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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente manual tem como objetivo orientar sobre a elaboração da Avaliação Anual dos 

Programas e Ações do Plano Plurianual – PPA, definindo as fases, as atribuições de cada um dos 

atores envolvidos na gestão do Plano e o preenchimento dos dados dos Programas e Ações no 

sistema SPLAM. 

As informações e as recomendações resultantes da Avaliação serão consolidadas no Relatório Anual 

de Avaliação do Plano Plurianual a ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado em 31 de 

maio, conforme determina o artigo 10, da Lei Nº 3.696, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe 

sobre o PPA 2012-2015. 

A Avaliação constitui, portanto, um instrumento para subsidiar a Assembleia Legislativa do Estado do 

Amazonas no processo de apreciação dos projetos de lei de revisão do Plano e dos orçamentos 

anuais. 
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1.  DEFINIÇÃO DE PERFIS E RESPONSABILIDADES NA AVALIAÇÃO ANUAL DO PPA 

 

1.1 Representante da Unidade 

 

É o Dirigente da pasta ou quem receber delegação de competência deste. Compete ao 

Representante da Unidade supervisionar a Avaliação dos Programas e/ou Ações sob a 

responsabilidade do seu órgão. 

 

1.2 Gerente de Programa 

 

É responsável pela Avaliação do Programa. Compete ao Gerente de Programa realizar: 

 Análise prévia das ações que constituem o Programa do qual é Gerente; 

 Análise Qualitativa do Programa sob sua responsabilidade; 

 Verificação da evolução dos Indicadores e sua análise; 

 Análise da Execução Financeira por Fonte de Financiamento; 

 Análise da Execução Física e Financeira; 

 Análise sobre Outros Aspectos Relevantes, caso seja necessário; 

 Análise sobre os Resultados Alcançados pelo Programa; 

 Envio do Programa ao Monitor de Planejamento, quando concluída sua análise; 

 Ajustes, quando solicitados por meio do Parecer SEPLAN. 

 Envio do Programa ao Monitor de Planejamento, quando concluído seus ajustes. 

 

1.3 Responsável por Ação 

 
É responsável pela Avaliação da Ação. Compete ao Responsável por Ação realizar, dentro do prazo 

previsto no sistema: 

 Análise Qualitativa da Ação sob sua responsabilidade; 

 Análise da Execução Física e Financeira; 

 Análise sobre Outros Aspectos Relevantes, caso seja necessário; 

 Envio da Ação ao Gerente, quando concluída sua análise; 

 Ajustes, quando solicitados por meio do Parecer SEPLAN; 

 Envio da Ação ao Monitor de Planejamento, quando concluídos seus ajustes. 
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1.4 Monitor de Planejamento 

 

É o responsável pela análise da Avaliação dos Programas e Ações. Compete ao Monitor de 

Planejamento: 

 Análise e emissão de Parecer SEPLAN referente à Avaliação do Programa; 

 Análise e emissão de Parecer SEPLAN referente à Avaliação da Ação; 

 Considerações finais sobre o Programa. 

 Orientação e apoio técnico às equipes setoriais responsáveis pela Avaliação. 
 

2. ACESSO AO SISTEMA (WWW.SEPLAN.AM.GOV.BR) 

 

Para acessar o Sistema SPLAM, é necessário digitar o endereço eletrônico 

http://www.seplan.am.gov.br, clicar no menu SERVIÇOS/SISTEMAS e na opção SPLAM. 

 

 

 

Para quem ainda não tem acesso ao Sistema, é necessário primeiro fazer o cadastramento por meio 

de Ofício à Seplan ou pelo e-mail deplan@seplan.am.gov.br, com os dados preenchidos no 

Formulário para cadastro no Sistema SPLAM, disponível na página da Seplan, no link 

Planejamento/Manual Operativo da Proposta Quantitativa - SPLAM. 

