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1- INTRODUÇÃO
Em 2007, o Governo definiu uma nova metodologia de seleção e monitoramento de projetos,
dando origem ao MAPP - Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários, cujo modelo foi inicialmente
proposto, a pedido do Governador Cid Gomes, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do
Ceará (IPECE), tendo sido implementado e transformado no sistema gerencial WebMapp pela Secretaria
do Planejamento e Gestão (SEPLAG). A principal finalidade desse sistema é servir como instrumento de
planejamento e acompanhamento dos investimentos do Governo.
Nesse novo modelo, as secretarias propõem projetos tendo como referência o PPA e as
diretrizes e políticas de Governo, sem estabelecer limites financeiros, ficando a decisão de aprovação a
cargo do Governador do Estado. Para operacionalização desse modelo foi desenvolvido, conforme
dissemos anteriormente, o Webmapp, ficando a cargo do SIAP – Sistema de Acompanhamento dos
Projetos - a execução desses projetos. Em 2008, no entanto, os sistemas WebMapp e Siap foram
fundidos num único sistema. O WebMapp especializou-se no apoio às funções de decisão e
acompanhamento dos níveis estratégicos do Governo (Governador e Secretários), enquanto o SIAP
acumulou todas as funções operacionais, além daquelas existentes nos módulos do WebMapp.
Convém ressaltar que o sistema WebMapp/SIAP está integrado a outros sistemas de
informação do Estado (Sistema de Contabilidade, Sistema de Licitações, Sistema de Contratos e
Convênios etc.) de forma que, além das informações geradas internamente, contém informações
externas relevantes e necessárias ao acompanhamento das ações do Governo.
Antes de tratar sobre o sistema propriamente dito, é importante que o técnico responsável
pelas tarefas realizadas nos sistemas corporativos compreenda com se dá a execução dos recursos
públicos alocados nos projetos de investimentos, doravante denominados projetos Mapp.
Inicialmente, os projetos são propostos diretamente ao chefe do poder executivo. Nessas
propostas são informados o escopo do projeto (bem ou serviço ofertado à sociedade), a localização
(município), o custo e as fontes de recursos.
Uma vez aprovado, o projeto deve ser detalhado. Este detalhamento consiste na estruturação
do projeto em fases e etapas de execução, bem como a identificação dos municípios contemplados
com a aplicação dos recursos previstos. Esse detalhamento deve ser analisado e validado pela equipe
técnica do governo responsável pelo planejamento governamental.
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Paralelamente ao processo de detalhamento do projeto, o órgão setorial já pode iniciar o
processo licitatório, através do cadastro e publicação da Intenção de Gasto - IG, caso seja necessário.
Lembra-se que toda despesa deve estar contemplada na Lei Orçamentária Anual (LOA). Assim,
este é o momento para verificar a existência de créditos orçamentários para fazer face às despesas a
serem executadas no ano. Este procedimento de ajuste pode ser realizado até o momento de solicitação
de recursos (solicitação de parcelas).
Uma vez aprovado o detalhamento da programação físico-financeira, devemos verificar se o
programa de governo, onde o projeto aprovado deve ser executado, possui os recursos suficientes e,
caso negativo, devemos então providenciar os ajustes necessários. No caso de convênios de receitas ou
contratos de financiamento, devemos informar os valores e as previsões anuais.
É chegado o momento de cadastrar o Projeto Finalístico (PF). O projeto finalístico constitui o
elemento de ligação entre o projeto Mapp e o orçamento. No PF, define-se a ação orçamentária e as
fontes de recursos onde serão realizadas todas as despesas do projeto Mapp. Convém ressaltar que,
atrelados ao PF, estão todos os contratos de execução das despesas referentes ao projeto, cadastradas
no SACC, sistema administrado pela Controladoria Geral do Estado (CGE), órgão responsável pelo
acompanhamento da execução dos contratos e convênios.
Antes da execução propriamente dita, o órgão precisa solicitar limite financeiro ao COGERF –
Comitê de Gestão Fiscal. Esta solicitação é necessária somente para as fontes de recursos do Tesouro
Estadual e do SWAP. Para realizar este procedimento, a licitação já deve estar devidamente
homologada. O órgão deve informar o valor que deverá ser utilizado no exercício e uma previsão de
desembolso mensal. Isto é imprescindível, pois, como se sabe, a fazenda estadual arrecada
mensalmente os recursos, necessitando, portanto, de uma previsão da necessidade de caixa para fazer
face às despesas dos projetos de investimento.
Com o projeto aprovado, créditos orçamentários e limites financeiros suficientes, o órgão inicia
a execução física e financeira do projeto. A execução física será acompanhada mensalmente por
ocasião da liberação de recursos financeiros através da solicitação de parcelas. Esse acompanhamento
da execução física é importante, pois o governo precisa anualmente prestar contas à sociedade acerca
da destinação dos recursos públicos. Esse controle é feito pela própria sociedade ou através do trabalho
das controladorias e dos tribunais de contas. Assim, caberá aos técnicos dos órgãos executores manter
estas informações atualizadas e consistentes.
A solicitação de parcelas será permitida apenas para os projetos com acompanhamento físico
devidamente validado. Para solicitar o pagamento de despesas realizadas em determinado projeto, o
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órgão deverá informar o projeto Mapp, o gestor financeiro do recurso, o valor a ser empenhado e
pago, o código da dotação orçamentária e os contratos/convênios de receita e de despesa, caso os
tenha.
É verificada, pelo sistema, a existência de saldo no projeto, nos contratos/convênios de
despesa e no orçamento, e, caso afirmativo, essa parcela é enviada para a fazenda estadual que
autorizará o empenho e o pagamento.
Por fim, todas as informações referentes à execução física e financeira são disponibilizadas,
através dos sistemas informatizados, aos gestores públicos.
A Figura 1 mostra o fluxo de execução dos projetos Mapp.

Figura 1 – Fluxo de execução dos projetos Mapp
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2 - ACESSO AO SISTEMA

Para acessar o sistema, deve-se entrar na página da SEPLAG, no site www.seplag.ce.gov.br,
selecionar no menu Serviços (à direita da tela) a opção Acesso a Sistemas e, em seguida,
SIAP/SIOF/WebMapp/PLANOS, conforme ilustra a figura 2.

Figura 2 – Tela do site da SEPLAG

Em seguida, uma janela de acesso ao guardião do sistema é aberta; digita-se o CPF e a senha
de acesso para abrir a janela de seleção de sistemas, conforme mostra a figura 3.

Figura 3 – Tela do Guardião
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Caso ainda não se tenha senha de acesso ao guardião dos sistemas, o pedido poderá ser feito
através do link Solicitação de acesso. Somente a partir do encaminhamento desta solicitação à SEPLAG
é que poderá ocorrer o cadastramento para acesso aos sistemas.
Para solicitar acesso a um ou mais sistemas, deve-se clicar no botão Quero me cadastrar e
proceder ao preenchimento dos campos. A figura 4 ilustra a tela de cadastramento da solicitação de
acesso aos sistemas.

