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Encaminhamento de ofícios (receitas) 12/2
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Cálculos CMT (duodécimo e emendas) 15/2
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Encaminhamento p/Semplan das alterações de meta/indicador/iniciativa 11/3

Ajuste da estrutura de metas, iniciativas e indicador 18/3

Rever Texto da Lei 8/3

Preenchimento das Propostas no E-Governe 11/3 29/3

Revisão das Propostas e Ajustes 18/3 29/3

Consolidação do Projeto de Lei 1/4 11/4

Envio do PLDO à Câmara 12/4

Cronograma de Elaboração PLDO 2020

MAR ABRFEV



• Eventuais alterações de metas e iniciativas devem ser enviadas à CGO/Semplan por e-mail.  
 

• Caso haja necessidade, ajuste os valores de 2021 com base em cronograma de trabalho ou aplicando-se o 

percentual de 3,75% sobre o valor de 2020 (índice de inflação prevista para 2021 – Relatório Focus BCB de 

15/02/19) 

 

• No sistema, inserir apenas valores arredondados em R$ Mil, conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

ERRADO CORRETO 

200.500,00  200.000,00 ou 201.000,00 

1.820,50 2.000,00 ou 1.000,00 

1.236.563,00 1.237.000,00 ou 1.236.000,00 

903,00 1.000,00 

Observações importantes 



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO  

TELA DE ACESSO AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO 

1º Passo => Para iniciar o processo de elaboração da LDO, acesse o sistema E-governe – Módulo PLN Planejamento, 
depois informe o seu Login e a Senha, logo após clique em OK, conforme demonstrado abaixo:  

ici2017 

****** 



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

TELA DE SELEÇÃO DE EXERCÍCIO E INSTITUIÇÃO 

2º Passo => Selecionar o exercício e instituição para cadastro da LDO, logo após clique em OK, conforme 

demonstrado abaixo:  

Depois de clicar em OK, apresentará a tela principal do módulo 
PLN. Tela onde deve navegar pelo MENU para acessar todas as  
funcionalidades disponíveis da ferramenta. 



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

EIXO ESTRATÉGICO 

3º Passo => Ao abrir o sistema, clicar no menu Plano Estratégico => Eixo Estratégico para visualizar na tela ou imprimir 
os eixos e objetivos já cadastrados, conforme demonstrado abaixo:  



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

EIXO ESTRATÉGICO 

4º Passo => Na tela de Eixo Estratégico, somente a CGO/Semplan que fará o cadastro de novos eixos e objetivos, mas a 
tela servirá para consulta e impressão, clicando no botão       para visualizar na tela ou no botão     para fazer a impressão  
dos eixos e objetivos já cadastrados, conforme demonstrado abaixo:  



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

EIXO ESTRATÉGICO 

5º Passo => Visualizando     o eixo e objetivo na tela e também em relatório     para impressão, conforme 

demonstrado abaixo:  



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

PROGRAMA DE GOVERNO 

6º Passo => Navegando pelo Menu do sistema, clicar em Programas que fica no menu Plano Estratégico => Programas 
para visualizar na tela ou imprimir os programas já cadastrados, conforme demonstrado abaixo:  



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

PROGRAMA DE GOVERNO 

7º Passo => Na tela de Programas, somente a CGO/Semplan que fará o cadastro de novos programas, mas a tela 
servirá para consulta e impressão, clicando no botão       para visualizar na tela ou no botão     para fazer a impressão  dos 
programas já cadastrados, conforme demonstrado abaixo:  



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

PROGRAMA DE GOVERNO 

8º Passo => Visualizando     o programa na tela e também em relatório     para impressão, conforme demonstrado 

abaixo:  



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

METAS ESTRATÉGICAS 

9º Passo => Navegando pelo Menu do sistema, clicar em  Metas Estratégicas que fica no menu Plano Estratégico => 
Metas Estratégicas para cadastrar, visualizar na tela ou imprimir as metas já cadastradas, conforme demonstrado 

abaixo:  



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO  

METAS ESTRATÉGICAS 

10º Passo => Na tela de Metas Estratégicas, somente a CGO/SEMPLAN pode fazer alterações, se desejar efetuar a 
consulta basta clicar no botão       para visualizar na tela, ou no botão     para fazer a impressão  das metas estratégicas já 
cadastradas, conforme demonstrado abaixo:  

No cadastro da Meta 
Estratégica, será obrigatório a 
vinculação do Cód. Objetivo, 
podendo inserir um ou mas 
objetivos, lembrando que 
apenas um será principal 

Cada Meta Estratégica 
cadastrada, será 
vinculada a um 

programa e órgão. 



