ser gerentes de programas, e devem ser informadas através de portaria para 

cadastro no sistema, as informações necessárias são as mesmas que as solicitadas 

para o cadastro de gerente. Uma das principais funções do coordenador do comitê é a 

validação das informações fornecidas pela sua unidade orçamentária no momento do 

monitoramento e avaliação do PPA, o que completa o processo de informação de dados 

pela Unidade. 

O módulo de monitoramento tem como objetivo ser uma ferramenta de 

acompanhamento da execução do planejamento, tanto do ponto de vista da execução 
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física quanto da execução orçamentária. Para tanto o referido módulo dispõe as 

informações inseridas no módulo de PPA, para o ano vigente e importa as informações 

financeiras disponibilizadas pelo sistema estadual SIAFEM dentro do período 

estabelecido. Dessa forma as unidades orçamentárias podem informar o que foi 

adquirido e ou executado no decorrer do período de monitoramento bem como informar 

a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG sobre suas 

dificuldades (restrições), quando estas existirem. 

O período para a digitação das informações e liberação para as unidades 

orçamentárias é de responsabilidade da SEPOG que utiliza dos meios legais para 

comunicar a disponibilidade. Atualmente o período de monitoramento acontece de 

forma quadrimestral dentro do ano corrente, segundo cronograma contido nas 

Instruções para Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual. 

Os usuários devem ser previamente cadastrados e autorizados a utilizar este 

módulo, e cada unidade orçamentária tem acesso exclusivo somente as informações 

que tem autorização. 

O monitoramento e a Avaliação possuem uma particularidade em relação aos 

demais módulos, o fato de existir a figura do Validador, que é o Coordenador do Comitê 

gestor, instituído por portaria e informado a SEPOG através de ofício para o cadastro. 

O validador das informações tem por objetivo verificar e conferir o monitoramento 

realizado pelos funcionários da Unidade a que responde e é responsável pelo PPA. 

Para acessar o módulo de Monitoramento, selecione a opção na tela inicial 

apresentada logo após a autenticação do usuário. 
 

Figura 2 - Tela inicial com apresentação da seleção de acesso ao módulo de Monitoramento. 
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4.1 MONITORAMENTO DO PROGRAMA 

O monitoramento do programa permite que seja feito um acompanhamento da 

execução do programa e de suas ações. 

A opção de monitoramento do programa está na tela inicial do módulo de 

Monitoramento. Para acessá-la de outras opções dentro do módulo de Monitoramento 

deve-se clicar no menu "Programa". 
 

Figura 3 - Menu do módulo de Monitoramento - Acesso ao monitoramento do programa 

 
 

 
Para ter acesso ao monitoramento do programa é necessário selecionar a 

unidade orçamentaria desejada (figura 4 - item 1), a unidade disponível depende da 

permissão de acesso que o usuário possui, caso tenha permissão para trabalhar com 

mais de uma Unidade, deve-se fazer a seleção clicando na seta que aparece no canto 

direito da caixa de texto (figura 4 - item 1), caso contrário irá aparece a unidade 

disponível e seu respectivos programas, o código da unidade é composto pelo código 

do órgão e código da unidade totalizando 5 posições numéricas. 
 
 
 

 
Figura 4 - Tela de seleção programa pertencentes a unidade 

 

 
Importante: A listagem de programas da unidade orçamentária só 

apresenta os programas que possuem execução orçamentária para o período em 

vigor, seja ele ativado ou não para o exercício do PPA. 

Os programas que aparecem desativados para o exercício têm a linha de cor 

diferente (figura 4 - item 3). Para ter acesso às informações de monitoramento do 

programa é necessário clicar no ícone a sua frente na listagem (figura 156 - item 2). 

Mesmo com o programa desativado é possível fazer o monitoramento, ao escolher um 
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programa que esteja desativado para o exercício um botão irá aparecer 

independentemente da "aba" que será acessada  

 
4.1.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 

Dentro do monitoramento do programa são apresentados os dados principais do 

programa, a unidade orçamentária a que pertence, o tipo e o quadrimestre vigente. São 

dispostas duas telas para consulta das informações, estas telas estão dispostas em 

"abas" que podem ser selecionadas através de um clique sobre a opção desejada. 

O item 1 da figura 5, apresenta a aba de "Execução física e financeira" do 

programa que lista de todas as ações que pertencem a ele, as ações ou PA's estão 

listadas em ordem de código e destacam as informações referentes ao produto (figura 

5-item2), ou seja, a meta física informada no PPA e a realizada informada no período 

do monitoramento, são dispostos a seguir as informações financeiras (figura 5-item3) 

da execução orçamentária que são relevantes para o monitoramento, estas 

informações orçamentárias são retiradas do sistema SIAFEM através de importação de 

dados disponibilizados pelo sistema no sítio responsável. 
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Figura 5 - Tela de monitoramento de programa - Execução Físico Financeira 

 

4.1.2 INFORMAÇÕES DO PROGRAMA (PPA) 

Dentro do monitoramento do programa são apresentados os dados principais do 

programa, a unidade orçamentária a que pertence, o tipo e o quadrimestre vigente. São 

dispostas duas telas para consulta das informações, estas telas estão dispostas em 

"abas" que podem ser selecionadas através de um clique sobre a opção desejada. 