Figura 4 – Tela de cadastramento da solicitação de acesso aos sistemas

As janelas se sucederão e, ao final de cada grupo de campos para preenchimento, acessa-se
o seguinte clicando no botão Próximo. Ao final, fecha-se a rotina e acessa-se novamente a página
inicial de cadastro. Novamente na página de cadastramento, deve-se clicar no botão Reimpressão da
solicitação e digitar o CPF. Esse comando permite a impressão do formulário de solicitação de acesso
ao(s) sistema(s) que deverá ser assinado pelo gestor do Órgão/Entidade e encaminhado diretamente ao
Atendimento SEPLAG.
No caso de já se ter acesso ao Guardião, é necessário apenas o envio de um ofício à SEPLAG,
solicitando o acesso ao WebMapp.
O Atendimento SEPLAG procederá à análise e, uma vez aprovada a solicitação, enviará por email uma senha provisória, que poderá ser alterada posteriormente.
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Figura 5 – Tela de cadastramento das informações da solicitação de acesso

Uma vez cadastrado e estando na página inicial do Guardião, seleciona-se o sistema
desejado, no caso, o WebMapp Setorial. A figura 6 mostra essa janela.

Figura 6 – Tela de listagem dos sistemas

Antes da navegação pelo WebMapp, atenção ao botão Alterar Senha que permite a alteração
da senha enviada pelo Atendimento SEPLAG.
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3 - MÓDULOS DO WEBMAPP

O acesso ao WebMapp leva inicialmente ao módulo de planejamento – Mapp Planejamento.
A partir dessa janela, pode-se acessar os demais módulos: Acompanhamento, Monitoria, Estágio de
Execução, Mapp Consulta e GPR Os ícones de acesso podem ser vistos na parte superior da janela,
conforme mostra a figura 7.

Figura 7 – Tela inicial do módulo de Planejamento do WebMapp

A seguir será apresentado cada um dos módulos, em separado, e mostrado suas
funcionalidades.

3.1 - Módulo de Planejamento

O Módulo de Planejamento é responsável pela inserção de informações referentes ao
planejamento do governo no período de 2007 a 2010, caracterizando-se por ser o espaço onde são
cadastrados os projetos no sistema.
Para cadastrar um novo projeto, a secretaria deverá informar a descrição do projeto,
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observações (informações relevantes), detalhamento físico, em forma de texto, e as fontes de recursos.
Importa ressaltar que, neste momento, o sistema não faz nenhuma critica quanto à existência de
previsão orçamentária dos recursos ou mesmo, no caso das operações de crédito ou convênio de
receita, se a secretaria já contratou os recursos previstos. A secretaria tem total liberdade para elaborar
o projeto. É importante também que se saiba que os valores programados nos projetos servirão de
limites financeiros para os projetos finalísticos a ele vinculados.
Neste momento, será necessário também que se classifique o projeto em estratégico de
governo, estratégico setorial ou complementar. A seguir serão descritas as características de cada tipo
de projeto.
Os projetos estratégicos de governo são aqueles projetos estruturantes, fundamentais à
consecução dos resultados de Governo. São características desses projetos:
impactam com grande intensidade o alcance dos resultados Estratégicos de governo;
contribuem para alavancar a economia cearense e/ou encaminham significativamente
problemas sociais relevantes;
requerem gerenciamento intensivo dos órgãos responsáveis pela gestão do Governo
(SEPLAG, CGE, SEFAZ, CASA CIVIL e GABGOV) e da Setorial responsável;
os projetos desse grupo, em regra, representam os grandes compromissos do Governo.
Os projetos estratégicos setoriais são aqueles projetos importantes para obtenção dos
resultados setoriais, embora estejam num nível de importância inferior em relação aos estratégicos de
governo. São características desses projetos:
contribuem para o alcance dos resultados de governo.
participam e/ou asseguram o alcance das metas das políticas setoriais.
exigem gerenciamento intensivo da Setorial responsável.
Os projetos complementares são aqueles projetos que atuam complementarmente à ação de
governo. São características desses projetos:
atuam para viabilizar a complementação das metas setoriais.
são necessários para o funcionamento da máquina do Governo.
em regra, são de menor custo e complexidade
Ao ser cadastrado um novo projeto, este adquire o status de proposta. A partir desse
momento, a proposta de projeto estará, então, disponível para a apreciação do Governador, que
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poderá lhe conferir o status de aprovado, negado ou pendente.
Uma vez negado, o projeto ficará bloqueado no sistema, por um mês, e depois será excluído.
O Governador poderá também classificá-lo como pendente, significando que precisa de informações
adicionais para concluir a análise ou que não considera oportuna sua execução. Nessas hipóteses,
convém que o órgão tome a iniciativa de entrar em contato com o Governador para oferecer mais
esclarecimentos sobre o referido projeto. Uma vez aprovado, o orgão responsável deve dar início à
execução do projeto.
No módulo de Planejamento, depara-se na parte superior com cinco caixas de seleção. São
elas: Secretaria, Órgão, Programa, Status (Proposta, Aprovado, Pendente e Negado) e Fonte. A figura 8
mostra a tela de seleção do Módulo de Planejamento.

Figura 8 – Tela de seleção da consulta do módulo de planejamento do WebMapp

Logo abaixo, há um quadro com as seguintes informações: Código da Secretaria, Descrição
da Secretaria, Quantidade de Projetos e Valor Total Programado para todos os anos. Assim, ao se entrar
no módulo sem nenhuma seleção, é mostrado o valor total de todas as Secretarias e suas vinculadas,
em todos os anos, em todos os programas, em todas as fontes e em todos os projetos, inclusive os que
se encontram ainda como propostas e pendentes.
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Figura 9 - Tela inicial do módulo de Planejamento do WebMapp

Ainda na tela apresentada na figura 9, temos outro quadro denominado RESUMO
FINANCEIRO GERAL e ao seu lado o símbolo (+). Ao se clicar nesse símbolo, acessa-se informações
relativas ao planejamento organizadas por fonte orçamentária.
À medida que são feitas as seleções nas caixas apresentadas, as informações são filtradas até
que se chegue à consulta desejada. Observa-se que ao ser clicada a caixa de seleção a mesma abrirá
uma listagem de opções, onde se pode indicar a opção desejada colocando o cursor sobre a mesma e
clicando.
Vale ressaltar que, ao serem feitas as seleções nos filtros, o RESUMO FINANCEIRO GERAL se
modificará automaticamente por Secretaria, órgão e programa, como demonstrado nas figuras 10, 11,
12 e 13, respectivamente.
Em todas as opções de consulta citadas anteriormente, o quadro terá as seguintes colunas:
fonte, valor 2007, valor 2008, valor 2009, valor 2010 e valor total.
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Figura 10 – Tela do Resumo Financeiro Geral no módulo de planejamento

Figura 11 – Tela do Resumo Financeiro Geral, por Secretaria, no módulo de planejamento
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Figura 12 – Tela do Resumo Financeiro Geral, por Órgão, no módulo de planejamento

Figura 13 – Tela do Resumo Financeiro Geral, por Programa, no módulo de planejamento
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Figura 14 – Tela do Resumo Financeiro Geral, por Programa e Fonte, no módulo de planejamento

