


Este Manual contém as informações básicas para o 
acompanhamento físico-financeiro das ações constantes na Lei 
Orçamentária Anual – 2013. 

 

O módulo Planejamento e Acompanhamento Orçamentário está 
substituindo o Módulo PPA- Monitoramento e Avaliação. 
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TELA INICIAL:  Insira o CPF e a senha cadastrada  para  o acesso  ao  Módulo 
Planejamento e Acompanhamento Orçamentário  ( a mesma utilizada no 

Módulo  PPA – Monitoramento e Avaliação) 



Clique neste ícone, para  ver as ações 
orçamentárias sob sua responsabilidade 



Esta é a tela da sua Unidade Orçamentária, nela você pode 
visualizar todas as ações que estão sob sua responsabilidade. 

 

As Ações da  Unidade serão listadas 
com seus respectivos localizadores. 



Neste ícone, você poderá acessar as 
informações referentes ao cadastro da 

ação. 



Informações do cadastro da ação orçamentária 



Neste ícone,  você abrirá a tela para 
preenchimento dos dados de 

acompanhamento da ação, por localizador. 



João Santos 

Jorge Ramos 

Neste campo, são apresentados responsáveis pelo 
preenchimento do acompanhamento da ação 

orçamentária. 
 

O coordenador preenche os dados da execução física 
da ação no período e o questionário de 

acompanhamento. 
 

O validador valida os dados e os envia para o MEC.  

Nesta linha você encontrará o nome, o telefone e o 
e-mail da pessoa que pode ajudá-lo,  em caso de 

dúvidas.  
 

Neste exemplo, a monitora interna é a Sra. Geilsa, 
mas o monitor da sua unidade pode ser outra pessoa 

da equipe da CPMO/SPO/MEC. 



Nessas  abas  você pode voltar para  as 
outras ações de sua Unidade ou para a 

lista de Unidades. 

João Santos 

Jorge Ramos 



João Santos 

Jorge Ramos 

Dados Financeiros 
 

Os dados financeiros  da  ação estão de acordo com o SIAFI e 
são referentes ao período selecionado. 

Dados Financeiros 



Jorge Ramos 

João Santos 

A partir  de 2013, será realizado o acompanhamento da 
execução física referente aos  Restos a Pagar (RAP), 
cujos dados também são trazidos na tela de dados 

financeiros. 

Dados Financeiros dos Restos a Pagar 



Jorge Ramos 

João Santos 

Para a Administração Direta, CAPES, INEP, FNDE e EBSERH, este campo trará o 
físico e o financeiro executados nas subações, como forma de facilitar o 

preenchimento dos dados de acompanhamento da ação orçamentária e a 
elaboração do relatório de gestão. 

 
Para as demais Unidades aparecerá a mensagem “Sem subações financiadas por 

esta ação”, mesmo que haja subações cadastradas no módulo PPA – 
Monitoramento e Avaliação. 

Subações financiadas pela Ação Orçamentária 



Físico Executado em 2013: 
 

Informar o quantitativo físico do produto executado até a 
data de apuração, no  período de  01/01/2013 a 30/06/2013. 

 
*** Atenção*** 

 
Por orientação da Secretaria de Orçamento Federal, a 

execução física deve ser informada com base  no 
FINANCEIRO LIQUIDADO. 

Acompanhamento Físico da Ação 



Físico executado com Restos a Pagar (RAP): 
 

Neste campo deverá ser registrada a execução física 
realizada com Restos a Pagar (RAP), caso tenha 

ocorrido. 

Informar a data de apuração dos dados da execução 
física, que deve ser IGUAL OU ANTERIOR a  

30/06/2013. 

Acompanhamento Físico da Ação 



Reprogramação da Meta Física: 
 
A meta física poderá ser reprogramada duas vezes ao ano, para o período de janeiro a junho e para o acumulado de janeiro a 
dezembro, nas seguintes situações: 

• Ajustes por conta do emendamento, pois o Congresso Nacional altera a LOA em termos financeiros, mas não as 
metas físicas; 

• Alterações Orçamentárias; 
• Revisão do Planejamento Físico; 
 

A reprogramação terá o caráter somente gerencial, e tem por finalidade, mensurar, de forma mais precisa, os ajustes 
necessários à apuração dos resultados da ação orçamentária no decorrer do exercício financeiro. Ações que apresentam 
valores de metas físicas com caráter de acumulação devem obedecer o mesmo critério de quando foi inserida a meta na LOA. 

Reprogramação da Meta Física 



Reprogramação Financeira: 
 

A reprogramação financeira corresponde ao limite de empenho que a Unidade Orçamentária disponibilizará 
para o subtítulo da ação orçamentária.  
 
O número preenchido deverá ser menor ou igual ao valor da dotação atual do respectivo subtítulo.  
 
Caso não tenha havido reprogramação financeira, o sistema deverá ser preenchido com o valor recebido em lei e 
suas alterações (dotação atual). 
 

Se não houver reprogramação física ou financeira, 
basta clicar nestes botões, que os valores iniciais 
serão automaticamente copiados para os campos 

destinados à reprogramação. 

Reprogramação Financeira 



Indicadores do Acompanhamento 

 
 

Indicador de Eficiência em relação à meta na LOA (EFLOA): 
 

Este indicador permite verificar o quanto o valor unitário realizado do produto se aproximou do valor unitário 
previsto na LOA. 