A figura 158 - item 1 apresenta a seleção da aba de "Informações do programa 

(PPA)", que é uma forma facilitada de consultar as informações cadastradas do 

programa no módulo de PPA. 
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Figura 6 - Tela de monitoramento de programa - Informações do Programa (PPA) 

 
 

 
4.2 MONITORAMENTO DA AÇÃO 

O monitoramento da ação é o momento do monitoramento que merece maior 

atenção por parte das unidades, é através dele que são informados os dados que 

possibilitam o acompanhamento da execução da ação, são eles: metas físicas 

realizadas, restrições da ação, situação atual e resultados obtidos da ação, enfim todas 

os dados referentes ao período de monitoramento vigente. 

A opção de monitoramento da ação está na tela inicial do módulo de 

Monitoramento. Para acessá-la de outras opções dentro do módulo de Monitoramento 

deve-se clicar no menu "Ação" (figura 6) 
 

Figura 6 - Menu do módulo de Monitoramento - Acesso ao monitoramento a ação 

 

Para ter acesso ao monitoramento da ação é necessário selecionar a unidade 

orçamentaria desejada (figura 160 - item 1), a unidade disponível depende da 

permissão de acesso que o usuário possui, caso tenha permissão para trabalhar com 

mais de uma Unidade, deve-se fazer a seleção clicando na seta que aparece no canto 

direito da caixa de texto, caso contrário irá aparece a unidade disponível e seu 

respectivos programas, o código da unidade é composto pelo código do órgão e código 
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da unidade totalizando 5 posições numéricas. Após a seleção da unidade deve ser 

selecionado o programa (figura 160- item 2) e em seguida serão apresentadas as ações 

disponíveis para o monitoramento. 
 

 
Figura 7 - Tela de seleção de ação para monitoramento 

 

 
Importante: A listagem para seleção da ação para o monitoramento só 

apresenta programas e ações que possuem execução orçamentária para o 

período em vigor, esteja ela ativada ou não para o exercício do PPA. 

A ações desativadas para o exercício, mas que possuem execução orçamentária 

aparecem na listagem de ações com a linha em cor diferenciada (figura 160 - item 3), 

mas permitindo acesso para o cadastro dos dados, considerando que a mesma esteve 

ativa no período de monitoramento. 

As informações da ação estão disponíveis para o monitoramento através de um 

clique no ícone em frente a descrição da ação como mostra o item 4 da figura 

160. Mesmo com a ação desativada é possível fazer o monitoramento, ao escolher 

uma ação que esteja desativada para o exercício um botão irá aparecer independente 

da "aba" que será acessada indicando a situação . 

4.2.1 DADOS FÍSICOS 

Compreendem os registros da quantidade do produto (meta física), por região, 

nos campos: unidade de medida, região, prevista no PPA, realizada no quadrimestre. 

Informe os valores das metas físicas realizadas no quadrimestre e até o 

quadrimestre, não esquecendo, dos totais, que devem ser digitados no final da tabela, 

quando se tratar de percentual. 

No caso de restos a pagar não processados de exercícios anteriores e liquidados 

no exercício, há que se lançar a meta física correspondente na realização do 

monitoramento quadrimestral, cuidando-se, porém, em não efetuar lançamento em 

duplicidade. 

O cadastro de dados físicos para o monitoramento é apresentado após a seleção 
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da ação desejada e escolha da aba de Dados Físicos (figura 8 - item 1), esta tela 

apresenta as metas físicas cadastradas e previstas no módulo de PPA com as 

informações do produto e unidade de medida (figura 8- item 2). 

Na tabela abaixo apresenta a microrregião, os valores previstos no PPA e os 

valores informados para o monitoramento no 1º, 2º ou 3º quadrimestre. As metas físicas 

estão divididas em: alcançadas pelo Orçamento Anual (figura 8 - item 3) e as metas 

físicas alcançadas através dos valores de restos a pagar não processados - RPNP 

(figura 8 - item 4). 
 

 
Figura 8 - Tela de monitoramento da Ação- Dados Físicos 

 

 
Para ter acesso a edição ou inclusão dos valores é necessário clicar sobre o 

ícone em frente a meta física desejada (figura 8- item 5), então será apresentado a 

tela: 
 
 

 
Figura 9 - Inclusão/Edição de Dados físicos 
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Ao ter acesso a tela de edição e inclusão é possível informar os valores obtidos 

no quadrimestre vigente e até o quadrimestre vigente, tanto com valores do orçamento 

vigente como metas físicas obtidas com os valores de restos a pagar não processados. 

É importante ressaltar que os valores para "Até o Quadrimestre" são calculados pelo 

sistema desde de que a ação tenha sido cadastrada com a meta física sendo 

acumulativa. 