Na última coluna do quadro, ao lado da coluna indicativa do valor total do projeto, conforme
ilustra a figura 14, há uma lupa. Clicando neste ícone, vê-se um quadro onde constam os valores
programados por ano e fonte para o referido projeto. Caso se deseje entrar no projeto, basta clicar na
descrição do mesmo e o sistema abrirá a janela correspondente.
O botão Incluir Projeto é a porta de entrada para informações de planejamento no Webmapp.
Clicando nesse botão, abre-se uma janela em que é solicitada a descrição do projeto MAPP,
informações adicionais e relevantes a serem inseridas no campo para observação e o detalhamento
físico textual. Será solicitado também que o projeto seja classificado como: estratégicos de governo,
estratégico setorial e complementar. A figura 15 mostra a tela de inclusão de propostas.
Ao se salvar as informações cadastradas, pressionando o botão Gravar Projeto, aparecerá o
quadro Mapp Financeiro, conforme ilustra a figura 16.
Quando o botão Incluir Financiador é pressionado, abre-se uma caixa onde deverá ser
selecionada a fonte e indicados os valores programados para os anos de 2007 a 2010, conforme
mostra a figura 17.
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Figura 16 - Tela de cadastramento das fontes de recursos da proposta de projeto Mapp

20

2010

WEBMAPP

2010

Figura 17 - Quadro de inclusão das fontes de recursos da proposta de projeto Mapp

Este procedimento deve ser repetido até que todas as fontes de receitas estejam listadas no
sistema, quando, então, se pressionará o botão Voltar p/ Listagem. Caso se deseje excluir o projeto,
basta clicar no botão correspondente. Somente os projetos com status de proposta podem ser excluídos.
Projetos com status de aprovado ou pendente somente podem ser excluídos pelo Governador. Os
negados são excluídos de forma automática pelo sistema após 30 dias. Caso se deseje fazer alteração
no projeto, o sistema dispõe da opção Editar Projeto. Clicando neste botão, pode-se alterar o programa
ou mesmo a descrição do projeto com status de proposta.
Outra funcionalidade importante é a alteração dos valores das fontes de recursos. No Mapp
Financeiro, na última coluna do lado direito, temos dois botões: Editar e Deletar. O botão Editar
permite a alteração da fonte e/ou dos valores programados, enquanto o botão Deletar possibilita a
exclusão da fonte por completo.
Na tela de edição do projeto, pode-se acessar também o quadro de detalhamento da
programação físico-financeira dos produtos e subprodutos por município. Cabe lembrar que este
quadro somente pode ser visualizado após o mesmo ter sido cadastrado no SIAP.
Já se sabe como são inseridas as informações no sistema. Cabe-nos, agora, aprender a
navegar nesse módulo.
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Como foi dito anteriormente, o sistema possui, na parte superior da tela, caixas de seleção.

Figura 18 – Tela principal do módulo de planejamento para o orgão - Cagece

Usando como referência a Cagece: deve-se selecionar a secretaria a que estiver vinculada, no
caso a Secretaria das Cidades e depois o órgão, Cagece, conforme está mostrado nas figuras 18 e 19.
Em seguida, o sistema disponibilizará a seleção do programa. Nesse momento, o sistema já listou, no
quadro abaixo, todos os projetos MAPP daquele órgão, bem como o status e o valor total.
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Figura 19 – Tela principal do módulo de planejamento para o orgão - Cagece

Nesse módulo, é possível também selecionar os projetos por status (aprovado, pendente,
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negado ou proposta) e por fonte orçamentária. Logo abaixo do quadro dos projetos, encontra-se a
consulta correspondente aos financiadores referentes à mesma seleção.
A figura 20 ilustra situação em que se procura identificar os projetos que têm como fonte de
recursos FEMA.

Figura 20 – Tela principal do módulo de planejamento com filtro de fonte

3.2 - Módulo de Acompanhamento

Com o projeto aprovado, torna-se necessário acompanhar sua evolução. O módulo de
acompanhamento veio, portanto, para exercer este papel. As informações nele constantes vêm do
Módulo de Estágio de Execução, que se conhecerá mais adiante, do Módulo de Planejamento e do
SIAP/SIOF. Nele pode-se pesquisar, por projeto MAPP, os valores programados por ano nas diversas
fontes, bem como a execução financeira por fonte. Além disso, verifica-se o acompanhamento do
último estágio de execução e as observações relativas a esse estágio.
No que se refere à execução física, esse módulo dispõe de dois quadros, onde se obtém
informações acerca do planejamento e da execução físico-financeira por produto, subproduto e
município.
Nesse módulo pode-se também acessar Sistema de Acompanhamento das Licitações, na PGE
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e obter informações sobre o andamento das licitações vinculadas ao projeto selecionado. Além disso,
pode-se conhecer os contratos e/ou convênios de despesas através dos quais estão sendo executados
determinado projeto, através de link com o sistema de controle de contratos e convênios, da CGE.
É possível também, a partir desse módulo, fazer alterações no planejamento dos projetos
Mapp, apesar desse recurso não estar disponível para todos os perfis de usuários.
Nesse módulo, não se insere nenhum tipo de informação, apenas se consulta.
Para

acessar

o

módulo

de

acompanhamento,

deve-se

clicar

no

ícone

MAPP

Acompanhamento. No canto superior da tela, encontra-se o ícone do MAPP Planejamento, que permite
retornar para a tela principal.
É importante que se saiba que as informações que aparecem nesse módulo referem-se apenas
aos projetos aprovados.
Como no módulo de planejamento, aqui também temos, na parte superior da tela, um quadro
com as caixas de seleção (Secretaria, Órgão, Programa, Projeto e Fonte).
Um recurso importante é o filtro da busca. Caso não se tenha a descrição completa do projeto
ou o número, mas apenas o assunto, pode-se pesquisar o projeto digitando palavras-chave na caixa
correspondente, tais como: Município, PCF e outros.
Ao lado do filtro, encontra-se um campo com informações referentes ao acompanhamento do
estágio de execução do projeto Mapp. São elas: descrição do projeto, último estágio de execução com
a data e o acompanhamento correspondente, ativado pelo botão visualizar observação.
Conforme se observa na Figura 21, são apresentados os seguintes quadros: Programação
Financeira, Execução Financeira do Ano (2009) e Execução Financeira de anos anteriores.
O quadro de Programação Financeira é organizado por fonte, por órgão ou por secretaria e
fornece informações sobre o planejamento nos anos de 2007 a 2010.
Os quadros de Execução Financeira também podem ser organizados por fonte, por órgão ou
por Secretaria e trazem informações sobre a programação financeira do ano a que se referem, os
limites financeiros deliberados pelo COGERF e os valores solicitados, fixados, empenhados e pagos.
Estas informações migram dos sistemas SIAP e SIC. As figuras a seguir ilustram estes quadros. A Figura
21 mostra a execução por fonte e a Figura 22 mostra as mesmas informações organizadas por
Secretaria.
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Figura 22 - Tela de Resumo da execução, por Secretaria, do módulo de Acompanhamento do WebMapp

