
 

PROGRAMAÇÃO OPERATIVA DE  2011



  

Pauta da reunião
 Abertura 
 Contextualização e Informações Gerais
 Concessão de Limites

 Datas
 Custeio de Manutenção
 Custeio Finalístico
 Mapp Gestão

 Apresentação do WebMapp 2011 
 Apresentação do SIAP 2011
 Agenda de Trabalho



  

Principais Atividades de 
Planejamento para  2011

 Programação Operativa 2011 / Detalhamento físico/financeiro dos projetos 
2011-2014;

 Definição dos Resultados para o Governo 2011-2014; 
 Elaboração do PPA 2012-2015;
 Modelo de Gestão do PPA;
 Planejamento Participativo e Regionalizado;
 Elaboração da LDO e LOA 2012;
 Monitoramento e Avaliação de Resultados -  GPR;
 Atividades de Gestão do FECOP;
 Consolidação da Rede de Planejamento;
 Monitoramento de Projetos Estratégicos;
 Gestão da Execução Orçamentária;
 Acompanhamento e Avaliação do Mapp; 



  

Principais Desafios do Governo na 
Área de Planejamento para 2011

 Integração das Ações do Governo;
 Elevação da Eficiência do Gasto;
 Integração dos Instrumentos de Planejamento;
 Elevação da Eficiência da Captação de Recursos;
 Consolidação da Rede Estadual de Planejamento;

 Disseminação das Metodologias de Monitoramento e de Gerenciamento
 Implantação/Consolidação dos Escritórios de Monitoramento de 

Projetos nas Secretarias Finalísticas  
 Consolidação do Processo de Monitoramento dos 

Projetos Estratégicos de Governo; 
 Melhoria do Acompanhamento dos Produtos das 

Ações do Governo. 



  

Agenda de Planejamento
CALENDÁRIO  - PRINCIPAIS EVENTOS RESPONS. INÍCIO TÉRMINO

Elaboração do relatório de desempenho setorial do FECOP referente a jan - dez / 2010 SETORIAL 2-jan 31-jan

Monitoramento de Projetos Estratégicos SEPLAG/SETORIAL 2-jan 30-dez

Consolidação da Rede Estadual de Planejamento SEPLAG/SETORIAL 2-jan 31-dez

Elaboração do RDS 2010 SETORIAL 14-jan 4-fev

Elaboração da Programação Operativa 2011 SEPLAG/SETORIAL 25-jan 31-dez

Elaboração da LDO 2012 SEPLAG 1-fev 2-mai

Gestão da Execução Orçamentária SEPLAG 9-fev 15-dez

Elaboração do relatório de acompanhamento de programas e produtos - jan-abr SETORIAL 25-abr 14-mai

Elaboração do PPA 2012-2015 SEPLAG/SETORIAL 27-abr 15-jun

Definição dos Resultados de Governo - Seminários com os Secretários SEPLAG/SETORIAL 23-mar 24-mar

Definição do Modelo de Gestão do PPA  SEPLAG 2-mai 30-jun

Realização de Eventos para o Planejamento Participativo Regionalizado - Encontros Regionais e Fórum 
Estadual SEPLAG/SETORIAL 4-mai 15-jun

Elaboração da LOA 2012  SETORIAL 1-jul 19-ago

Elaboração de relatório setorial de desempenho do FECOP referente a jan-jul / 2011 SETORIAL 1-jul 31-jul

Elaboração do relatório de acompanhamento de programas e produtos - jan-ago para GPR SETORIAL 25-ago 14-set

Elaboração da Mensagem Governamental 2012 SETORIAL 1-out 31-dez



  

Concessão de Limites
Grupos de Despesas 
 Custeio de Manutenção
 Custeio Finalístico

 Equipamentos/Serviços Anteriores
 Mapp Gestão

 Mapp
Datas para Concessão de Limites
 Custeio de Manutenção – 25/01/2011
 Custeio Finalístico – 25/01/2011
 Mapp Gestão – A partir de 25/01/2011
 Mapp – A partir de 31/01/2011



  

Mapp gestão
 Representa o custeio finalístico dos novos 

empreendimentos/serviços implantados pelo Mapp;
 Exige a elaboração de uma proposta, que deve ser 

aprovada pelo Cogerf/Governador;
 A proposta possui as seguintes informações:

 Descrição do equipamento 
 Modelo de Gestão 
 Plano de Financiamento
 Planejamento financeiro
 Cronograma de implantação dos equipamentos
 Levantamento dos gastos de custeio do empreendimento 

 Apresenta a mesma sistemática de controle utilizada 
nos projetos Mapp. 