Atenção: o cadastro de dados físicos adquiridos com Restos a pagar não 

processados, só estará habilitado caso a ação tenha valores financeiros 

cadastrados como restos a pagar, lembrando que esta informação é obtida do 

sistema SIAFEM. Caso a ação não possua RPNP, será apresentado apenas os 

dados físicos do orçamento anual. 

A ação que possuir a meta física cadastrado no PPA com sendo acumulativa, 

deve ter seu total informado pelo usuário da Unidade Orçamentária. Para ter acesso 

ao cadastro deve-se clicar no ícone em frente a linha de "total" (figura 10 - item 1) 
 
 

 

 
Figura 10 - Acesso ao total dos dados físicos 

 

 
A tela para cadastro de total segue a mesma regra em relação a informação 

dos valores de meta física adquirida com restos a pagar não processados, ou seja, só 

estará disponível caso a ação tenha valores em RPNP. 
 
 

 
Figura 11 - Inclusão/ Edição de total de dados físicos 
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4.2.2 DADOS FINANCEIROS 

São disponibilizadas as informações financeiras importadas do sistema SIAFEM, 

de acordo com cada quadrimestre. 

Cada quadrimestre terá o monitoramento realizado no respectivo período 

temporal, sendo visualizados, a partir da alimentação do módulo, os dados e 

informações registrados em cada um deles. 

Nessa tela são carregados os códigos e a descrição das fontes de financiamento 

com as seguintes informações: 

 Valor inicial - valor total de cada fonte de financiamento aprovado pela LOA; 

 Valor atual - valor total previsto na lei orçamentária mais as alterações 

decorrentes dos créditos adicionais ocorridas durante o exercício (LOA + 

Crédito); 

 Valor empenhado - O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade 

competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não 

de implemento de condição; 

 Valor Liquidado - A liquidação da despesa consiste na verificação do direito 

adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do 

respectivo crédito; 

 Valor Pago - pagamento da despesa, efetuado após sua regular liquidação. 

As informações financeiras referentes ao quadrimestre vigente da ação são 

apresentadas após a seleção da aba de dados financeiros (figura 12 - item 1). Nesta 

tela aparecem a informações orçamentárias e financeiras, disponíveis apenas para 

consulta e organizadas por categoria de despesa e fonte de recurso (figura 12 - itens 4 

e 5), estas informações são provenientes do módulo de PPA, com os valores previstos 

para o ano corrente e os valores fornecidos pelo sistema SIAFEM. Abaixo ao final da 

tabela, estão dispostos os totais (figura 12 - item 3) 
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Figura 12 - Tela de monitoramento da Ação - Dados financeiros da ação. 

 

 
No item 2 da figura 165 é apresentado um indicador gráfico com a avalição da 

execução da ação. Esta avaliação é calculada através da porcentagem entre o valor 

liquidado com o valor atual. De acordo com o resultado a ação pode estar em três 

situações: 
 

 

 

 
 

4.2.3 RESTRIÇÕES 

Restrição é qualquer evento que impede ou retarda a implementação de um 

programa e/ou de uma ou mais ações; é gerenciável, ou seja, passível de solução e a 

ela devem estar associadas providências/encaminhamentos na área de 

atuação/competência do gestor do programa em questão ou mesmo fora dela. 

As restrições podem ser vinculadas as ações através da seleção da aba de 

"restrições" (figura 166 - item 1). Esta tela apresenta todas as restrições já cadastradas, 

possibilitando a edição, exclusão ou inclusão de nova restrição. Quando já há restrição 

cadastrada, para visualizar sua justificativa e proposta de melhoria, é necessário clicar 

sobre um item da listagem. É possível incluir quantas restrições forem necessárias. 

Há um elenco de restrições por tipo, que foram definidas através de pesquisas 
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em relatórios de outros estados e adotadas por esta SEPOG, segundo as nossas 

necessidades e listadas na aba relativa às restrições. 
 

 
Figura 13 - Tela de monitoramento da Ação- Restrições 

 

 
Para incluir uma restrição deve-se clicar no botão de "Nova Restrição" (figura 13 

- item 2) e a seguinte tela será apresentada: 
 

Figura 14 - Inclusão/ Edição de restrição 

 

 
Para a inclusão de uma nova restrição é necessário selecionar o tipo da 

restrição, a descrição da restrição e obrigatoriamente incluir uma justificativa e uma 

proposta de melhoria (figura 14 - itens 1 e 2). 

Para realizar a edição de uma restrição já cadastrada é necessário clicar no 

ícone em frente a restrição escolhida, (figura 14 - item 3) uma tela como a figura 167 

será apresentada e a edição estará disponível. 

Para a exclusão de uma restrição é necessário clicar no ícone da "lixeira" em 

frente a restrição desejada (figura 14 - item 3). 
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A partir do segundo quadrimestre será incluído a funcionalidade de importação 

de restrições do período anterior, com a informação se esta restrição foi superada ou 

não. 

 
 

4.2.4 CONSIDERAÇÕES 

Toda ação dentro do monitoramento tem a possibilidade de cadastro de 

considerações, que permitem a informação da situação atual da ação e dos resultados 

obtidos. Para ter acesso a este cadastro deve-se clicar na aba de "Considerações” 

como mostra a figura 15. 
 