Assim como no módulo de planejamento, a navegação no módulo de acompanhamento
também é simples.
Novamente, usa-se como exemplo a Secretaria das Cidades. Para se obter informações sobre
a execução do projeto “CIDADES I – Gerenciamento do programa Cidades do Ceará e Elaboração de
Estudos e Termos de Referência”, seleciona-se a “Secretaria das Cidades”, o órgão “Secretaria das
Cidades”, o “Programa CIDADES DO CEARÁ I” e o projeto MAPP citado anteriormente. Ao se fazer esta
operação, percebe-se que à medida que se vai selecionando as informações, a listagem
correspondente vai sendo mostrada, bastando que se coloque o cursor no local desejado.
Na Figura 23, pode-se ver os quadros de acompanhamento do projeto citado no exemplo.
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Figura 24 – Tela do quadro de consultas das licitações no módulo de acompanhamento do WebMapp

Outro recurso importante é a consulta ao processo licitatório. Para obter informações sobre o
andamento da licitação, deve-se selecionar a secretaria, o órgão, o programa e o projeto Mapp que se
deseja obter informação. Caso o órgão tenha cadastrado o número do SPU (Sistema de Protocolo
Único) do processo encaminhado à PGE no projeto Mapp, aparecerá o botão Ver Licitações, conforme
mostra a figura 23. Ao clicar nesse botão, o sistema mostrará o quadro de consulta das licitações com
as seguintes informações: número do SPU, objeto da licitação e estágio atual, conforme apresentado na
figura 24.
Para obter um resumo do processo licitatório correspondente ao SPU informado no Projeto
Mapp, o usuário deverá clicar no botão Detalhes, conforme ilustrado na figura 25.
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Figura 25 – Tela de Resumo do processo licitatório

Para acessar o extrato do processo licitatório, basta clicar no botão Ver extrato do processo e o
sistema WebMapp direcionará a consulta para o sistema de controle de licitações, na PGE, e abrirá o
extrato do processo licitatório selecionado, conforme mostra a figura 26.

Figura 26 – Extrato do processo licitatório

O Webmapp permite também acesso aos contratos e convênios de despesa no Sistema de
Acompanhamento de Contratos e Convênios – SACC.
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vinculados aos projetos Mapp deve-se inicialmente selecionar a secretaria, o órgão, o programa e o
projeto Mapp que se deseja consultar. Caso o órgão tenha cadastrado contratos ou convênios no SACC
e associado aos Projetos finalísticos ligados ao projeto Mapp, aparecerá o botão Ver Contratos,
conforme mostra as figuras 27.

Figura 27 – Consulta dos contratos ou convênios no Módulo de Acompanhamento

Ao clicar no botão Ver Contratos, o sistema mostrará o quadro de consulta dos contratos com
as seguintes informações: número do contrato, objeto do contrato, fornecedor, valor programado, valor
empenhado, percentual de execução, data de inicio e data de termino, conforme mostra a figura 28.

Figura 28 – Tela do quadro de consultas dos contratos

Para obter maiores informações sobre um determinado contrato, o usuário deverá clicar no
botão Detalhes e o sistema abrirá o Portal de Transparência, onde estão disponibilizadas informações
adicionais sobre o contrato pesquisado. A figura 29 ilustra a tela desse portal.
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Figura 29 – Tela do Portal de Transparência

No quadro de Programação Financeira, encontram-se os valores programados para os vários
anos e, no quadro de execução financeira, os valores programados, solicitados, fixados, empenhados e
pagos, bem como os limites concedidos pelo COGERF.
Existem três botões que facilitam a navegação no módulo, que são os seguintes: Editar Mapp,
Selecionar Mapp Anterior e Selecionar Próximo Mapp. .
Quando o botão Editar Mapp é clicado, abre-se a tela de cadastramento do projeto, no
Módulo de Planejamento, onde podem ser feitas alterações nas informações relativas ao projeto ou
mesmo inseridas novas informações pelo Governador, tendo em vista que no MAPP Acompanhamento
visualizam-se projetos aprovados.
Os botões Selecionar Mapp Anterior e Selecionar Próximo Mapp são usados para navegar na
listagem sem voltar para a caixa de seleção.
Ao clicar no botão Histórico, o sistema disponibiliza o histórico dos acompanhamentos do
projeto Mapp com os respectivos estágios, datas e observações, conforme mostra figura 30.
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Figura 30 – Tela do Histórico de Acompanhamentos

Resumindo, no Módulo de Acompanhamento, acessam-se as informações sobre a execução
financeira dos projetos inseridos no WebMapp. Esta é uma visão pontual da execução. Para se ter uma
visão mais ampla do desempenho da Secretaria, precisa-se cruzar informações de planejamento com o
acompanhamento. Isto vai ser possível no próximo módulo que traz dados de monitoramento.

3.3 - Módulo de Monitoramento

O Módulo de Monitoramento deve ser utilizado para se avaliar como se encontra o
desempenho físico e financeiro da Secretaria, através da identificação dos obstáculos verificados no
processo de execução dos projetos inseridos no WebMapp.
Nele se pode fazer dois tipos de análise:
avaliar a execução financeira por ano ou acumulada da Secretaria/Entidade nos anos
de 2007 e 2008, ou de um projeto, bem como a execução de uma determinada fonte de
recursos, como, por exemplo, operações de crédito; e
conhecer o perfil de distribuição dos estágios de execução da Secretaria/Entidade e
identificar quais grupos de projetos apresentam-se deficitários, como, por exemplo, aqueles
licitados, mas sem execução.
Estas informações são importantes para a tomada de decisões em tempo hábil.
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Assim como no Módulo de Acompanhamento, o Módulo de Monitoramento é somente para
consulta, inexistindo, portanto, rotinas de inserção de informações, valendo ressaltar também que não
apresenta caixas de seleção.
O acesso ao Módulo de Monitoramento se dá através do ícone Mapp Monitoria encontrado
na tela principal do WebMapp. A tela de acesso ao Módulo de Monitoramento Gerencial está mostrada
na Figura 31.

Figura 31 – Tela principal do módulo de monitoria do WebMapp

Este Módulo se abre com informações relativas à execução consolidada do Estado. Tem-se,
então, a execução financeira por ano (2009) e a execução acumulada nos anos de 2007, 2008 e
2009, organizadas por fonte e por Secretaria. Para selecionar o ano, basta clicar na caixa de seleção
do ano e fazer a opção desejada. Os botões por fonte e por secretaria abrem os quadros de execução
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A Figura 32 mostra a execução de 2009 por fonte.

Figura 32 – Tela da execução financeira de 2009 por fonte do modulo de monitoria do WebMapp
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A Figura 33 mostra as mesmas informações, mas organizadas por Secretaria.