 
A fórmula de cálculo é a seguinte: 

 
 

             Valor da Dotação Atual(em R$ 1,00)/Meta Física na LOA__             x 100 
Valor Liquidado (em R$ 1,00)/Meta Física Realizada 

 
 

 O ideal é o valor do indicador que se aproxime de 100% indicando que o valor unitário executado se aproximou 
do valor unitário planejado, ou seja, a estimativa realizada na elaboração da proposta orçamentária foi precisa. 

 Se o valor do indicador for menor que 100%, significa que o valor unitário executado foi maior que o valor 
unitário planejado. 

 Se o valor do indicador for maior que 100%, significa que o valor unitário executado foi menor que o valor 
unitário planejado. 

 
 
 



Indicadores do Acompanhamento 

 
Indicador de Eficiência em relação à meta após a reprogramação (EFREP): 

 
Este indicador permite verificar o quanto o valor unitário realizado do produto se aproximou do valor unitário 

estimado na reprogramação. 
 
 

A fórmula de cálculo é a seguinte: 
 

                          Valor da Reprogramação Financeira (em R$ 1,00)/Meta Física Reprogramada           x 100 
                       Valor Liquidado (em R$ 1,00)/Meta Física Realizada 

 
 

 O ideal é o valor do indicador que se aproxime de 100% indicando que o valor unitário executado se 
aproximou do valor unitário reprogramado, ou seja, a estimativa realizada na reprogramação foi precisa. 

 Se o valor do indicador for menor que 100%, significa que o valor unitário executado foi maior que o valor 
unitário planejado. 

 Se o valor do indicador for maior que 100%, significa que o valor unitário executado foi menor que o valor 
unitário planejado. 

 



Indicadores do Acompanhamento 

 
 

Indicador de Eficácia em relação à meta da LOA (ECLOA): 
 

Este indicador permite verificar o percentual da meta física prevista na LOA  que foi efetivamente 
alcançado. 

 
A fórmula de cálculo é a seguinte: 

 
                          Meta Física Realizada                x 100 

 Meta Física na LOA 
 
 



 
 
 
 

Eficácia em relação à meta após a reprogramação (ECREP): 
 

Este indicador mostra o percentual da meta reprogramada que foi efetivamente realizado.   
 

Permite verificar se a reprogramação da meta física foi realizada de maneira adequada, ou seja, 
se o gestor, ao reprogramar a meta, se aproximou mais da realidade. 

 
A fórmula de cálculo é a seguinte: 

 
  

                              Meta Física Realizada                     x 100 
 Meta Física Reprogramada 

 
 
 
 

Indicadores do Acompanhamento 



O questionário tem por objetivo orientar o preenchimento do 
acompanhamento orçamentário, para que este gere informações que 

expliquem de forma clara, objetiva e completa, os resultados de execução física 
apurados no período. 

 

Os campos marcados com este símbolo são de 
preenchimento obrigatório.  

Questionário do Acompanhamento das Ações 



IMPORTANTE: não esqueça de 
salvar as informações. 



IMPORTANTE! 
Depois de salvar as informações, o 
coordenador de ação deve enviar 

para validação. 



VALIDAÇÃO: 
 

O validador analisará as informações prestadas pelo 
Coordenador de Ação. 

 
Caso concorde com as informações, deverá enviar para a CPMO 
(Coordenação de Programação e Monitoramento) da SPO/MEC.  

 
Caso as informações necessitem de ajustes, poderá retornar 

para o Coordenador de Ação, preenchendo o campo obrigatório 
contendo o motivo da devolução ou, se preferir, poderá ajustar, 

salvar e encaminhar para a CPMO. 
 



Ao clicar em “histórico”, você visualiza toda a 
tramitação do acompanhamento da ação. 



Em aprovação pela CPMO:  
 

A equipe da CPMO verificará as informações preenchidas. 
 

É importante que os campos sejam preenchidos de forma clara, objetiva 
e completa, explicando os resultados de execução física informados. 

 
Caso considere necessário, a CPMO poderá retornar para o Validador, 

para ajustes. 
 

Estando em conformidade, a CPMO finalizará o processo, 
encaminhando  para o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento 

– SIOP, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 



CASO ENCONTRE QUALQUER DIFICULDADE NO PREENCHIMENTO OU SE 
PRECISAR DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS, ENTRE EM CONTATO COM 

SUA MONITORA, TEREMOS MUITA SATISFAÇÃO EM ATENDÊ-LOS. 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO/MEC 
Coordenação de Programação e Monitoramento - CPMO 
TELEFONES: 

Marta Gebrim – (61) 2022-8852 

Elisabete Fernandes – (61) 2022-8833 

Bernarda Rodrigues – (61) 2022-8830 

Geilsa Ladeira (61) – 2022-8832 

Alaíde Reis (61) – 2022-8839 

Carolina Cristina – (61) – 2022-8828 

 

Coordenadora-Geral de Planejamento: Manoela Dutra Macedo 

Coordenador da CPMO – Diogo Barcellos Ferreira 

Secretária: Mirla – (61) 2022-8814-8815 

  

 

 

 

 

 


