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ORIENTAÇÕES PARA LANÇAMENTO DOS DADOS DO PLANO PLURIANUAL – PPA 2018-2021 
 NO SISTEMA E-GOVERNE 

 

PASSO A PASSO 

 

E-GOVERNE FINANCEIRO/MÓDULO PLANEJAMENTO 

Para iniciar o processo de elaboração do Plano Plurianual – PPA, acesse o sistema E-governe Financeiro - módulo Planejamento. 

Informe o login e a senha e clique em OK. 
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Ao abrir a tela abaixo, informe o exercício e a instituição. Para a Administração direta, clique em Prefeitura Municipal de Teresina, para a 

Indireta escolha o órgão separadamente. 

 

 

Na tela inicial do sistema selecione o menu Plano Estratégico. 
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Eixo estratégico 

 

Função: Nesta funcionalidade serão registrados os Eixos Estratégicos e seus Objetivos. 

Caminho de menu: Plano Estratégico  Eixo Estratégico. 

Ao clicar no menu Plano Estratégico, escolha a opção Eixo Estratégico. 

 

Para o PPA 2018-2021 serão utilizados os mesmos Eixos e Objetivos do PPA anterior, portanto não há necessidade de novo 

cadastro. 
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Na tela do Eixo Estratégico, clique no ícone          “Inserir”. Cadastre a descrição do Eixo, bem como o código e a descrição dos seus 

objetivos. Para finalizar essa etapa, clique em          “Confirmar”. 

 

 

Para visualizar os Eixos e objetivos cadastrados, na tela do Eixo Estratégico, clique em        (imprimir).  
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Manual Técnico PPA – 2018-2021 
 

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação-SEMPLAN                                                              6 

Programas 

 

Função: Registrar os programas governamentais, tanto de gestão quanto setoriais. 

Caminho de menu: Plano Estratégico  Programas 

Para cadastrar os Programas Setoriais e de Gestão, clique no menu Plano Estratégico, em seguida em Programas. 

 

Para o PPA 2018-2021 estão cadastrados no sistema os Programas do PPA anterior, havendo necessidade de alteração, 

inclusão ou exclusão solicitar à SEMPLAN. 
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Na tela de Programas, clique no ícone        “Inserir” para iniciar o cadastro. 

Na tela seguinte, cadastre o código e a descrição do Programa e escolha o tipo (Setorial ou de Gestão). Cadastre, ainda, a 

Contextualização e informe o código do eixo relacionado. Em seguida, clique em  “Confirmar”. 

 

Para visualizar os Programas cadastrados, clique em         (imprimir). 
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Metas Estratégicas 

 

Função: Registrar as Metas Estratégicas. 

Caminho de Menu: Plano Estratégico  Metas Estratégicas. 

Para o cadastro das metas, clique no menu Plano Estratégico, em seguida Metas Estratégicas. 
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Na tela a seguir, clique em         “Inserir” para iniciar o cadastro da meta. 

Ao abrir a tela seguinte, cadastre a descrição, escolha o programa e o órgão. Cadastre ainda a contextualização da meta  e em seguida 

informe o código do eixo e objetivo relacionado. Para finalizar, clique em      “Confirmar”. 

 

 

Para visualizar as Metas cadastradas, clique em       (imprimir). 

Para finalizar a etapa de cadastro das metas, às estas deverão ser vinculados indicadores com índices recentes e futuros. 
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Unidade de Medida 

 

Para o cadastro dos indicadores é necessário cadastrar inicialmente a unidade de medida. 

Caminho de menu: Tabelas  Unidade de Medida 

Para o cadastro das unidades, clique no menu Tabelas, em seguida Unidade de Medida. 
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Na tela abaixo, clique em         “Inserir” para iniciar o cadastro. 

Ao abrir a tela seguinte, cadastre a sigla e a descrição da unidade de medida. Para finalizar, clique em    “Confirmar”. 

 

 

Para visualizar as Unidades de Medida cadastradas, clique em         (imprimir). 

 

Indicadores 

 

Caminho de menu: Tabelas  Indicadores 

Para o cadastro dos Indicadores, clique no menu Tabelas, em seguida em Indicadores.  
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Na tela abaixo, clique em          “Inserir” para iniciar o cadastro. 

Ao abrir a tela seguinte, cadastre a descrição do indicador e selecione a unidade de medida. Cadastre ainda, a Base Geográfica e a 

forma de cálculo do Indicador. Para finalizar, clique em    “Confirmar”. 

 

 

Para visualizar os Indicadores cadastrados, clique em          (imprimir). 
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Vinculação de Indicadores às Metas 

 

Caminho de menu: Plano Estratégico  Vinculação de Indicadores às Metas 

Para vincular os Indicadores, clique no menu Plano Estratégico, em seguida em Vinculação de Indicadores às Metas. 

 

 

Na tela seguinte, digite o código da meta, clique em       “Selecionar”. Informe o número do Indicador e cadastre os anos e índices 

recentes e futuros (planejamento). Após o preenchimento, clique em    “Confirmar” e adicione outro indicador, quando houver. 
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Para visualizar a relação de vinculação de Indicadores às Metas, clique em         (imprimir). 
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Iniciativas Estratégicas 

 
 

Função: Registra as Iniciativas vinculadas às Metas. 

Caminho de menu: Plano Estratégico  Iniciativas Estratégicas 

Para o cadastro das iniciativas, clique no menu Plano Estratégico, em seguida Iniciativas Estratégicas. 

 

 
 

Na tela seguinte, clique em           “Inserir” para iniciar o cadastro da iniciativa. 

Ao abrir a tela, cadastre a descrição da Iniciativa, o órgão, selecione a base geográfica, a contextualização e os valores e em seguida 

informe o código da meta relacionada à iniciativa. Para finalizar, clique em    “Confirmar”. 
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Para visualizar as Iniciativas cadastradas, clique em         (imprimir). 
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Relatórios 

 

Caminho de menu: Plano Estratégico  Relatórios 

Após o cadastro das propostas, será possível a emissão de relatórios. Para isso, clique no Menu Plano Estratégico e em seguida em 

Relatórios.  

 