 

2.1 Requisitos mínimos para uso do sistema SPLAM 

 

O SPLAM foi desenvolvido para ser executado em ambiente Internet, utilizando o Navegador Mozilla 

Firefox 18.x ou superior, independentemente da configuração de hardware do equipamento. Mas, 

para ter uma navegação com velocidade satisfatória, recomendamos a seguinte configuração: 

http://www.seplan.am.gov.br/
http://www.seplan.am.gov.br/
http://www.seplan.am.gov.br/arquivos/download/arqeditor/manual_operativo_da_proposta_quantitativa.pdf
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Microcomputador Pentium IV ou superior; Memória RAM de 4Gb ou superior; espaço em disco para 

realizar a carga dos arquivos temporários da Internet; e conexão à Internet banda larga. É necessário 

instalar o programa para visualização dos relatórios Adobe Reader X versão 10.x ou superior. 

 

2.2 Tela inicial do SPLAM  

 

Na tela de acesso ao SPLAM, informe o CPF e senha nos seus respectivos campos e clique no botão 

entrar. 

 

 

Caso não lembre sua senha, clique no link “Esqueci a Senha” e o sistema enviará para a tela aonde 

será confirmado o CPF. Automaticamente, será enviada uma nova senha para o e-mail informado no 

cadastro do usuário. 
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Para alterar a senha, clique no link “Mudar Senha” e o sistema solicitará a senha atual e a nova 

senha. 

 

 

 

3. COMO ACESSAR O MÓDULO DE AVALIAÇÃO 

 

No SPLAM, o Módulo de Avaliação é composto por funcionalidades que permitem a inserção dos 

dados pelos diversos atores envolvidos na Avaliação do Plano Plurianual (Responsável pela Unidade 

Orçamentária, Gerente do Programa, Monitor de Planejamento e Responsável por Ação). 

Essa base de informações do Módulo de Avaliação do SPLAM contém: 

 Programas Finalísticos e suas respectivas ações; 

 Programas de Gestão que tenham ações prioritárias na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

2012. 

 
O Menu Avaliação é composto das opções: 

1. Parametrização 

2. Painel de Avaliação 

3. Relatório de Conferência 
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3.1 Parametrização  

 

 

Opção: Data-Limite – consulta às datas-limite para preenchimento das informações que compõem a 

fase de Avaliação (Avaliação da Ação e Programa, Análise SEPLAN e Ajustes na Avaliação). 

 

 
Opção: Escala de Desempenho – consulta às escalas cadastradas no sistema. 
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Clique no botão “Consultar” para listar todas as escalas cadastradas no sistema. 

 

 
Clique no botão Visualizar para montar a régua da Escala de Desempenho cadastrada no sistema. 

 

 

Opção: Questionário da Avaliação - consulta às perguntas que compõem a Análise Qualitativa da 

Ação e do Programa. 
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Selecione o Tipo do Questionário de Avaliação e clique no botão Consultar. 

 

 
Opção: Seleção do Programa – lista todos os programas a serem avaliados. 

 

 
Selecione o Tipo do Programa e clique no botão Consultar. 
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3.2 Painel de Avaliação – Sob sua Responsabilidade  

 

Selecione os passos a seguir para exibir todos os Programas e Ações vinculados ao perfil do usuário 

cadastrado no sistema SPLAM. 

 

 
O Sistema exibirá a Visão Programática, mostrando, por meio de ícones, o status de todos os 

Programas e Ações vinculados ao perfil do usuário. Posicione o cursor sobre o ícone para exibir a 

definição da sigla. 

 

 

ÍCONE SIGNIFICADO 

 Não Avaliada(o) 

 Avaliada 

 
Devolvido(a) para ajuste 

 Enviada ao Gerente 

 
Enviado ao Monitor 

 
Devolvida(o) ao monitor 

 Analisada(o) pelo monitor 

 
Finalizado com ressalva 

 Finalizado 



12 
 

Clique na seta ao lado do Programa para visualizar suas respectivas ações. 