Figura 15 - Tela de monitoramento da Ação- Considerações 

 
 

Campo utilizado para descrever a situação da ação no momento do registro, 

relacionando aos principais fatos ocorridos, principalmente no âmbito do 

gerenciamento, tais como: organização, mobilização de recursos, formação de 

parcerias e assim por diante. 

No caso de ação do tipo projeto, além do campo texto, o coordenador de ação 

também informará outros dados a respeito da implementação da ação, relacionados 

ao estágio em que se encontra, percentual de execução, andamento, cronograma, 

mês e ano de conclusão. 

A situação atual contém espaço para o gerente do programa, explicar eventuais 

equívocos na concepção do programa, caso seja detectada a necessidade de 

aglutinação, desagregação, inclusão ou exclusão de ações na próxima revisão do 

PPA. 
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Caberá ao gerente do programa, informar os principais benefícios gerados pelo 

programa ou os fatos de destaque ocorridos em sua gestão no período monitorado. 

Enfim, podemos concluir que, a aba “Situação Atual” é o local apropriado para 

lançamento de informações qualitativas a respeito do gerenciamento e da execução 

física e financeira da ação. 

Através desta tela é possível incluir e editar as considerações informadas, para 

tanto deve-se realizar a digitação desejada e clicar no botão de "Gravar" item 2. 

 
 

4.2.5 INFORMAÇÕES DA AÇÃO (PPA) 

Dentro do monitoramento da ação são apresentados os dados principais da 

unidade, do programa, da ação, o tipo e o quadrimestre vigente, após estas 

informações é apresentado uma sequência de abas que permitem a manipulação dos 

dados, a figura 16 - item 1 apresenta a seleção da aba de "Informações da Ação (PPA)", 

que é uma forma facilitada de consultar as informações cadastradas para a ação no 

módulo de PPA, não sendo possível manipular os dados, mas sim consulta-los para 

eliminar dúvidas. Para navegar entre as informações da ação fornecidas no PPA é 

necessário a escolha através do clique sobre o item escolhido (figura 16 - item 2). 
 
 
 

 
Figura 16 - Tela de monitoramento da Ação- Informações da Ação (PPA) 
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4.3 RELATÓRIOS 

O módulo de Monitoramento disponibiliza três tipos de relatórios para impressão 

na unidade orçamentária: resultado Consolidado, demonstrativo - Restrições, 

demonstrativo - Situação Ação e demonstrativo de resultados obtidos. 

Todos os relatórios apresentam um formato que a unidade possa visualizar as 

informações digitadas de forma semelhante aos relatórios que serão publicados. Estes 

relatórios ficam habilitados para usuários das unidades orçamentárias para impressão 

e consulta durante o ano todo. 

Para acessar os relatórios deve-se clicar no menu "Relatórios" do módulo de 

monitoramento: 
 
 

 

Figura 17 - Menu de Relatórios do módulo de Monitoramento 

 
 

 
Após a seleção do relatório, de acordo com cada tipo de relatório, irá aparecer 

uma tela para seleção unidade orçamentária, através de uma listagem das unidades 

que os usuários têm permissão. Caso tenha permissão para apenas uma unidade, esta 

vem selecionada automaticamente. De acordo ainda com o tipo de relatório aparece a 

opção de seleção do programa desejado para impressão, sendo possível selecionar 

um programa específico ou todos. Para visualizar o relatório deve-se clicar no botão 

"visualizar". 
 

Figura 18 - Tela padrão de seleção de unidade orçamentária e programa para visualização de relatório. 

 
 

 
Após clicar no botão "visualizar" será apresentada a seguinte tela: 
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Figura 19 - Tela de visualização de Relatórios. 

 

 
Na tela de visualização de relatórios é possível navegar entre as páginas do 

relatório clicando nas setas indicativas (figura 19- item 1). Para realizar uma pesquisa 

nas informações da página corrente do relatório basta digitar a palavra desejada e 

depois no link " Localizar" e (figura 19 - item 2). 

Estão disponíveis algumas opções para salvar o relatório, (figura 19 - item 3). Basta 

clicar obre o formato desejado e indicar o local para salvar o arquivo. 

 
 
 

 
5. SISTEMA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL – SIPLAG - 

MÓDULO AVALIAÇÃO. 

A avaliação anual do Planejamento Plurianual acontece uma vez ao ano no 

primeiro semestre do ano posterior ao período avaliado, dessa forma as unidades 

orçamentárias devem informar de forma quantitativa e qualitativa, através de análise 

dos dados físicos, dados financeiros e de respostas/comentários dissertativos sobre o 

desempenho da execução do planejamento. 

O módulo de avaliação permite as unidades orçamentárias, bem como demais 

envolvidos, automatizar e padronizar a captação das informações necessárias. 

Disponível durante todo o ano para consultas e impressão de relatórios, durante 

período pré-estabelecido pela SEPOG para a digitação das informações, este módulo 

como os demais disponíveis, possui a segurança necessária, garantindo que cada 

usuários tenha acesso somente a(s) unidade(s) que é responsável, sendo uma 
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ferramenta preparada para o ambiente da internet prevendo e evitando possíveis 

falhas. 