Figura 33 – Tela da execução financeira de 2009 por secretaria do modulo de monitoria do WebMapp

Os mesmos procedimentos adotados acima podem ser adotados para a execução acumulada.
Visualiza-se também um gráfico tipo pizza onde se observa o perfil de distribuição dos estágios
de execução dos projetos inseridos no MAPP. Abaixo do gráfico, há um botão de detalhamento. Ao
clicar neste botão, o sistema abre um quadro com os estágios de execução e as respectivas quantidades
absolutas e relativas.
Pode-se também fazer a mesma pesquisa por Secretaria ou por Órgão. Primeiramente, deve
ser selecionada a Secretaria que se deseja obter informações clicando sobre a pasta respectiva à
esquerda da tela. Ao se fazer isto, abre-se a tela mostrada na Figura 34.
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Figura 34 – Tela principal da consulta por secretaria do módulo de monitoria do WebMapp

No exemplo já utilizado (Secretaria das Cidades), deve-se observar que a tela abre os gráficos
do tipo pizza de execução financeira consolidada por ano e execução financeira acumulada.
Aqui também se pode gerar tabelas organizadas por fonte ou por órgão, bastando, para tanto,
clicar no botão correspondente à opção desejada. As Figuras 35 e 36 mostram os quadros de
execuções financeiras organizadas, respectivamente, por fonte e por órgão.
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Figura 35 – Tela da execução financeira de 2009 por fonte do módulo de monitoria do WebMapp

Figura 36 – Tela da execução financeira de 2009 por órgão do módulo de monitoria do WebMapp

Para se prosseguir com a pesquisa, deve-se clicar no (+), pois o sistema abrirá opção para
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selecionar projetos ou estágio de execução e as pastas correspondentes aos Órgãos. Caso se deseje
selecionar as opções anteriores (Projetos e Estágio de Execução) nos Órgãos, basta clicar sobre o ícone
(+) e abrir estas opções para os Órgãos, conforme mostra a Figura 37.

Figura 37 – Detalhe da consulta por projeto e por estágio de execução do módulo de monitoria do WebMapp

Ao ser selecionada a opção projetos, o sistema abre um quadro onde estão

listados os

projetos com os respectivos estágios de execução, execução financeira do ano e execução financeira
acumulada, conforme mostra a Figura 38.

Figura 38 – Listagem de projetos da Secretaria das Cidades no módulo de Monitoramento do WebMapp

A partir desse quadro, pode-se ir um pouco mais além. Quando é clicado o estágio de
execução do projeto, o sistema abrirá uma tabela com as informações prestadas no último
acompanhamento, conforme ilustra a Figura 39.
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Figura 39 – Acompanhamento do projeto no módulo de Monitoramento do WebMapp

Para se fechar esta caixa, basta clicar duas vezes no estágio de execução. Para se obter os
valores correspondentes aos gráficos de execução financeira do ano e execução financeira acumulada,
devem ser clicados os gráficos correspondentes e o sistema abrirá uma tabela com os valores
programados, solicitados, fixados, empenhados e pagos, bem como os limites liberados pelo COGERF,
consolidados por ano ou acumulados.
As Figuras 40 e 41 mostram, respectivamente, a execução financeira acumulada (2007, 2008
e 2009) e a execução financeira no ano. Observe-se que o quadro de Execução Financeira Acumulada
é cinza e o quadro da Execução Financeira do Ano é amarelo.

Figura 40 – Execução Financeira Acumulada por fonte no modulo de Monitoramento do Webmapp
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Figura 41 - Execução Financeira do ano por fonte no modulo de Monitoramento do Webmapp

O fechamento das caixas se dá da mesma forma do estágio de execução.
A caixa de seleção Estágio de Execução fornece informações sobre o perfil de distribuição dos
estágios de execução dos projetos, como mostrado na Figura 42.

Figura 42 – Estágios de execução dos projetos no módulo de monitoramento do WebMapp

Ao se entrar na tela, visualiza-se um gráfico do tipo pizza com os percentuais dos diversos
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estágios de execução, tais como: Não iniciado, Paralisado, Licitado, Em Execução e outros.
Logo abaixo do gráfico, vê-se uma tabela onde são listados os estágios de execução com as
respectivas quantidades absoluta e percentual.
Caso se queira saber que projetos estão classificados em um determinado estágio de
execução, basta clicar duas vezes na coluna Mapp’s que se deseja consultar para que o sistema abra
um quadro com a listagem dos projetos naquele estágio, conforme mostra a Figura 43.

Figura 43 – Listagem de projetos por estágio de execução no módulo de monitoramento do WebMapp

Acompanhando o modelo mostrado na figura 40, quando se seleciona a Casa Civil, observase que 2% de seus projetos configuram como não iniciados, 17% em atividades preparatórias, 40% em
execução, 30% em execução concluída, 9% em execução físico/financeira concluída e 2% paralisado.
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Caso se deseje saber quais projetos ainda se encontram em atividades preparatórias, basta clicar em
Mapp’s e o sistema abrirá um quadro com todos os projetos em atividades preparatórias, conforme
mostra a Figura 43.

3.4 - Módulo de Estágio de Execução

O Módulo de Estágio de Execução é utilizado para inserir informações sobre a execução física
dos projetos. Esse Módulo é de suma importância, pois é a partir dele que o Governador obtém
informações qualitativas sobre os projetos.
O projeto deve ser acompanhado sempre que o mesmo sofrer alterações relevantes. A seguir
estão listados os estágio de execução, conforme a IN 04/2008.
Não Iniciado - Será considerado não iniciado o projeto aprovado que não tenha dado
início a nenhuma execução física ou atividade de preparação para execução (preparação de
termos de referência, elaboração de editais de licitação, celebração de convênios de receita e
outros). Obs.: O gestor deverá informar, no campo de observação, a razão de os projetos
ainda não haverem sido iniciados e/ou a previsão de providências para viabilizar o início da
execução.
Em Atividades Preparatórias - Será considerado neste estágio o projeto que se
caracterizar como ainda em preparação, tendo em vista que o órgão executor encontra-se
realizando atividades anteriores ao processo de licitação/contratação, tais como: preparação
dos termos de referência, elaboração de editais de licitação, elaboração de projetos básicos,
preparação de convênio, etc..
Em Licitação - Será considerado desta forma o projeto que se encontra na etapa
compreendida entre o cadastramento do processo de licitação na PGE e a sua finalização.
Licitado - O projeto com licitação homologada e ainda não contratado deverá ser
classificado como licitado.
Contratado/Conveniado - Será considerado contratado ou conveniado o projeto com
contratos ou convênios de execução assinados e cuja execução ainda não tenha sido iniciada.
Obs. O gestor deverá informar, no campo de observação, a data da assinatura do contrato ou
convênio e a previsão do inicio da execução.
Em Execução - Será considerado em execução o projeto cujo objeto encontra-se com a
execução iniciada. Obs.: O gestor deverá informar, no campo de observação, informações

43

WEBMAPP

2010

relevantes sobre a execução do projeto.
Paralisado - Será considerado neste estágio o projeto iniciado, cuja execução esteja
temporariamente interrompida. Obs.: O gestor deverá informar, no campo de observação, a
data da paralisação do projeto, bem como o motivo e as providências que estão sendo
tomadas para retomar a execução.
Cancelado - Será considerado neste estágio o projeto iniciado, mas cancelado
definitivamente pelo órgão executor. Obs.: O gestor deverá informar, no campo de
observação, a data e o motivo do cancelamento.
Execução Física Concluída - Será considerado como pertencente a este estágio o projeto
com execução física concluída, tais como obra recebida, equipamento recebido ou evento
realizado, mas com pagamentos pendentes. Obs.: O gestor deverá informar, no campo de
observação, a data de conclusão das obras ou do contrato e o motivo da existência de
pendências financeiras.
Execução Física e Financeira Concluída - É considerado desta maneira o projeto com
execução física concluída e com a totalidade dos pagamentos efetuados.
Agora, com o entendimento do significado de cada estágio de execução, pode-se navegar no
Módulo de Estágio de Execução.
Primeiramente, importa que se compreenda a utilidade deste Módulo que serve, única e
exclusivamente, para se inserir informações sobre o acompanhamento físico dos projetos.
O acesso se dá ao ser selecionado o ícone Mapp Estágio de Execução na tela principal do
WebMapp, conforme ilustra a figura 44.
Na tela inicial de referido Módulo, há três caixas de seleção: Secretaria, Órgão e Programa.
A busca do projeto que se deseja acompanhar pode ocorrer de dois modos. Pode-se
selecionar a Secretaria, o Órgão e o Programa ou, simplesmente, digitar uma palavra chave no campo
que fica logo abaixo das caixas.
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Figura 45 – Listagem dos projetos da UVA no módulo de Estágio de Execução
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Uma vez localizado o projeto, deve-se clicar sobre sua descrição, para se passar para a
próxima tela, conforme mostra a Figura 46.

