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1

DEFINIÇÃO DE PERFIS E RESPONSABILIDADES

1.1 Formulador de Programa e Ação (FPA)
É o responsável pelos Programas e Ações a ele vinculadas. Compete ao Formulador de Programa
e Ação:
Consultar a agenda de trabalho; visualizar a árvore de seleção da Consulta à Sociedade e definir o
atendimento às demandas; visualizar os Objetivos Estratégicos de Governo (OEGs) e a
Contextualização das áreas Temáticas; habilitar programa; adicionar, alterar ou excluir programa,
indicador, ação, produto (desde que não esteja vinculado a nenhuma ação) e localizador; solicitar
autorização (ação); autorizar solicitação (ação); visualizar o Limite Programado da UO; incluir e
excluir localizadores da proposta quantitativa e fazer refletir na proposta qualitativa; migrar ação;
emitir relatórios.

1.2 Formulador de Ação (FA)
É o responsável pelas ações a ele vinculadas. Compete ao formulador de Ação:
Consultar a agenda de trabalho; consultar a árvore de seleção da Consulta à Sociedade; definir o
atendimento às demandas; visualizar os Objetivos Estratégicos de Governo (OEG) e a
Contextualização das Áreas Temáticas; adicionar, alterar ou excluir ação, produto e localizador;
solicitar autorização (ação); migrar ação; cadastrar, consultar, alterar e excluir produto, desde que
não esteja vinculado a nenhuma ação; visualizar o Limite Programado da sua UO; incluir e excluir
localizadores da proposta quantitativa e fazer refletir na proposta qualitativa; e emitir relatórios.

1.3 Monitor de Planejamento
Planejamento
É o responsável pela análise das informações. Compete ao Monitor de Planejamento:
Monitorar o andamento dos Programas e Ações e verificar a consistência das informações
registradas no Sistema; registrar as recomendações quadrimestralmente (Parecer Seplancti), caso
sejam necessárias; orientar e dar apoio técnico às equipes setoriais responsáveis pelo
monitoramento.
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1.4 Diretor de Planejamento
É o responsável pela coordenação, orientação e supervisão do processo de inserção do Plano
Plurianual no SPLAM. Compete ao Diretor de Planejamento:
Programar as atividades para o processo de elaboração do Plano Plurianual; supervisionar e
gerenciar as atividades do processo de elaboração; avaliar e analisar os programas e ações;
formalizar e encaminhar o projeto de lei do Plano Plurianual.

2. ACESSO AO SPLAM

2.1 Requisitos mínimos para uso do SPLAM

O Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas - SPLAM foi
desenvolvido para ser executado em ambiente Internet, utilizando o Navegador Mozilla Firefox
versão 3.6.x ou superior, independentemente da configuração de hardware do equipamento.
Mas, para ter uma navegação com velocidade satisfatória, recomendamos a seguinte
configuração: Microcomputador Pentium IV ou superior; Memória RAM de 2Gb ou superior;
espaço em disco para realizar a carga dos arquivos temporários da Internet; e conexão à Internet
(no mínimo 512 kbps).

2.2 Como acessar o SPLAM

O acesso ao sistema SPLAM está restrito a usuários pertencentes à administração pública, seja do
poder executivo, administração direta e indireta, além dos poderes legislativo e judiciário. O
acesso às informações e funcionalidades do sistema é permitido de acordo com o perfil ao qual o
usuário está vinculado.
Para acessar o SPLAM, é necessário solicitar cadastro por meio de ofício à Seplan-CTI ou por email,

anexando

o

formulário

de

cadastro

disponível

no

endereço

http://www.seplancti.am.gov.br, na guia Planejamento > Formulário de Cadastro no Sistema
SPLAM,
SPLAM, na parte inferior da página, devidamente preenchido.
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SPLAM - Sistema Integrado de Planejamento,
Planejamento, Orçamento e Gestão do
Estado do Amazonas

Formulário de Cadastro no Sistema SPLAM

Ao clicar sobre o link do formulário, faça o download, preencha as informações solicitadas e envie
e-mail com o formulário anexo para deplan@seplancti.am.gov.br,
deplan@seplancti.am.gov.br solicitando o cadastramento.
Após realizado seu cadastro, será enviado para o e-mail informado no formulário, o usuário e
senha para acessar o sistema.