  

WebMapp 
2011-2014



  

WebMapp 2011-2014
 Apresenta o planejamento dos investimentos para o 

período 2011-2014; 
 Inclusão do Mapp Gestão;
 Nas consultas, a programação financeira e físico-

financeira do período 2007-2010 encontra-se 
agregada;

 Os projetos com execução físico-financeira 
concluídos e cancelados somente podem ser 
visualizados após ativação do marcador;

 Todos os projetos negados e cancelados sem 
execução foram excluídos;

 As propostas com data de elaboração anterior a 
junho/2010 foram excluídas. 



  



  



  

SIAP 2011



  



  

Processos do SIAP
 Elaboração de propostas
 Detalhamento físico dos projetos

e atividades
 Criação dos PF
 Ajustes dos programas
 Solicitação de parcelas
 Priorização de parcelas
 Acompanhamento de projetos
 Monitoramento de projetos

Sofreram 
alteração

Não 
sofreram 
alteração



  

Alterações no SIAP
 Inclusão de novos itens no cadastro dos 

projetos na:
 Elaboração da proposta
 Detalhamento físico do projeto

 Alteração no período de planejamento – de 
2007-2010 para 2011-2014;

 Detalhamento da programação físico-financeira 
para o período 2011-2014; 

 Redução de informações de cadastro do PF.



  

Elaboração de 
propostas

 Para solicitar uma 
proposta era necessário 
preencher as seguintes 
informações:
 Título do projeto
 Descrição resumida do 

projeto
 Observações – 

informações relevantes
 Quadro financeiro

Em 2011, passa a ser 
necessário também:
Nome, telefone e e-mail do 

responsável
 Objetivo
 Justificativa
 Prazo de execução do 

projeto
 Escopo
 Estratégia de execução
 Partes Interessadas
 Exclusões 
 Premissas
 Restrições



  



  

Detalhamento físico

O cadastro do projeto, realizado na fase de 
elaboração da proposta, migra para o detalhamento 
físico. 

Os campos correspondentes aos dados cadastrais 
ficam abertos para atualização ao longo da 
execução do projeto. Os campos listados abaixo 
não podem ser alterados:
 Título do projeto
 Descrição resumida dos projetos
 Observações – informações relevantes
 Quadro financeiro



  



  

Detalhamento físico

Para realizar o detalhamento da programação 
físico-financeira (quadro produto/município) 
do período 2011-2014, o usuário deverá 
informar:
 as quantidades e valores dos produtos e 

subprodutos;
 o local de realização das despesa (município).

Objetivando facilitar esse trabalho, o quadro de 
detalhamento da programação físico-
financeira apresenta diferentes formatos para 
os projetos Mapp e para a Manutenção e o 
Custeio Finalístico



  

Detalhamento físico

Para os projetos Mapp, o sistema mostra, 
além das colunas correspondentes aos anos 
de 2011 a 2014, colunas com informações 
agregadas sobre a programação e execução 
de 2007-2010. Na Manutenção e no 
Custeio Finalístico, tem-se informações 
sobre a programação e execução de 2010. 



  



  



  

Detalhamento físico

No detalhamento físico, o sistema permitirá a alteração 
dos produtos, subprodutos e municípios, constantes 
no periodo 2007-2010.

Nos produtos e subprodutos, será possível também 
alterar as quantidades programadas e realizadas.  

O propósito dessa medida é melhorar o detalhamento 
dos produtos e subprodutos, no período 2007-2010, 
tendo em vista que, em alguns casos, tem-se como 
produtos, insumos (Ex. mobiliário adquirido) ou 
forma de execução  (Ex. repasse concedido ou 
convênio realizado)



  

Detalhamento físico

Regra de consistência do detalhamento da 
programação físico-financeira:
Todo o recurso previsto no quadro da programação 

financeira, nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, 
deve ser especificado na forma de produto, 
subproduto e município, na programação físico-
financeira. O sistema somente deverá liberar o 
projeto para análise da Seplag, se os valores 
coincidirem nos respectivos anos. 



  

Detalhamento fisico

Para os projetos Mapp, é necessário detalhar 
todos os anos previstos na programação 
financeira.

No caso da Manutenção e do Custeio 
Finalístico, o usuário deverá informar apenas 
os produtos, subprodutos e municípios a 
serem utilizados em 2011.  

 



  

Detalhamento físico

Como o intuito de aprimorar a tabela de produtos, 
a Seplag realizará, no período de 25 de janeiro 
a 10 de fevereiro, uma série de reuniões cujo 
objetivo é discutir os produtos cadastrados no 
sistema, por secretaria, e, ao final, obter uma 
listagem atualizada dos produtos a serem 
utilizados na programação operativa de 2011, 
na elaboração do PPA 2012-2015 e Matriz de 
GPR.  