 

 

3.2.1 Avaliação das Ações 

 

Clicando em cima do nome da Ação, será apresentado um Painel de Controle que tem por objetivo 

reunir as principais informações da ação, sem que seja necessário navegar por todas as telas do 

sistema para obtê-las.  

No Painel de Controle, o usuário poderá ter uma visão geral dos dados referentes à Ação (Dados 

Gerais, Análise Qualitativa, Execução Física e Financeira, Outros Aspectos Relevantes e Parecer 

SEPLAN), e deverá informar a análise de cada ação sob sua responsabilidade.  

 

 

 

3.2.2 Avaliação do Programa 

 

Clicando em cima do nome do Programa, será apresentado um Painel de Controle que tem por 

objetivo reunir as principais informações do programa, sem que seja necessário navegar por todas as 

telas do sistema para obter a informação.  
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No Painel de Controle, o usuário poderá ter uma visão geral dos dados referentes aos programas 

(Dados Gerais, Análise Qualitativa, Indicador, Fonte Financiamento, Execução Física e Financeira, 

Outros Aspectos Relevantes, Resultados, Parecer SEPLAN, Considerações Finais). E deverá informar a 

análise de cada programa sob sua responsabilidade. 

 

 
4.   MOMENTOS DA FASE DE AVALIAÇÃO 

 

4.1  Avaliação da Unidade 

 
A Unidade Setorial deverá analisar primeiramente as ações, visto que o Gerente de Programa precisa 

saber qual é o andamento de sua execução, para que possa em seguida avaliar o programa sob sua 

responsabilidade. 

 

4.1.1  Avaliação da Ação 

 
Ao clicar na opção do menu Avaliação – Painel de Avaliação  - Sob sua responsabilidade, o sistema 

montará a Visão Programática dos Programas e Ações. 
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Para acessar a Ação, clique na seta  ao lado do Programa que expandirá todas as ações sob sua 

responsabilidade. 

 

 

Ao clicar no link do nome da Ação, o sistema abrirá o Painel de Controle da Avaliação da Ação com 

informações referentes a esta Ação (Programa, UO Responsável pelo Programa, Indicativos de Tipo 

de Ação, Prioritária, as Datas-Limite de Avaliação da UO, Análise SEPLAN, Ajustes da UO, UO 

Responsável pela Ação, Produto e a Situação da Ação), e as abas (ou lapelas) - Dados Gerais, Análise 

Qualitativa, Execução Física e Financeira, Outros Aspectos Relevantes e Parecer SEPLAN. 

Para avaliar a Ação, é recomendável o preenchimento de todas as lapelas, embora essa 

obrigatoriedade seja apenas para aquelas relativas à “Análise Qualitativa” e “Execução Física e 

Financeira”. 

 

Lapela: Dados Gerais  

 
Mostra as informações qualitativas da ação: nome da ação e do programa ao qual está vinculada, UO 

responsável pelo programa e ação, produto e unidade de medida, situação (status em que se 

encontra), finalidade e descrição. 
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Lapela: Análise Qualitativa 

 

Essa lapela traz as perguntas que deverão ser respondidas e justificadas, induzindo a realização de 

uma análise da pertinência dessa ação. 

Ao clicar no ícone , o campo “Justifique” abre para ser inserida a justificativa da resposta. É 

obrigatório o seu preenchimento, independente da resposta ao questionamento ter sido positiva 

(SIM) ou negativa (NÃO). 

 

Clique na seta para visualizar a 1ª pergunta. 
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Clique na seta para visualizar a 2ª pergunta. 