Tela inicial do SPLAM

Acesse o endereço http://www.seplancti.am.gov.br, SERVIÇOS/SISTEMAS > SPLAM ou
diretamente pelo endereço splam.am.gov.br.
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Menu de Opções
Para o perfil Formulador de Programa e Ação – FPA estão disponíveis na tela inicial os menus
“Configurações”;
Configurações”; “Cadastro”; “Plano Plurianual”; “Diretrizes Orçamentárias”; “Orçamento
Anual”; e “Consultas”.

Para o perfil Formulador de Ação – FA estão disponíveis na tela inicial menus de
“Configurações’;
Configurações’; “Cadastro”; “Plano Plurianual”; “Diretrizes Orçamentárias”; e “Orçamento
Anual”.

No menu Plano Plurianual é possível acessar a Consulta à Sociedade, OEG (Objetivos
Estratégicos de Governo), Proposta Qualitativa, Limite Programado PPA, Proposta Quantitativa e
Relatórios.
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Para consultar o Limite Programado para sua Unidade, acesse Plano Plurianual > Limite
Programado PPA > Árvore de Seleção do Limite.

Na tela Limite Programado - Institucional, será apresentado o limite total da Unidade por ano.
Clique no ícone para explandir as informações por Fonte de Recursos e Grupo de Despesa.
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3. MÓDULO: PLANO PLURIANUAL

As informações sobre o processo de elaboração do Plano Plurianual são imputadas no SPLAM por
meio do Módulo Plano Plurianual.
Plurianual
Este módulo é composto de funcionalidades que permitem o cadastro das informações
qualitativas e quantitativas por meio dos perfis de Formulador de Programa e Ação (FPA) e
Formulador de Ação (FA)..

3.1 ETAPA QUANTITATIVA
Nesta etapa são utilizados os menus Proposta Quanti
Qua ntitativa
ntitativa e Relatórios,
Relatórios a seguir detalhados.

Proposta Quantitativa
Na tela inicial, após entrar no sistema, clique sobre o menu Plano Plurianual > Proposta
Quant
Consultar Proposta
Qua ntitativa
ntitativa > Árvore Seleção Quantitativa,
Quantitativa que o sistema remeterá à tela “Consultar
Quantitativa”.
Quantitativa

A tela “Consultar
Consultar Proposta Quantitativa”
Quantitativa oferece duas opções: o ícone

no canto esquerdo

da tela permite consultar a Proposta Quantitativa por Região x Município,
Município Limite Programado x
Propost
Proposta
posta e Despesa Corrente x Capital,
Capital ou então preencher os campos Visão Programática
e/ou Visão Institucional para realizar consultas e/ou preencher a proposta por Unidade.
Para consultar a Proposta Quantitativa por Região x Município, Limite Programado x
Proposta ou Despesa Corrente x Capital,
Capital acesse Plano Plurianual > Proposta Quantitativa >
Árvore de Seleção Quantitativa e clique na visão desejada.
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Na Visão Região x Município é possível verificar a distribuição dos valores dos Programas e
ações por R egião e Município.
Município

Na Visão Limite Programado x Proposta é possível comparar os limites atribuídos com a
proposta da unidade, demonstrando as possíveis diferenças dos valores por Fontes de Recursos e
Grupos de Despesas.

Na Visão Despesa Corrente x Capital é possível verifivar proporcionalmente por Grupo de
Despesa os valores da proposta.
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Para consultar um programa específico, acesse Plano Plurianual > Proposta Quantitativa >
Árvore de Seleção Quantitativa,
Quantitativa digite no campo Visão Programática o nome ou código do
programa ou ação e clique em “Consultar”.

Na tela Visão Programática,
Programática será apresentado o programa. Clique no ícone

para explandir as

informações por itens, sendo: Programa, Ação, Localizador,
Localizador, até Meta financeira por Fonte e
Grupo,
Grupo se houver dados financeiros cadastrados.