Para a realizar os trabalhos a que se destina, este módulo é integrado ao módulo 

de PPA, que contêm as informações de planejamento e importando dados da execução 

orçamentária do sistema SIAFEM, dentro do disponibilizado pelo referido sistema, ou 

seja, o SIPLAG não processa ou se responsabiliza pelos valores da execução 

orçamentária apenas dispõe das informações fornecidas pelo SIAFEM. 

Para tem acesso ao módulo de avaliação os usuários devem ser previamente 

cadastrados e autorizados, o controle dos usuários é uma atribuição da SEPOG e deve 

ser solicitada por escrito. 

O monitoramento e a Avaliação possuem uma particularidade em relação aos 

demais módulos, o fato de existir a figura do Validador, que é o Coordenador do Comitê 

gestor, instituído por portaria e informado a SEPOG através de ofício para o cadastro. 

O validador das informações tem por objetivo verificar e conferir o monitoramento 

realizado pelos funcionários da Unidade a que responde e é responsável pelo PPA. 

Para acessar o módulo de avaliação, selecione a opção na tela inicial 

apresentada logo após a autenticação do usuário. 
 
 
 

Figura 20 - Tela inicial com apresentação da seleção de acesso ao módulo de Avaliação. 

 
 

5.1 AVALIAÇÃO DE PROGRAMA 

A avaliação acontece sobre os programas e ações definidos no PPA e 

executados durante o ano corrente. A avaliação dos programas consiste na informação 

dissertativa acerca da execução do programa como um todo, para tanto estão 

disponíveis informações com os valores das metas físicas e dados financeiros previstos 
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e executados. Para acessar a opção de avaliação de programas é necessário 

selecionar esta opção no menu que aparece após a seleção do módulo de Avaliação. 
 
 
 

Figura 21 - Menu do módulo de Avaliação - Acesso a avaliação do programa. 

 
 

 
Após a seleção da opção de programas, será presentado uma tela que dispõe 

na figura 22 - item 1, a(s) unidade(s) orçamentária(s) que o usuário tem permissão para 

acessar, abaixo são listados os programas pertencentes a unidade selecionada onde é 

possível acessar as informações através do ícone (figura 12 - item 2). 
 

 
Figura 22 - Tela de seleção do programa para avaliação. 

 

 
Importante: A listagem de programas da unidade orçamentária só 

apresenta os programas que possuem execução orçamentária para o período em 

vigor, seja ele ativado ou não para o exercício do PPA. 

Os programas que aparecem desativados para o exercício têm a linha de cor 

diferente (figura 22 - item 3). Mesmo com o programa desativado é possível fazer a 

avaliação, ao escolher um programa que esteja desativado para o exercício um botão 

irá aparecer independentemente da "aba" que será acessada 

. 

 
5.1.1 DESEMPENHO DO PROGRAMA 

A avaliação de desempenho é um espaço para digitação das informações de 

acordo com uma série de questionamentos. Para acessar a Aba de "avaliação de 

desempenho" deve-se clicar sobre a opção desejada (figura 23 - item 1). As questões 
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sobre os temas desejados para avaliação estão em negrito (figura 23 - item 2) e o 

espaço para resposta logo abaixo como mostra o item 3 da mesma figura. As questões 

são previamente elaboradas e selecionadas pela equipe da SEPOG, abordam os temas 

desejados para avaliação, pode responder qualquer uma das questões em qualquer 

ordem de preenchimento e é possível digitar ou transferir a resposta desejada de outro 

editor de texto. 

Na figura abaixo é apresentado apenas uma parte da tela, sendo necessário 

"rolar" a página da aplicação para visualizar todas as questões. 
 
 
 

Figura 23 - Tela de desempenho do programa 

 
 

Após a digitação das informações, para gravar é necessário clicar no botão 

"gravar"    localizado no canto inferior direito da página. 

 
5.1.2 EXECUÇÃO FÍSICO E FINANCEIRA 

A aba de execução físico e financeira pode ser acessada clicando-se na opção 

desejada como mostra o item 1, nesta aba são apresentadas as informações sobre 

todas as ações que pertencem ao programa selecionado - item 2, são informações 

sobre a parte física e financeira, o que foi previsto através da definição do PPA e o que 

foi realizado, informações dos valores realizados físicos são informados na avaliação 

da ação e as informações financeira são provenientes do sistema SIAFEM que repassa 

as informações através de arquivos texto que são carregados no início ou decorrer do 
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período de avaliação. 
 

Nesta aba é possível fazer uma avaliação tanto física como financeira, 

comparando e avaliando as informações dispostas na tela, os comentários devem ser 

inseridos nas caixas de texto após o quadro de informações das Ações do programa. 

São os comentários do "Índice de Desempenho" e da "Execução orçamentário e 

financeira" do programa, para salvar a inclusão ou alteração destes comentários é 

necessário clicar no botão " gravar comentário" item 5. 
 