 

 

Após o preenchimento dos campos, clique no botão “Salvar” e aparecerá a mensagem a seguir: 

 

 

 

Lapela: Execução Física e Financeira 

 
Essa lapela mostra as fontes de recursos utilizadas na execução da ação, e os dados físicos 

(programado, reprogramado e realizado) e financeiros (programado, autorizado e realizado), por 

região, com seus respectivos percentuais de execução, seguido de régua de desempenho com seta 

apontando a faixa onde está situado o percentual alcançado. 
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Após o preenchimento do campo “Análise”, clique no botão “Salvar”  e aparecerá a mensagem a 

seguir: 

 

 

 

Após preenchimento das duas lapelas obrigatórias, o sistema mudará automaticamente o status da 

“Situação da Ação” para Avaliada e mostrará o ícone , onde é possível acompanhar o fluxo da 

situação da ação. 
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Lapela: Outros Aspectos Relevantes 

  
Nssa lapela poderão ser mencionadas e comentadas as restrições ou outros fatores que impactaram 

o desempenho da ação. 

Durante a digitação da Análise, observe que o sistema apresentará a quantidade de caracteres que 

ainda se encontra disponível.  

 

Após o preenchimento do campo “Análise”, clique no botão “Salvar” e aparecerá a mensagem a 

seguir: 

 

 

 
Após a Análise da Ação, o responsável pela Ação deverá enviar ao Gerente de Programa todas as 

ações sob sua responsabilidade, ação por ação. Para isso, basta acessar a Ação e clicar no botão 

“Enviar Gerente”. Este botão estará visível apenas nas lapelas Análise Qualitativa, Execução Física e 

Financeira e Outros Aspectos Relevantes, desde que esteja dentro do prazo da Avaliação UO. 
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Para Enviar ao Gerente, o sistema mostrará a tela “Enviar e-mail”. Ao clicar no botão “Confirmar”, o          

e-mail será enviado a todos os atores envolvidos no processo de Avaliação da ação cujas informações 

foram concluídas; e o status da Situação da Ação será modificado para “Enviada ao Gerente”. 

 

 

Observação: Caso o Gerente de Programa já tenha analisado e enviado o Programa ao Monitor de 
Planejamento, aparecerá o botão Enviar ao Monitor. 
 

Tela do Painel de Avaliação após o envio da Ação ao Gerente ou ao Monitor. 
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A Situação foi modificada para “Enviada ao Gerente”. 

O usuário poderá consultar a qualquer momento o Fluxo da Situação da Ação, clicando no botão . 

 

Lapela: Parecer Seplan  

 
Nesse momento essa lapela apresentará dados em branco, pois ainda não aconteceu a Análise 

Seplan para a emissão de Parecer sobre a Ação. 

 

4.1.2  Avaliação do Programa

 

 
Após a realização das análises das Ações, o Gerente de Programa terá subsídios para realizar sua 

avaliação, tendo em conta os produtos entregues, os resultados dos indicadores, a realização 

orçamentária/financeira e o desempenho do programa. 

Ao clicar na opção do menu Avaliação – Painel de Avaliação  - Sob sua responsabilidade, o sistema 

montará a Visão Programática dos Programas e Ações vinculados ao seu perfil de Gerente de 

Programa. 
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Para visualizar as Ações do Programa, clique na seta  ao lado do Programa, que expandirá todas 

as ações concernentes ao Programa, inclusive aquelas pertencentes a outras UOs. 

 

 

Ao clicar no link do nome do Programa, o sistema abrirá o “Painel de Controle da Avaliação do 

Programa” com informações inerentes ao Programa (UO Responsável pelo Programa, Indicativo de 

Tipo do Programa, as Datas-Limite de Avaliação da UO, Análise SEPLAN, Ajustes da UO e a Situação 

do Programa) e as lapelas (ou abas) - Dados Gerais, Análise Qualitativa, Indicador, Fonte de 

Financiamento, Execução Física e Financeira, Outros Aspectos Relevantes, Resultados, Parecer 

SEPLAN e Considerações Finais. 

Para avaliar o Programa, é recomendável o preenchimento de todas as lapelas, embora essa 

obrigatoriedade seja apenas para as análises inerentes à “Análise Qualitativa”, “Indicador”, 

“Execução Física e Financeira” e “Resultados”. 