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

METAS ESTRATÉGICAS 

11º Passo => Visualizando      a meta estratégica na tela e também em relatório     para impressão, conforme 

demonstrado abaixo:  

Na impressão do relatório, o usuário tem a opção de escolher um 
órgão e meta ou todos órgãos e metas. 



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO  

VINCULAÇÃO DE INDICADORES ÀS METAS ESTRATÉGICAS 

12º Passo => Ao abrir o sistema, clicar no menu Plano Estratégico => Vinculação de Indicadores às Metas Estratégicas 
para cadastrar, visualizar na tela ou imprimir os indicadores vinculados às metas já cadastradas, conforme 

demonstrado abaixo:  



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

VINCULAÇÃO DE INDICADORES ÀS METAS ESTRATÉGICAS 

13º Passo => Na tela de Vinculação de Indicadores às Metas Estratégicas, o usuário pode fazer o vínculo dos 
indicadores às metas estratégicas, clicando no botão     e depois clicar no botão     para salvar, se desejar efetuar a 
consulta basta clicar no botão       para visualizar na tela, ou no botão     para fazer a impressão  das metas estratégicas já 
cadastradas, conforme demonstrado abaixo:  

O indicador deve ser 
associado a meta, se 

não existir o indicador, 
será obrigatório o 
cadastro antes da 

vinculação. 

A unidade medida é 
associada ao indicador, 

caso não exista, 
efetuar o cadastro 

antes da vinculação 

Fazer a seleção da 
meta, logo após, clicar 

em visualizar. 

No momento que for 
inserido o indicado a 

meta, apresentará 
automaticamente os 

exercícios do PPA. 



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

VINCULAÇÃO DE INDICADORES ÀS METAS ESTRATÉGICAS 

14º Passo => Visualizando      vinculação do indicador as metas estratégicas na tela e também em relatório     para 
impressão, conforme demonstrado abaixo:  

Na impressão do relatório, o usuário tem a opção de escolher um 
órgão e meta ou todos órgãos e metas. 



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

UNIDADE MEDIDA 

15º Passo => Ao abrir o sistema, clicar no menu Tabelas => Unidade de Medida para cadastrar, visualizar na tela ou 
imprimir as Unidade de Medidas já cadastradas, conforme demonstrado abaixo:  

16º Passo => Na tela de Unidade de Medida, o usuário pode fazer o cadastro de novas Unidade de Medida, clicando 
no botão     e depois clicar no botão     para salvar, se desejar efetuar a consulta basta clicar no botão       para visualizar 
na tela, ou no botão     para fazer a impressão  das metas estratégicas já cadastradas, conforme demonstrado abaixo:  



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

INDICADORES 

17º Passo => Ao abrir o sistema, clicar no menu Tabelas => Indicadores para cadastrar, visualizar na tela ou imprimir os 
Indicadores já cadastradas, conforme demonstrado abaixo:  

18º Passo => Na tela de Indicadores, o usuário pode fazer o cadastro de novos Indicadores, clicando no botão     e 
depois clicar no botão     para salvar, se desejar efetuar a consulta basta clicar no botão       para visualizar na tela, ou no 
botão     para fazer a impressão  dos Indicadores já cadastradas, conforme demonstrado abaixo:  



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO  

INDICADORES 

19º Passo => Visualizando      os indicadores na tela e também em relatório     para impressão, conforme 

demonstrado abaixo:  



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

20º Passo => Ao abrir o sistema, clicar no menu Plano Estratégico => Iniciativas Estratégicas para cadastrar, visualizar 
na tela ou imprimir Iniciativas já cadastradas, conforme demonstrado abaixo:  



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

21º Passo => Na tela de Iniciativas Estratégicas, somente a CGO/Semplan pode fazer alterações, se desejar efetuar a 
consulta basta clicar no botão       para visualizar na tela, ou no botão     para fazer a impressão  dos Indicadores já 
cadastradas, conforme demonstrado abaixo:  

Cada Iniciativa 
Estratégica cadastrada, 

será vinculada a um 
órgão. 

O vinculo da meta ocorrerá na 
igualdade de órgão da meta 
com a iniciativa, podendo 
inserir uma ou mas metas, 
lembrando que apenas um 

será principal 



MÓDULO: PLN – PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

22º Passo => Visualizando      iniciativas estratégicas na tela e também em relatório     para impressão, conforme 

demonstrado abaixo:  

Na impressão do relatório, o usuário tem a opção de escolher um 
órgão e iniciativa ou todos órgãos e iniciativas. 
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