Figura 46 – Histórico dos acompanhamentos do projeto selecionado no módulo de estágio de Execução do WebMapp

Nessa tela, há a descrição do projeto e os estágios de execução pelos quais já passou, bem
como as respectivas datas e observações. Na parte inferior da tela, encontra-se um botão denominado
Incluir Estágio de Execução, utilizado para acessar a tela de inclusão do acompanhamento, conforme
mostra a Figura 47.
Nessa tela, existe uma caixa de seleção e dois campos de digitação. Na caixa de seleção,
denominada Estágio, deve-se selecionar o estágio de execução e nas caixas posteriores informar a data
do estágio e a observação. Ao final, salva-se o acompanhamento no botão Gravar Estágio de
Execução e Voltar p/ Listagem.
Esse módulo dispõe de um relatório, que pode ser acessado na tela principal do módulo
através do botão Relatório Estágio de Execução.
Na parte inferior da tela, há um botão denominado Incluir Novo Processo, utilizado para
acessar a tela de inclusão do N° SPU (Sistema de Protocolo Único), conforme mostra a Figura 48.
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Figura 47 – Tela de Inclusão do Estágio de Execução no módulo de Estágio de Execução do WebMapp

Figura 48 – Tela de Inclusão do número do SPU do processo licitatório no módulo de Estágio de Execução do WebMapp
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Figura 49 – Tela de solicitação do relatório do Estágio de Execução no WebMapp

Na tela mostrada na figura 49, encontram-se quatro caixas de seleção: Secretaria, Órgão,
Programa e Projeto. Estas caixas devem ser utilizadas para selecionar o nível de detalhamento do
relatório. A visualização do relatório é conseguida clicando no botão Visualizar.

3.5 - Módulo de Consulta

Para acessar o módulo de consulta, deve ser clicado o ícone MAPP Consulta.
O Módulo de Consulta é responsável pela produção de relatórios gerenciais acerca da
programação e execução físico-financeira dos projetos. O Módulo de Consulta serve apenas para
visualização dessas informações, inexistindo, portanto, formas de inserção de dados.
Nesse módulo, pode-se acessar as seguintes consultas:
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Programação e Execução Financeira Anual por projeto;

2.

Programação e Execução Financeira por projeto (opção Fonte);

3.

Programação e Execução Financeira Anual por projeto (opção produto e município );

4.

Programação e Execução Financeira por Município e Ano;

5.

Execução Financeira por Produto;

6.

Execução Física por Produto.
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A figura 50 mostra a tela principal do módulo de consulta

Figura 50 - Tela principal do módulo de consulta do WebMapp

A consulta 1 fornece um relatório com os seguintes campos: Órgão, Descrição do Projeto
Mapp, Estágio de Execução, Valores programados e empenhados e Percentual de execução. A figura 51
mostra o formato dessa consulta.

Figura 51 - Tela da consulta 1 do módulo de Consulta do Webmapp

Ao se clicar em Ver/Alterar Fontes, o sistema abrirá uma janela onde será possível selecionar
as fontes de recursos utilizadas nessa consulta. A figura 52 mostra a tela para seleção da fonte utilizada
na consulta.
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Figura 52 - Tela de seleção da fonte de recursos no módulo de Consulta do WebMapp

Quando é clicada a coluna do estágio de execução, o sistema mostra um quadro com o
histórico dos acompanhamentos realizados pela secretária para o projeto selecionado, conforme mostra
a figura 53.

Figura 53 – Histórico dos acompanhamentos do projeto Mapp no módulo de Consultas do WebMapp

Por meio do ícone da programação físico-financeira, o sistema mostrará um quadro da
programação e execução físico-financeira dos produtos e subprodutos por município, como
demonstrado na figura 54.
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Figura 54 – Quadro da programação e execução físico-financeira do projeto Mapp no módulo de Consulta do Webmapp

Os comentários anteriores, referentes às figuras 53 e 54, servem também para as consultas 2
e 3, Programação e Execução Financeira por projeto (opção fonte) e

Programação e Execução

Financeira Anual por projeto (opção produto e município), respectivamente.
A consulta 2 fornece um relatório com os seguintes campos: Órgão, Descrição do Projeto
Mapp, Estágio de Execução, Valores programados e empenhados para os anos 2007, 2008, 2009 e
2010, bem como o percentual de execução total do projeto. A figura 55 mostra o formato dessa
consulta.
A consulta 3 apresenta o mesmo formato da consulta 2, diferindo apenas nos filtros de
seleção. Ao passo que a consulta 2 oferece o filtro de fontes de recursos, a consulta 3, por seu turno,
permite a seleção dos produtos e municípios. As figuras 55 e 56 ilustram, respectivamente, as consultas
2 e 3.
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Figura 55 - Tela da consulta 2 do módulo de Consulta do Webmapp

Figura 56 - Tela da consulta 3 do módulo de Consulta do Webmapp

A consulta 4 fornece um relatório com os seguintes campos: Região, Município e Valores
programados e empenhados para os anos 2007, 2008, 2009 e 2010, bem como o percentual de
execução total do projeto. Essa consulta dispõe dos filtros de secretaria, órgão, programa e descrição
do Projeto Mapp, produto e município. A figura 57 mostra o formato dessa consulta.
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Figura 57 - Tela da consulta 4 do módulo de Consulta do Webmapp

As consultas 5 e 6 fornecem informações referentes às execuções financeiras e físicas,
respectivamente.
A consulta 5 fornece um relatório com os seguintes campos: Órgão, Produto, Valores
programados para os anos 2009 e 2010 e Empenhados em 2007, 2008 e 2009, conforme ilustra a
figura 58.