 

Lapela: Dados Gerais Mudar Tela – Objetivo de Governo 

 
Mostra as informações qualitativas do programa: nome do programa, UO responsável pelo 

programa, datas da avaliação da UO, Ajustes da UO, Análise da Seplan, situação (status em que se 

encontra), Objetivo do Programa, Público Alvo, Estratégia de Implementação, Objetivo de Governo, 

Indicador(es) e nome, e-mail e telefone do Gerente. 
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Lapela: Análise Qualitativa 

 
Essa lapela traz as perguntas que deverão ser respondidas e justificadas, induzindo a uma análise da 

pertinência, consistência e alinhamento do programa aos Objetivos de Governo. 

Ao clicar no ícone , o campo “Justifique” abre para ser inserida a justificativa da resposta, cujo 

preenchimento é obrigatório, independente de ter sido positiva (SIM) ou negativa (NÃO). 
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Para responder às perguntas, bastar clicar na seta para expandi-las. 

 

 

Clique na seta para visualizar a 2ª pergunta. 

 

 

Clique na seta para visualizar a 3ª pergunta. 
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Clique na seta para visualizar a 4ª pergunta. 

 

 

Após o preenchimento do campo “Justifique”, clique no botão “Salvar”  e aparecerá a mensagem: 

 

 

Lapela: Indicador  

 
Essa lapela traz a relação de indicadores com o ano de referência, valor apurado, periodicidade, 

unidade, índices previstos e apurados nos 4 anos de vigência do plano, com seus respectivos 

percentuais de alcance. 

O Gerente de Programa deve realizar sua análise, a partir da comparação dos resultados apurados no 

exercício da avaliação com o índice de referência apurada na Elaboração ou Revisão do PPA, e com o 

índice final de execução do PPA. 

Durante a digitação da Análise, observe que o sistema mostrará a quantidade de caracteres que 

ainda se encontra disponível.  
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Após o preenchimento do campo “Análise”, clique no botão “Salvar”  e aparecerá a mensagem a 

seguir. 

 

 

 

Lapela: Fonte de Financiamento 

 
Essa lapela mostra as fontes de recursos utilizadas na execução do programa, com seus respectivos 

percentuais de execução, seguidas de régua de desempenho com seta apontando para a faixa onde 

está situado o percentual alcançado. 

 

 

 



26 
 

Após o preenchimento do campo “Análise”, clique no botão “Salvar” e aparecerá a mensagem: 

 

 

Lapela: Execução Física e Financeira 

 
Essa lapela mostra os dados físicos (programado, reprogramado e realizado) e financeiros 

(programado, autorizado e realizado), com seus respectivos percentuais de execução, seguidos de 

régua de desempenho com seta apontando para a faixa onde está situado o percentual alcançado. 

O Gerente deve analisar o desempenho do conjunto das ações, evidenciando as que tiveram maior 

impacto no resultado do programa, em termos de execução física e financeira, fazendo uma análise 

comparativa dos recursos realizados com os autorizados e os programados. É importante verificar a 

análise dos Responsáveis por Ação (RA), principalmente em relação às ações que tiveram uma baixa 

execução ou, não foram executadas, o que poderá contribuir para as correções que se fizerem 

necessárias na Revisão do PPA 
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Após o preenchimento do campo “Análise”, clique no botão “Salvar”  e aparecerá a mensagem a 
seguir: 
 

 

 

Dados Físicos 

 
Programado - Meta Física referente ao ano de avaliação, constante da Lei Orçamentária Anual 2012 

(LOA); 

Reprogramado – Meta física reprogramada pela Unidade Orçamentária no decorrer do ano de 2012; 

Realizado – Meta física efetivamente realizada (alcançada) no ano de 2012. 

Dados Financeiros 

 
Programado – Valores constantes na Lei Orçamentária Anual 2012 (LOA); 

Autorizado – Valores autorizados pelo orçamento, ou seja, disponíveis para empenho em 2012.  