Figura 24 - Tela de Avaliação do programa - Aba de avaliação físico e financeira. 

 
 

 
5.1.3 RECOMENDAÇÕES 

Na avaliação do programa é possível fazer recomendações para o 

aprimoramento da execução e alcance das metas, através da seleção da aba de 

recomendações - item 1 fica disponível uma caixa de texto para este fim, para salvar 

é necessário clicar no botão "gravar recomendações" - item 2 
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Figura 25 - Tela de Avaliação do programa - Aba de recomendações. 

 
 

 
5.1.4 INFORMAÇÕES DO PROGRAMA (PPA) 

Na avaliação do programa fica disponível uma aba que apresenta as 

informações do programa definidas no módulo de PPA, dessa forma é possível 

consultar e tirar alguma eventual dúvida sobre a especificação, evitando assim 

navegação desnecessária entre os módulos. 

A figura 26 - item 1 apresenta a seleção da aba de "Informações do programa 

(PPA)". 
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Figura 26 - Tela de Avaliação do programa - Aba de Informações do Programa PPA 

 
 

 
5.2 AVALIAÇÃO DE AÇÃO 

As ações definidas no PPA são avaliadas individualmente, as informações 

solicitas são referentes a: dados físicos, dados financeiros, restrições e resultados 

obtidos no decorrer da execução da ação. Cada opção tem sua importância e devem 

ser preenchidos com atenção para que a avaliação seja realizada adequadamente. 

Para iniciar a avaliação das ações deve-se selecionar a opção do menu como mostra 

a figura 27. 
 

Figura 180 - Menu do módulo de Avaliação - Acesso a avaliação da ação 

 
 

 
Após selecionada a opção de "ação" no menu é apresentado uma tela que 

apresenta a(s) unidade(s) que o usuário tem permissão (figura 28 - item 1), com a 
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unidade selecionada são apresentados os programas para seleção (figura 28 - item2) e 

logo abaixo aparece a lista de ações que pertencem ao programa selecionado, para 

acessar os itens da avaliação é necessário clicar no ícone em frente a descrição da 

ação, (figura 28 - item 3). 
 
 
 

Figura 28 - Tela de seleção de ação para avaliação 

 

 
Importante: A listagem para seleção da ação para a avaliação só apresenta 

programas e ações que possuem execução orçamentária para o período em 

vigor, esteja ela ativada ou não para o exercício do PPA. 

A ações desativadas para o exercício, mas que possuem execução orçamentária 

aparecem na listagem de ações com a linha em cor diferenciada (figura 28 - item 4), 

mas permitindo acesso para o cadastro dos dados, considerando que a mesma esteve 

ativa no período de Avaliação. 

Mesmo com a ação desativada é possível fazer a avaliação, ao escolher uma 

ação que esteja desativada para o exercício um botão irá aparecer independente da 

"aba" que será acessada indicando a situação . 

 
5.2.1 DADOS FÍSICOS 

O cadastro de dados físicos para a avaliação é apresentado após a seleção da 

ação desejada e escolha da aba de Dados Físicos (figura 29 - item 1), esta tela 

apresenta as metas físicas cadastradas/previstas no módulo de PPA com as 

informações do produto e unidade de medida (figura 29 - item 2). 

Na tabela abaixo apresenta a microrregião, os valores previstos no PPA e os 

valor informado para a avaliação. As metas físicas estão divididas em as quantidades 

realizadas (figura 29 - item 3) e realizada RPNP alcançada através do valor de restos 

a pagar não processados-RPNP (figura 29 - item 4). 
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Figura 29 - Tela de avaliação da Ação- Dados Físicos 

 

 
Para ter acesso a edição ou inclusão dos valores é necessário clicar sobre o 

ícone em frente a meta física desejada (figura 29 - item 5), então será apresentado a 

seguinte tela: 

 

 
Figura 30 - Inclusão/Edição de Dados físicos 

 

 
Ao ter acesso a tela de edição e inclusão é possível informar os valores obtidos 

no decorrer do ano da avaliação, tanto com valores do orçamento vigente como metas 

físicas obtidas com os valores de restos a pagar não processados. Para salvar a 

informação digitada deve-se clicar no botão "gravar" (figura 30 - item 1) 

Atenção: o cadastro de dados físicos adquiridos com Restos a pagar não 

processados, só estará habilitado caso a ação tenha valores financeiros 

cadastrados como restos a pagar, lembrando que esta informação é obtida do 
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sistema SIAFEM. Caso a ação não possua RPNP, será apresentado apenas os 

dados físicos do orçamento anual. 

A ação que possuir a meta física cadastrado no PPA com sendo acumulativa, 

deve ter seu total informado pelo usuário. Para ter acesso ao cadastro deve-se clicar 

no ícone em frente a linha de "TOTAL" (figura 31 - item 1) 

 

 
Figura 31 - Acesso ao total dos dados físicos 

 

 
A tela para cadastro de total segue a mesma regra em relação a informação dos 

valores de meta física adquirida com restos a pagar não processados, ou seja, só estará 

disponível caso a ação tenha valores em RPNP. 
 