Figura 58 - Tela da consulta 5 do módulo de Consulta do Webmapp

Já a consulta 6 fornece um relatório com os seguintes campos: Órgão, Produto, Unidade,
Quantidades previstas para os anos 2009 e 2010 e Realizadas em 2007, 2008 e 2009, conforme
ilustra a figura 59.
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Figura 59 - Tela da consulta 6 do módulo de Consulta do Webmapp

A consulta 7 fornece um relatório com os seguintes campos: órgão, descrição do projeto
Mapp, estágio de execução, valor programado, valor empenhado e percentual de execução, conforme
ilustra a figura 60. Nessa consulta tem-se acesso aos projetos mapp virtuais. O projeto Mapp virtual
consiste na consolidação de projetos Mapp que convergem para um mesmo objeto. Como exemplo,
cita-se o projeto Mapp virtual de IMPLANTAÇÃO DO METRÔ DE FORTALEZA, composto por vários
projetos Mapp, tais como: 12 – Construção do Viaduto Rodoviário sobre a Av. José Bastos, incluindo
desapropriação; 7 – Recuperação d Locomotivas; 9 – Estudo de Viabilidade da Linha Leste; dentre
outros. A figura 60 ilustra a tela da consulta 7.

Figura 60 – Tela da consulta 7 - Programação e Execução Financeira Anual por Projeto (Mapp Virtual)
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Essa consulta mostra o somatório dos valores programados e empenhados de todos os
projetos associados ao projeto mapp virtual selecionado, bem como permite a visualização da
programação e execução físico-financeira de forma consolidada. Ao clicar no link Detalhar, disponível
na coluna de estágio de execução, o sistema mostra a relação dos projetos associados e os respectivos
valores programados e empenhados, conforme pode ser visto na figura 61.

Figura 61 – Tela de listagem dos Mapps que compõem o Mapp Virtual

O usuário poderá ter acesso ao histórico das informações de acompanhamento do projeto
mapp clicando sobre a descrição do projeto ou respectivo estágio. A figura 62 ilustra a tela
disponibilizada pelo sistema.

55

WEBMAPP

2010

Figura 62 – Tela de histórico de acompanhamentos de projetos que compõem o Mapp Virtual

Pela consulta 8 tem-se acesso ao Painel de Monitoramento. Essa consulta possui, além dos
campos disponibilizados na consulta 1 (Órgão, Descrição do Projeto Mapp, Estágio de Execução,
Valores programados e empenhados, Ocupações e Percentual de execução) a coluna indicativa da
sinalização dos projetos Mapp, como ilustra a figura 63.
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Figura 63 – Tela da consulta 8 – Painel de Monitoramento

Cada farol indica uma situação de execução do projeto. A sinalização verde indica que o
projeto encontra-se com desempenho favorável em relação ao planejamento. O farol amarelo indica
que o projeto encontra-se com problemas ou com possíveis situações de risco. Por outro lado, o farol
vermelho indica que o projeto encontra-se fortemente comprometido em relação aos resultados ou aos
prazos. Para conhecer o significado de cada farol basta posicionar o cursor sob Legenda dos faróis, e o
sistema disponibiliza estas informações, conforme mostra a figura 64:

Figura 64– Legenda dos faróis

Ao clicar no farol de sinalização, o sistema mostra a Matriz de Acompanhamento de
Problemas e Ameaças (MAPA). Essa matriz é preenchida nas reuniões de monitoramento, pelos técnicos
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da Seplag juntamente com o Escritório de Projetos da Secretaria. Nessa matriz, estão os problemas
enfrentados pelos gerentes de projeto, bem como as providências que estão sendo tomadas para
resolvê-los.
A Matriz de Acompanhamento de Problemas e Ameaças é composta dos seguintes campos:
Problema;
Providência;
Responsável;
Prazo;
Classificação;
Status;
Acompanhamento da providencia.
A figura 65 mostra a Matriz de Acompanhamento de Problemas e Ameaças do projeto PAC
CBTU Metro de Fortaleza Remodelação Linha Oeste.

Figura 65 – Tela da Matriz de Acompanhamento de Problemas e Ameaças

58

WEBMAPP

2010

3.6 - Módulo de GPR

O atual governo adotou a Gestão Pública por Resultados – GPR como modelo para definir a
sua atuação no tocante ao atendimento das demandas da sociedade e ao desenvolvimento econômico
e sustentável.
A GPR é um modelo em que o setor público passa a atuar para alcançar resultados, adotando
postura empreendedora, voltada para o cidadão como cliente. A atuação governamental é
caracterizada pela busca de padrões de eficiência, eficácia e efetividade, buscando reduzir custos para
a sociedade e comprometer o Estado com os cidadãos. (IPECE, A Prática da Gestão Pública por
Resultados, 2006).
É um método inovador, com as seguintes características principais:
É um processo que começa pela finalidade, impactos e consequências e, com lógica
regressiva de precedência; contrasta com a gestão que começa pelo principio, definindo
primeiramente meios;
Condiciona o ciclo de gestão, especialmente planejamento, orçamento e os processos
decisórios, relacionando-os aos objetivos e resultados a serem alcançados;
Baseia-se numa cadeia de resultados que é uma sequência causal para estimular o
alcance de um objetivo desejado, com a seguinte lógica: os inputs são necessários para a
realização de atividades de forma a produzir produtos (outputs) que, por sua vez, ensejam o
efeito de médio prazo (outcomes) que levam a impactos ou resultados de longo prazo;
As intervenções visam às mudanças sociais e de comportamento.
O instrumento principal dessa metodologia é a Matriz da GPR. A matriz de GPR relaciona os
resultados de governo e setoriais e os respectivos indicadores com os programas e produtos da ação
governamental. Abaixo, são apresentados os conceitos dos elementos dessa matriz.
Eixos Estratégicos da Política de Governo - São caminhos estratégicos que emergiram do
trabalho de campanha do novo Governo para o período 2007-2010, centrado no macro
objetivo “O Grande Salto que o Ceará Merece”. São três amplas diretrizes estratégicas que
orientam a gestão para resultados e impulsionam o Governo a desenvolver ações e ofertar
produtos que possam atender os objetivos de cada eixo: Economia para uma Vida Melhor;
Sociedade Justa e Solidária; Gestão Ética, Eficiente e Participativa.
Resultados Estratégicos de Governo - A definição dos resultados estratégicos de governo
constitui o primeiro e principal passo da GPR, representando os compromissos maiores que o