Realizado – Valores liquidados em 2012. 

 

Lapela: Outros Aspectos Relevantes 

 
Essa lapela traz as restrições e providências ocorridas no programa (se for o caso). 

O Gerente de Programa deve analisar todos os fatores que impactaram na consecução do programa. 
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Após o preenchimento do campo “Análise”, clique no botão “Salvar”  e aparecerá a mensagem a 

seguir: 

 

 

 
Lapela: Resultados 

 
Essa lapela traz as análises que foram realizadas em todas as abas. Para lê-las, basta clicar na seta 

para expandi-las. 

Para realizar a Análise Final do Programa, é necessário que todas as lapelas obrigatórias estejam 

preenchidas (Análise Qualitativa, Indicadores, Execução Física e Financeira), que aparecerão com o 

ícone , significando que o item foi analisado. 

 

 

 
Após a digitação da Análise Final, clique no botão “Salvar”.  

Após a Análise Final, o sistema modificará a Situação do Programa para “Avaliado” e apresentará o 

botão “Enviar ao Monitor”. 
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Após a Análise Final do Programa, o Gerente de Programa deverá enviar ao Monitor todos os 

Programas sob sua responsabilidade. Para isso, basta acessar o Programa e clicar no botão “Enviar ao 

Monitor”. Este botão estará visível apenas nas lapelas Análise Qualitativa, Indicador, Fonte 

Financiamento, Execução Física e Financeira, Outros Aspectos Relevantes e Resultados, desde que 

esteja no prazo da Avaliação UO. 

 
Observação: O Gerente do Programa poderá fazer o envio ao Monitor, mesmo que nem todas as 

ações estejam analisadas pelos RAs. 

 
Para enviar ao Monitor, o sistema mostrará a tela de “Enviar e-mail” que, ao clicar no botão 

Confirmar, encaminhará e-mail para todos os atores envolvidos no processo de Avaliação referente a 

este Programa e modificará o status da Situação do Programa para “Enviado ao Monitor”. 
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Tela do Painel de Avaliação, após o envio do Programa ao Monitor. 

 

 
A Situação foi modificada para “Enviada ao Monitor”. 

O usuário poderá, a qualquer momento, consultar o Fluxo da Situação do Programa clicando no 

botão . 

 

 
Na árvore da Visão Programática, o sistema mudará automaticamente o ícone do Programa para 

 “Enviado ao Monitor”. 

 

 

Assim também, modificará o ícone da Ação que já estava como “Enviada ao Gerente” para “Enviada 

ao Monitor”. As demais ações que ainda não foram avaliadas, não terão sua situação modificada. 
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Lapela: Parecer SEPLAN 

 
Nesse momento essa lapela apresentará dados em branco, pois ainda não aconteceu a Análise 

Seplan para emissão de Parecer sobre este Programa. 

 

Lapela: Considerações Finais 

 
Nesse momento essa lapela apresentará dados em branco, pois ainda não aconteceu a Consolidação 

Seplan para Considerações Finais deste Programa. 

 

4.2  Análise da Seplan 

 
O perfil “Monitor de Planejamento” realizará a análise dos Programas e Ações e, caso seja 

necessário, emitirá Parecer para as UOs realizarem ajustes. 

 

4.2.1 Parecer da Ação 

 
Toda Ação com situação “Enviada ao Monitor”, poderá ser analisada pelo Monitor de Planejamento. 

Após Análise, o Monitor deverá indicar quais as lapelas que deverão ser ajustadas, registrando seu 

Parecer, ou, quando não houver necessidade de ajuste, assinalar a opção SIM para indicar que a Ação 

foi “Analisada”.     
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Neste exemplo, o Monitor emitiu Parecer para as lapelas Execução Física e Financeira e Outros 

Aspectos Relevantes. 

 

 

 

Após digitar o Parecer, o Monitor irá clicar no botão “Salvar” para guardar as informações digitadas. 