Figura 32 - Inclusão/ Edição de total de dados físicos 

 
 

5.2.2 DADOS FINANCEIROS 

A informações financeiras de cada ação são apresentadas após o clique na aba 

de "Dados Financeiros" (figura 33 - item 1), são listados valores previstos que foram 

cadastrados no PPA e valores da execução financeira referente ao ano de avaliação, 

estas informações de execução são fornecidas pelo sistema SIAFEM através de 

arquivos texto, as despesas estão organizadas em categoria e fonte de recurso (figura 

33 - item 2). 

O item 3 da figura 186 mostra os totais dos valores apresentados. Neste 

momento da avaliação não é permitida a manipulação destes dados, são valores para 

serem analisados para ajudar na composição da avaliação. 
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Figura 33 - Tela de avaliação da Ação- Dados financeiros da ação. 

 
 

 
5.2.3 RESTRIÇÕES 

As restrições podem ser vinculadas as ações através da seleção da aba de 

"restrições" (figura 34 - item 1). Esta tela apresenta todas as restrições já cadastradas, 

possibilitando a edição, exclusão ou inclusão de nova restrição. 

Quando já há restrição cadastrada, para visualizar ou editar sua justificativa e 

proposta de melhoria, é necessário clicar no ícone em frente a restrição desejada (figura 

34 - item 3). 
 
 
 

 
Figura 34 - Tela de avaliação da Ação- Restrições 
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É possível incluir quantas restrições forem necessárias, deve-se clicar no botão de 

"Nova Restrição" (figura 34 - item 2) e a seguinte tela será apresentada: 
 

 
Figura 35 - Inclusão/ Edição de restrição 

 

 
Para a inclusão de uma nova restrição é necessário selecionar o tipo da 

restrição, a descrição da restrição e obrigatoriamente incluir uma justificativa e uma 

proposta de melhoria (figura 35 - itens 1 e 2). 

Para excluir a restrição deve-se clicar no ícone da "lixeira" em frente a restrição 

desejada . 

Para aproveitar as restrições informadas no período anterior(monitoramento), 

quando necessário, é possível selecionar dentre as restrições anteriores e realizar a 

importação da mesma para o período de avaliação corrente. Deve-se clicar no botão 

para que a seguinte tela seja apresentada (figura 36) 

 

 
Figura 36 - Importação de restrição de período anterior 
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Para importar a(s) restrição(ões), selecione clicando no check box (figura 36 - 

item 1) e depois clique no botão "Importar" (figura 36 - item 2). 

 
 

5.2.4 RESULTADOS OBTIDOS 

Toda ação dentro da avaliação deve ter o cadastro de resultados obtidos 

preenchido. Para ter acesso a este cadastro deve-se clicar na aba de "Resultados 

Obtidos" como mostra a figura 37 - item 1. 
 

 
Figura 37 - Tela de avaliação da Ação- Resultados 

 
 

Através desta tela é possível incluir e editar as considerações informadas, para 

tanto deve-se realizar a digitação desejada e clicar no botão de "Gravar". 

 

5.2.5 INFORMAÇÕES DA AÇÃO (PPA) 

Dentro funcionalidade de avaliação da ação pode surgir a necessidade de 

consulta aos dados básicos, ou seja, o detalhamento da ação que foi realizado no 

momento da definição no módulo de PPA, para facilitar esta consulta é presentado uma 

aba (figura 38 - item 1) para consultar estas informações sem a necessidade de 

mudança de módulo, não sendo possível manipular os dados, mas sim consulta-los 

para eliminar dúvidas. 

Para navegar entre as informações da ação fornecidas no PPA é necessário a 

escolha através do clique sobre o item escolhido (figura 38 - item 2). 
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Figura 38 - Tela de avaliação da Ação- Informações da Ação (PPA) 

 
 
 

 

5.2.6 RELATÓRIOS 

O módulo de Avaliação disponibiliza sete tipos de relatórios para impressão na 

unidade orçamentária: indicador físico do programa, evolução dos indicadores, 

avaliação de desempenho do programa, avaliação orçamentária e financeira, evolução 

da execução do programa, resultados obtidos, consolidado avaliação do PPA. 

Todos os relatórios apresentam um formato que a unidade possa visualizar as 

informações digitadas de forma semelhante aos relatórios que serão publicados. Estes 

relatórios ficam habilitados para usuários das unidades orçamentárias para impressão 

e consulta durante o ano todo. 

Para acessar os relatórios deve-se clicar no menu "Relatórios" do módulo de 

avaliação: 
 
 

 

Figura 39 - Menu de Relatórios do módulo de Avaliação 
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Após a seleção do relatório, de acordo com cada tipo de relatório, irá aparecer 

uma tela para seleção unidade orçamentária, através de uma listagem das unidades 

que os usuários têm permissão. Caso tenha permissão para apenas uma unidade, esta 

vem selecionada automaticamente. De acordo ainda com o tipo de relatório aparece a 

opção de seleção do programa desejado para impressão, sendo possível selecionar 

um programa específico ou todos. Para visualizar o relatório deve-se clicar no botão 

"visualizar". 
 