Para consultar e/ou preencher a proposta por Órgão ou Unidade específica, acesse Plano
Plurianual > Proposta Quantitativa > Árvore de Seleção Quantitativa e, no campo Visão
Institucional,
Institucional selecione o nome do Órgão
Órgão ou Unidade e clique em “Consultar”.
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Será apresentada a tela de Visão Institucional com o total por Unidade.

Clique nos ícones para expandir as informações por Programa, Ação, Localizador e Meta
financeira por Fonte e Grupo,
Grupo se já houver dados financeiros cadastrados.

Ou clique no ícone para expandir as informações por Programa, Ação, Localizador e Meta
financeira por Fonte e Grupo,
Grupo se já houver dados financeiros cadastrados.
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Para o preenchimento dos Dados Financeiros e Físicos,
Físicos clique na Ação ou no Localizador.
Localizador O
sistema informa o status do órgão/UO, além do status do localizador, da seguinte forma: “Sem
proposta”,
proposta” quando ainda não foram digitados os Dados Financeiros e Físicos; “Sem meta física”,
física”
quando foram informados apenas os Dados Financeiros; “Sem pendência”,
pendência” quando os dados
físicos e financeiros já estiverem cadastrados.

Para preenchimento dos Dados Financeiros,
Financeiros clique no nome da ação ou do localizador para ser
remetido à tela de Captação Quantitativa.
Quantitativa
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Na lapela da Meta Financeira,
Financeira é possível selecionar a Ação, Localizador, Fonte de Recurso e
Grupo de Despesa.
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Digite os Dados Financeiros e clique no botão Salvar.
Salvar

Aparecerá a mensagem “Operação
Operação Realizada com Sucesso”
Sucesso e os dados digitados são
transportados para a tabela “Lista
Lista da Meta Financeira“,
Financeira“ logo abaixo, onde é possível alterar os
dados clicando no ícone

(alterar), ou excluí-los, clicando no ícone

(excluir).
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ATENÇÃO!
ATENÇÃO!
1. A disponibilidade dos Grupos
Grupos de Despesa, varia de acordo com a Fonte de Recurso
selecionada.
2. O limite Disponível por Fonte de Recursos e Grupos de Despesa vai decrescendo a
medida que os valores forem sendo alocados nas ações.
Dados da aba – Meta Financeira:
Financeira:
•

Programa;

•

Unidade Responsável pelo Programa;

•

Ação (possibilidade de selecionar a ação);

•

Tipo da Ação

•

Localizador (possibilidade de selecionar o localizador);

•

Funcional Programática;

•

Momento em que se encontra esta ação (Exemplo: 9 Captação UO);

•

Fonte de Recurso;

•

Grupo de Despesa;

•

Meta da Ação (Total Financeiro da Ação);

•

Limite Disponível (referente à Fonte de Recurso e Grupo de Despesa);

•

Meta do Localizador (Recursos Financeiros destinados por ano para este localizador).

Para preenchimento dos Dados Físicos,
Físicos, clique na aba “Meta Física”.
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Dados da aba
aba – Meta Física
Física:
ísica:
•

Programa;

•

Unidade Responsável pelo Programa;

•

Ação;

•

Tipo de ação;

•

Localizador;

•

Funcional Programática;

•

Momento em que se encontra esta ação (Exemplo: 9 Captação UO);

•

Produto;

•

Unidade de Medida;

•

Soma de Produto;

•

Meta Cumulativa;

•

Meta Física da Ação;

•

Meta Financeira do Localizador;

•

Meta Física do Localizador (Quanto será realizado por ano para este localizador);

•

Custo Médio;

•

Análise da Meta Física do PPA/LOA Vigente (válido para as Revisões do Plano); e,

•

Análise da Meta Física do PPA/LOA Anterior (válido para as Revisões do Plano).

Preencha a meta física para cada um dos quatro anos, em seguida clique no botão Salvar.
alvar
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E mostrará a mensagem”

Operação realizada com sucesso!”