Para devolver a ação para ajuste, o Monitor deverá clicar no botão “Devolver para Ajuste”, e o 

sistema irá liberar, automaticamente, as lapelas com Parecer para o RA realizar os ajustes 

necessários. 

Ao clicar no botão “Devolver para Ajuste”, o sistema mostrará a tela de “Enviar e-mail” que, ao clicar 

no botão “Confirmar”, encaminhará e-mail para todos os atores envolvidos no processo de Avaliação 

referente a esta Ação e modificará o status da Situação da Ação para “Devolvida para Ajuste”. 
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Na árvore da Visão Programática, o sistema mudará automaticamente o ícone da Ação para 

“Devolvida para ajuste”. 

 

 

 

4.2.2 Parecer do Programa 

 
Todo Programa com situação “Enviada ao Monitor”, poderá ser analisado pelo Monitor de 

Planejamento. Após Análise, o Monitor deverá indicar quais as lapelas que deverão ser ajustadas, 

registrando seu Parecer, ou marcar o item como “Analisado”, quando não houver necessidade de 

ajuste. 

 

 
Neste exemplo, o Monitor emitiu Parecer para as lapelas Execução Física e Financeira e Outros 

Aspectos Relevantes. 
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Após digitar o Parecer, o Monitor irá clicar no botão “Salvar” para guardar as informações digitadas. 

Para devolver o Programa para ajuste, o Monitor deverá clicar no botão “Devolver para Ajuste” e o 

sistema irá liberar, automaticamente, as lapelas com Parecer para o Gerente de Programa realizar os 

ajustes necessários. 

Ao clicar no botão “Devolver para Ajuste”, o sistema mostrará  a tela de “Enviar e-mail”e, ao clicar no 

botão “Confirmar”, encaminhará e-mail para todos os atores envolvidos no processo de Avaliação 

deste Programa e modificará o status da Situação do Programa para “Devolvido para Ajuste”. 

 

 

Na árvore da Visão Programática, o sistema mudará automaticamente o ícone do Programa para 

“Devolvido para Ajuste”. 

 

 

 
4.3  Ajuste da Unidade 
 
4.3.1 Ajuste na Avaliação da Ação 
 
Neste momento, toda a Ação com situação “Devolvida para Ajuste” deverá ser ajustada pelo 

Responsável pela Ação dentro do prazo estabelecido, conforme Parecer Seplan. Após ajuste, o RA 

deverá “Devolver ao Monitor”. 
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A forma de visualizar, se houver “Parecer Seplan”, é clicar na lapela correspondente e depois  ao lado 

da seta  de cada Parecer, cujos pareceres estão assinalados  . 

 

 

 

 

No Painel de Avaliação da Ação ficarão disponíveis para ajuste somente as lapelas com Parecer 

Seplan. No exemplo abaixo, a Lapela Análise Qualitativa está em cinza, ou seja, não pode ser 

modificada. 
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Quando houver “Parecer Seplan”, como por exemplo na lapela Outros Aspectos Relevantes, 

aparecerá o link Parecer do MP,  que poderá ser lido quando clicado. O atributo “Análise” poderá ser 

modificado e, após ajustes, clicar no botão “Salvar”  para guardar as informações digitadas. 

 

 

 

Após os ajustes realizados, o Responsável pela Ação deverá clicar no botão “Devolver ao Monitor”. 
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Ao clicar no botão “Devolver ao Monitor”, o sistema mostrará a tela “Enviar e-mail” e, ao clicar no 

botão “Confirmar”, encaminhará e-mail para todos os atores envolvidos nesse processo, modificando 

o status da Situação da Ação para “Devolvida ao Monitor”. 

 

 

 

Na árvore da Visão Programática, o sistema mudará automaticamente o ícone da Ação para 

“Devolvida ao Monitor”. 
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4.3.2 Ajuste na Avaliação do Programa – pelo Gerente de Programa 

 

Neste momento, todo Programa com situação “Devolvido para Ajuste” deverá ser ajustado pelo 

Gerente de Programa, conforme Parecer Seplan, dentro do prazo estabelecido no sistema. Após 

ajuste, o Gerente de Programa deverá clicar no botão “Devolver ao Monitor”. 