  

Projeto Finalístico
Para o cadastrar o Projeto Finalístico, é  necessário informar:
 Descrição do projeto
 Gestor financeiro
 Observação 
 Responder:

 Contrapartida 
 Descentralização orçamentaria
 Execução extra-SIC

 Nota complementar – utilizado pela COETI
 Quadro de financiadores

 Valor realizado em anos anteriores
 Valor previsto para o ano corrente – valor ano
 Valor contratado para outros anos



  



  

Projeto Finalístico
Não é mais necessário informar:

 Datas do projeto
 Obras S/N
 Paga divida S/N
 Valor a ser utilizado para pagamento de Despesas de 

Exercícios Anteriores, no ano corrente (valor divida)
 Valor a ser utilizado no pagamento de despesas, no ano 

corrente (valor não divida)



  

Roteiro para execução da  
Manutenção e do Custeio Finalístico 

• Verificar a existência de limites financeiros – consulta 
limite geral;

• Preencher o quadro da programação financeira – no 
detalhamento físico;

• Detalhar os produtos, subprodutos e municípios – no 
detalhamento físico;

• Revisar o programa – incluir/ajustar contrato e convênio 
de receita - programa;

• Ajustar os contratos de despesas (SACC);
• Atualizar as informações física e financeiras do PF, 
• Realizar acompanhamento do projeto, caso do Custeio 

Finalístico; 
• Cadastrar a parcela.



  

Roteiro para execução 
do projeto Mapp 

 Detalhar os produtos, subprodutos e municípios – no 
detalhamento físico;

 Solicitar limite financeiro ao COGERF – fontes do 
grupo Tesouro;

 Verificar a existência de limites financeiros para outras 
fontes  – consulta limite geral;

 Revisar o programa – incluir/ajustar os contratos e 
convênios de receita;

 Ajustar os contratos de despesas (SACC);
 Atualizar as informações física e financeiras do PF; 
 Realizar o acompanhamento do projeto Mapp;
 Cadastrar a parcela.



  

Agenda de trabalho
 Reunião de apresentação da Programação 

Operativa
 Lançamento dos Limites
 Treinamentos no SIAP 2011
 Discussão dos Produtos
 Detalhamento da programação físico-financeira 
 Execução financeira dos projetos



  

Agenda das reuniões 
para revisão dos produtos

Período: 25 de janeiro a 10 de 
fevereiro de 2011

Objetivo: pactuar a relação de 
produtos a serem utilizados no 
PPA, GPR e MAPP

Local: Sala de Reuniões 2º Andar
Participantes:
 Seplag

 Ana Ribeiro, 
 Marcos, 
 Annuzia, Neuman ou Daniele,
 Orientadores de Célula,
 APO integrante da Rede de 

Planejamento
 Setorial

 (4) pessoas da área de 
planejamento das secretarias 
ou de alguma de suas 
vinculadas

SECRETARIA DIA HORARIO

SEDUC 25/jan 9:00 às 11:30h

ESPORTE 26/jan 9:00 às 11:30h

SSPDS 27/jan 9:00 às 11:30h

SEJUS 27/jan 14:00 às 16:30h

SECITECE 28/jan 9:00 às 11:30h

SEINFRA 28/jan 14:00 às 16:30h

SDA 31/jan 9:00 às 11:30h

SEPLAG 31/jan 14:00 às 16:30h

SETUR 01/fev 9:00 às 11:30h

SESA 01/fev 14:00 às 16:30h

SRH 02/fev 9:00 às 11:30h

SECULT 02/fev 14:00 às 16:30h

CIDADES 03/fev 9:00 às 11:30h

DPGE 04/fev 9:00 às 11:30h

SEFAZ 04/fev 14:00 às 16:30h

CGE 07/fev 9:00 às 11:30h

STDS 07/fev 14:00 às 16:30h

CEDE 08/fev 9:00 às 11:30h

CONPAM 08/fev 14:00 às 16:30h

GG 09/fev 9:00 às 11:30h

GVG 09/fev 14:00 às15:00 h

PGE 09/fev 15:00 às 16:30 h

CC 10/fev 9:00 às 11:30h

CM 10/fev 14:00 às 16:30h



  

Agenda de Treinamento 
no SIAP 2011

Período: 25 a 28 de janeiro 
de 2011

Objetivo: apresentar as 
mudanças no SIAP 2011 
e apresentar o sistema 
SIOF- créditos adicionais

Público alvo: usuários do 
sistemas SIAP,  
WebMapp e SIOF- 
créditos adicionais

Horário: 13:30h às 16:30h
Local: Auditório SEPLAG

DIAS SECRETARIA

25/01/11

GABGOV 3
GABVICE 3
CASA MILITAR 3
CASA CIVIL 3
CGE 3
SEFAZ 4
SEPLAG 12
SEJUS 4
PGE 3
DPGE 3

26/01/11

CIDADES 12
SRH 9
SETUR 4
SEINFRA 12
CEDE 3

27/01/11
SDA 12
SESA 20
SEDUC 12

28/01/11

SECITECE 14
SECULT 3
SSPDS 9
STDS 6
CONPAM 3
ESPORTE 4

Nº DE 
PARTICIPANTES
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