Clique no botão “Retornar”
Retornar” para voltar à tela Visão Institucional,
Institucional e após expandir as
informações, aparecerá os valores informados, bem como nova classificação do status do
localizador, neste caso, “Sem
Sem pendência”.
pendência
Poderá selecionar outro Programa/Ação para preenchimento dos Dados Financeiros e Físicos.

Para validação da Proposta Quantitativa
Após a conclusão da Elaboração da Proposta Quantitativa,
Quantitativa o usuário deverá Validar
Validar Envio para
a Análise Inicial - SEPLAN.

A Etapa Quantitativa inicia-se no momento 9 no sistema SPLAM. Para enviar a unidade para o
momento seguinte (Momento 10), clique no ícone

(Validar
Validar Envio).
Envio Se houver um ou mais

localizadores Sem Proposta ou Sem Meta Física,
Física o sistema não permitirá enviar a unidade para o
momento seguinte.
OBS: EnviaEnvia- se para o próximo momento as Unidades Orçamentárias e não os programas.
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A unidade com status Sem Pendência,
Pendência mesmo que a proposta financeira esteja maior ou menor
do que o limite programado, essa poderá ser enviada. Clique em Confirmar.
Confirmar

Na tela Visão Institucional é possível identificar o momento, conforme assinalado na figura
abaixo. No momento 10, os monitores da SEPLAN-CTI realizam a análise inicial das propostas das
Unidades e, se for o caso, sugerem alterações por meio de parecer.

No Momento 11, os Formuladores de Programa e Ação e Formuladores de Ação, baseados nas
sugestões dos monitores da SEPLANCTI, ajustam suas propostas. Os localizadores que possuem
parecer, contêm o ícone

, entretanto, os demais localizadores também ficam abertos para

ajustes, se necessários.
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Para enviar a Unidade para o momento seguinte (Momento 12), clique no ícone

(Validar
Validar

Envio)
Envio e clique em Confirmar.
Confirmar

Na tela Visão Institucional,
Institucional o sistema identificará o momento em que a unidade se encontra,
conforme assinalado na figura abaixo.

No Momento 12, os monitores da SEPLAN-CTI realizam a análise final das propostas das
Unidades Setoriais e finalizam os programas.
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Relatórios
Para emissão de relatórios, acesse Plano Plurianual > Relatórios e clique no relatório que deseja
consultar.

Para emitir o Espelho Geral da Programação,
Programação selecione o órgão e clique em “Emitir”.
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Para emitir o Relatório Programas de Governo,
Governo selecione a ordenação desejada, por Nome ou
Código do Programa e clique em “Emitir”.
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Para emitir o Relatório Programação por Município,
Município selecione ao Localizador, Todos, Estado ou
Municípios e clique em “Emitir”.
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Para emissão de Relatórios de Conferência,
Conferência , selecione o relatório que deseja consultar.
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Para emitir o Relatório Detalhada
Detalhada por Fonte e Grupo de Despesa,
Despesa escolha a forma de impressão
(PDF, Word ou Excel), selecione o Órgão e a Unidade e clique em “Imprimir”.
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Para emitir o Relatório Consolidada por Localizador de Gasto,
Gasto escolha a forma de impressão
(PDF, Word ou Excell), selecione o Órgão e a Unidade e clique em “Imprimir
Imprimir”.
Imprimir
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Para emitir o Relatório Consolidada por Ação,
Ação escolha a forma de impressão ( PDF, Word ou
Excel), selecione o Órgão e a Unidade e clique em “Imprimir
Imprimir”.
Imprimir
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Para emitir o Relatório Custo do Programa X Custo Médio por Ação,
Ação escolha a forma de
impressão (PDF, Word ou Excell), selecione o Tipo do Programa, escolha o Programa e clique em
“Imprimir
Imprimir”.
Imprimir
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Para emitir o Relatório Limite Programado X Financeiro,
Financeiro escolha a forma de impressão (PDF,
Word ou Excel), selecione o Órgão e clique em “Impri
Imprimir
Imprimir”.
mir
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Para emitir o Relatório Meta Física das Ações X Meta da LDO,
LDO escolha a forma de impressão
(PDF, Word ou Excel), selecione a Área Temática e clique em “Imprimir
Imprimir”.
Imprimir
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