 

 

Para consultar quais os itens que estão com parecer, clique na lapela “Parecer Seplan” e observe os 

itens marcados com , que indica onde houver parecer. 

 

 

 
No exemplo, a Lapela Análise Qualitativa está em cinza, pois não houve parecer, não podendo, 

portanto, ser modificada. 

 



39 
 

Quando houver “Parecer Seplan”, como por exemplo na lapela Outros Aspectos Relevantes, 

aparecerá o link Parecer do MP, enviado pelo Monitor de Planejamento ao Gerente de Programa, 

para ajuste. O campo “Análise” poderá ser modificado e, após ajustes, clicar no botão “Salvar” para 

guardar as informações digitadas. 

 

 
Após os ajustes realizados, o Gerente de Programa deverá “Devolver ao Monitor”, clicando no botão 
correspondente. 

 

Ao clicar no botão “Devolver ao Monitor”, o sistema mostrará a tela “Enviar e-mail” que, ao clicar no 

botão “Confirmar”, encaminhará e-mail para todos os atores envolvidos no processo de Avaliação 

deste Programa e modificará o status da Situação do Programa para “Devolvido ao Monitor”. A partir 

desta daí, o sistema não permitirá alterações neste Programa pelo perfil “Gerente de Programa”. 
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Na árvore da Visão Programática, o sistema mudará automaticamente o ícone do Programa para 

“Devolvido ao Monitor”. 

 

 
4.4. Análise Consolidação - Seplan 

 
4.4.1 Análise da Ação – pelo Monitor de Planejamento  

 
Neste momento, o Monitor de Planejamento analisará a coerência e a abrangência das informações, 

considerando a situação avaliada pelo RA. Após análise, deverá marcar o item como “Analisado” e 

clicar no botão “Salvar”. 

  

 

 

Após confirmação, o sistema mudará automaticamente a Situação da Ação para “Analisada pelo 

Monitor”., como pode ser visto na árvore da Visão Programática abaixo. 
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4.4.2 Análise do Programa – pelo Monitor de Planejamento 

 

Neste momento, o Monitor de Planejamento verificará se os ajustes do Gerente de Programa estão 

de acordo com o Parecer Seplan. Após análise, marcará o item “Analisado” e clicará no botão 

“Salvar”. 

 

 

 

Após confirmação, o sistema mudará automaticamente a Situação do Programa para “Analisado pelo 

Monitor”.  
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Veja na árvore da Visão Programática abaixo. 

 

 

4.4.3 Considerações Finais – pelo Monitor de Planejamento 

 
O Monitor de Planejamento poderá, antes de finalizar o Programa, apresentar as Considerações 

Finais, acaso perceba que algum fator importante para o Desempenho ou Resultado do Programa 

ainda não foi abordado na Análise do Programa realizada pelo Gerente. 

 

 

 

Caso o Programa tenha quer ser finalizado com “Considerações Finais”, é necessário marcar como 

“Finalizado”, preencher as considerações e clicar no botão “’Salvar”. 

 Ao clicar no botão “Salvar”, o sistema mostrará a tela “Enviar e-mail” que, ao clicar no botão 

Confirmar, encaminhará e-mail para todos os atores envolvidos no processo de Avaliação relativo a 

este Programa, e modificará o status da Situação do Programa para “Finalizado com Ressalva”.  
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Observação: O sistema permitirá alterações nesta lapela até o encerramento do prazo de 

Avaliação da Seplan. 

 

 

 

 

 

Na árvore da Visão Programática, o sistema mudará automaticamente o ícone do Programa para 

“Finalizado com Ressalva”. 

 

 

Após concluídos todos esses passos, o ciclo da Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - exercício 

2012, será dado por encerrado. 

 

 