Figura 40 - Tela padrão de seleção de unidade orçamentária e programa para visualização de relatório.  

 
 

 
Após clicar no botão "visualizar" será apresentada a seguinte tela, que carrega 

o relatório selecionado: 
 

 
Figura 41 - Tela de visualização de Relatórios. 

 

 
Na tela de visualização de relatórios é possível navegar entre as páginas do 

relatório clicando nas setas indicativas (figura 41 - item 1). Para realizar uma pesquisa 

nas informações da página corrente do relatório basta digitar a palavra desejada e 

depois no link " Localizar" e (figura 41 - item 2). 
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Estão disponíveis algumas opções para salvar o relatório, (figura 41 - item 3). Basta 

clicar obre o formato desejado e indicar o local para salvar o arquivo. 

 

 
5.3 MÓDULO DE AJUSTE 

O módulo de Ajuste orçamentário foi incluído no Sistema de Planejamento 
governamental em face à necessidade de adequação à Lei 3.647 de 6 de novembro de 
2015, art. 4º. 

Há a exigência de que seja realizado o ajuste da dotação dos valores financeiros 
das Unidades Orçamentárias que são detalhados nos dados financeiros de cada ação, 
dentro da estrutura do Plano Plurianual. 

Sua finalidade é ajustar os valores dos recursos financeiros com a realidade dos 
valores em execução/disponíveis no exercício corrente, permitindo também o ajuste de 
suas metas físicas e de memória de cálculo, realizando assim um monitoramento e 
avaliação mais realista sobre os resultados alcançados dentro da execução do PPA, 
pois os valores ajustados são apresentados nos módulos de monitoramento e 
avaliação. 

Sua implantação bem como utilização aconteceu no mês de novembro de 2016. 

Da mesma forma que nos demais módulos, cada unidade orçamentária tem 
acesso somente às informações de sua própria unidade, com a particularidade de que 
estão disponíveis informações somente das unidades que possuem a necessidade de 
ajuste. Ou seja, somente as ações que sofreram algum ajuste de dotação financeira 
ficam disponíveis para que tenham suas metas físicas e memória de cálculo alteradas. 

As informações dos valores que foram alterados no exercício são provenientes 
do sistema de execução orçamentária do Estado de Rondônia que é de 
responsabilidade da Secretaria de Finanças – SEFIN. 

As informações neste módulo estão disponíveis para visualização 
permanentemente. Por sua vez, a edição e atualização dos valores ocorre de acordo 
com a determinação dos gestores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 
- SEPOG. 



44  

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado Federal, 2014, 111 p. 

BRASIL, Congresso Nacional (2000). Lei Complementar no.101, 4 maio 2000. LRF- 

Lei de Responsabilidade Fiscal, Brasília, 2000. 

BRASIL, Lei, no. 4.320 de 17 de março de 1964. Institui Normas Gerais de Direito 

Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Diário Oficial da União, DF, 23 

mar.1964. 

BRASIL. Manual Técnico de Orçamento - MTO. Edição 2018. Brasília, 2017, 166 p. 

GIACOMONI, James. Orçamento Público. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2003, 314 p. 

MATO GROSSO. GUIA PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DO PTA/LOA 2018. Cuiabá, MT, 

2017, 20 p. 

RONDÔNIA. Constituição do Estado de Rondônia. Porto Velho, RO: Assembleia 

Legislativa, 2018, 64 p. 



 

 
 
 
 

ANEXO I. CRONOGRAMA FÍSICO DE ATIVIDADES DOS PROCESSOS DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL, RONDÔNIA ANO 

 

 
 
 

Atividades 

Quadrimestres do Ano A1 

Monitoramento  

Avaliação Anual I II III 

Janeiro a Abril Maio a Agosto 
Setembro a 
Dezembro 

1º a 

10/05 

11 a 

15/05 

16 a 

20/05 

21 a 

30/05 

1º a 

10/09 

11 a 

20/09 

21 a 

30/10 

1º a 

10/02 

11 a 

20/02 

21 a 

28/02 

28/02 a 
08/03 

09 a 

15/03 

Alimentação on-line da base de dados do módulo de 

monitoramento e ajuste/SIPLAG pelos Gerentes de 

Programa 

X 
   

X 
  

X 
    

Ratificação (validação) dos dados e informações do 
processo de monitoramento efetivado pelo Coordenador 
do Comitê Gestor de Programa 

  
X 

    
X 

   
X 

   

Análise dos dados e informações fornecidos pelos 

Gerentes de Programa, estruturação, consolidação e 

disponibilização do Relatório de Monitoramento aos 

órgãos da Administração Pública Estadual 

   
 

x 

 

 
X 

  
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

  

Elaboração do relatório final, consolidação da avaliação, 

estruturação, texto e documento final 

   
X 

  
X 

  
X 

  

Alimentação on-line da base de dados do módulo de 

avaliação/SIPLAG pelos Gerentes de Programas e 

validação do 

Coordenador do Comitê Gestor de Programa 

           
X 

 

Elaboração do relatório final de avaliação            X 
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