59

WEBMAPP

2010

Governo assume com sua população e a partir dos quais pode ser cobrado e julgado.
Resultados Estratégicos Setoriais - São resultados definidos a partir dos Planos Estratégicos das
Secretarias Setoriais, com o objetivo de solucionar problemas relacionados aos setores de
atuação, definidos em consonância com os resultados estratégicos de governo. O
desenvolvimento do Plano Estratégico Setorial de cada secretaria passa a ter mais foco nos
resultados de médio prazo (outcomes), com a definição de programas compatíveis com o
objetivo que se deseja alcançar.
Indicador de Resultado Estratégico de Governo - É uma medida em geral quantitativa dotada
de significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um
conceito abstrato, de interesse teórico (pesquisa acadêmica) ou programático (formulação de
políticas). É um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre o
aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma. No caso
da GPR, os indicadores de resultados de governo servem para mensurar a evolução e/ou
desenvoltura de cada eixo estratégico de governo e sinalizar se as políticas governamentais
implementadas estão gerando resultados desejáveis; caso contrário, podem ser adotadas
medidas corretivas de tais situações desenvolvidas pelos programas de governo.
Indicadores de Resultados Setoriais - É uma medida em geral quantitativa dotada de
significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito
abstrato, de interesse teórico (pesquisa acadêmica) ou programático (formulação de políticas
setoriais e de programas governamentais). É um recurso metodológico, empiricamente
referido, que informa algo sobre o aspecto da realidade setorial ou sobre mudanças que estão
se processando na mesma. No caso da GPR, os indicadores de resultados de setoriais servem
para mensurar o desempenho das áreas de atuação e sinalizam se as políticas setoriais
implementadas estão gerando resultados desejáveis; caso contrário, podem ser adotadas
medidas corretivas de tais situações desenvolvidas pelos programas e produtos que constituem
a oferta de bens e serviços ofertados pelo governo à sociedade.
Programa de Governo - É a unidade básica de organização do Plano Plurianual e o módulo
de integração do plano com o orçamento. O programa é o instrumento de referência da
solução de problemas precisamente identificados, com suas ações, produtos, metas e recursos
estabelecidos e quantificados para um determinado período de tempo.
Ação Finalística - É um conjunto de operações cujo produto contribui para os objetivos do
programa.
Produto - É o bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público alvo. Os produtos são
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as realizações concretas do programa que são disponibilizadas à sociedade e se traduzem em
algo tangível (capacitação, construções, atendimentos etc.).
Meta Física - É a quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte de
tempo. O critério para a distribuição de metas por unidade da Federação é o da localização
dos beneficiários.
Pode-se dizer, em síntese, que o modelo é um importante instrumento de planejamento e
monitoramento, que busca a melhoria dos resultados estratégicos da administração pública, tendo
como elementos norteadores os indicadores de resultados, a partir dos quais o governo pode ser
avaliado quanto ao seu desempenho nos âmbitos econômico, social e de gestão, resultantes dos
esforços de investimento e gestão realizados pelo governo.
Para acessar o módulo GPR, o usuário deverá clicar sob o ícone GPR. O sistema abrirá a tela
principal desse módulo, ilustrada pela figura 66.

Figura 66 – Tela principal do módulo de GPR do WebMapp

Nessa tela, visualizam-se cinco links, a saber:
Matriz GPR
Desempenho de Programas e Produtos
Indicadores Estratégicos de Governo
Relatórios Anuais de Desempenho Setorial
Relatórios Anuais de Desempenho por Eixo de Articulação Pública
Além desses links de acesso, há ainda dois botões: Cadastro e Painel de controle.
O link Matriz de GPR acessa uma tela de seleção da secretaria, conforme mostra a figura 67.
Nessa tela, seleciona-se a secretaria, e o sistema disponibiliza a matriz de GPR atualizada da secretaria
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solicitada. A figura 68 mostra a matriz de GPR da Secretaria da Infraestrutua.

Figura 67 – Tela

do módulo de GPR – Matriz de GPR

Figura 68 - Matriz de GPR da Secretaria da Cultura

O link Desempenho de Programas e Produtos disponibiliza relatórios quadrimestrais das 19
(dezenove) secretarias setoriais vinculadas ao modelo de GPR, os quais contemplam informações acerca
do desempenho dos programas e produtos, tanto no que se refere à execução física quanto financeira,
em relação às metas anuais. A figura 69 mostra a tela onde são feitos os filtros (secretaria, ano e
período) para se gerar o relatório, constante da figura 70.
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Figura 70 – Relatório de Desempenho de Programas e Produtos

O link Indicadores Estratégicos de Governo dá acesso a um relatório que relaciona os

64

WEBMAPP

2010

principais indicadores de resultados estratégicos de governo, as posições nos anos 2006, 2007 e 2008
e a sinalização dos mesmos. A figura 71 mostra o formato desse relatório.

Figura 71 - Relatório de síntese dos resultados estratégicos de governo

O link Relatórios Anuais de Desempenho Setorial disponibiliza a análise dos indicadores de
resultados setoriais das secretarias constantes do modelo de GPR. A figura 72 apresenta a tela onde são
efetuados os filtros necessários para se gerar o RDS – Relatório de Desempenho Setorial.

Figura 72 –

Tela de módulo GPR – Relatórios Anuais de Desempenho Setorial

Ao ser selecionada a secretaria e o ano, o usuário deverá clicar em Visualizar Anexo para
gerar o relatório demonstrado na figura 73.
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Figura 73– Relatório de Desempenho Setorial

O link Relatórios Anuais de Desempenho por Eixo de Articulação Política dá acesso a um
relatório no qual estão inseridas informações sobre as secretarias integrantes do modelo de GPR,
avaliando a evolução dos indicadores de resultado. Esse relatório demonstra, de forma sintética, os
Resultados de Desempenho Setorial agrupados por Eixo de Articulação Política, que são: Economia
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para uma Vida Melhor, Sociedade Justa e Solidária e Gestão Ética, Eficiente e Participativa. A figura 74
mostra a tela desse relatório.

Figura 74 – Tela do módulo GPR – Relatórios Anuais de Desempenho por Eixo de Articulação Política

Ao ser selecionado o ano, clicado o botão Localizar anexo e, em seguida Visualizar anexo, o
sistema mostra a tela do Relatório de Desempenho por Eixo de Articulação Política, conforme a figura
75.
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Relatório de Desempenho por Eixo de Articulação Política

O botão Cadastro possui acesso restrito e acessa as rotinas de cadastramento dos indicadores
e os respectivos acompanhamentos anuais. Atualmente, o acesso a essa área é permitido apenas à
equipe responsável pela coordenação da gestão por resultados, na SEPLAG.
O botão Painel de Controle acessa as rotinas de consulta das informações acerca da evolução
dos indicadores de resultados setoriais. Nesse botão, o sistema disponibiliza a tela mostrada na figura
76. Na parte superior dessa tela, há uma caixa de seleção por secretaria que permite conhecer os
indicadores de resultados setoriais da secretaria selecionada. Ao ser feita a seleção da secretaria, o
sistema mostra um quadro com os seguintes campos: Descrição dos indicadores, Unidade, Valores
programados e realizados de 2007 e 2008 e a Sinalização de status. A figura 76 mostra os indicadores
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de resultado da Secretaria de Educação.

Figura 76 – Tela principal do Painel de Controle dos Indicadores no módulo de GPR do WebMapp

Para se visualizar o gráfico com os valores programados no período de 2001 a 2010 e os
realizados no período de 2001 a 2008, com os respectivos comentários, deve-se clicar na descrição do
indicador. O sistema disponibilizará a tela mostrada na figura 77.
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Figura 77 – Gráfico de desempenho anual do indicador de resultado no módulo de GPR do WebMapp

Como dito anteriormente, o gráfico mostrado na figura 77, apresenta informações sobre os
valores programados e realizados do indicador de resultado selecionado. Nesse gráfico, vê-se também
as faixas de valores definidas como desejável, aceitável e abaixo do aceitável, estabelecidas a partir de
tolerâncias acordadas entre o governador e os secretários das pastas.
Ao ser clicado o botão Ver comentário, o sistema mostra os comentários referentes aos valores
mais recentes, enquanto que ao ser pressionado o botão Ver histórico, tem-se acesso aos comentários
de todos os anos, listados dos mais recentes aos mais antigos.
Finalmente, o botão Voltar para a listagem mostra a tela com a secretaria selecionada e os
respectivos indicadores de resultado.
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