ORIENTAÇÕES TÉCNICAS
Prezados,
Chegamos à reta final do processo de elaboração do PPA 2016-2019 e estamos na fase de
construção dos atributos dos programas do Plano, ou seja, os objetivos, as ações, as metas, os
indicadores e do orçamento 2016.
Assim, passamos as seguintes orientações:
1. Do Plano Plurianual:
a. Dar preferência pela utilização dos objetivos contidos no planejamento
estratégico institucional, seus indicadores e ações.
b. Seguir as orientações contidas no manual de elaboração do plano plurianual,
disponível no site da Seplan: http://ppa.seplan.to.gov.br/site. Para cada
objetivo, utilizar pelo menos 1 (um) indicador e no máximo 2 (dois) indicadores,
as metas deverão representar as grandes entregas, reduzindo-se o número de
metas na maioria dos casos.
2. Das ações orçamentárias:
a. Dado as expectativas de orçamento insuficiente para o investimento público,
dar prioridade para os convênios efetivos, as operações de crédito, e as
despesas essenciais de manutenção da máquina e dos projetos em andamento.
b. Levar em consideração as metas do planejamento estratégico institucional
http://seplan.to.gov.br/planejamento/planejamento-estrategico/, os contratos
essenciais em vigor, os problemas priorizados nos encontros regionais
http://ppa.seplan.to.gov.br/site e a orientação dada pelo Governador do
Estado (em anexo).
c. Propor ações mais estruturadoras, o que não significa ação guarda-chuva, mas
evitar ação orçamentária que tenha características de atividade, deixando o
orçamento com um número elevado de ações com baixa capacidade de
realização.
d. Evitar que as ações tenham valores ínfimos, irrisórios que não poderão ser
executadas.
e. As ações deverão ter metas físicas e financeiras detalhadas para o ano de 2016
e as projeções para os demais anos 2017, 2018 e 2019, de forma coerente.
f. Todos os atributos do PPA e do Orçamento será preenchido pelo responsável
do órgão setorial no próprio Sistema UNI.
g. O Teto Orçamentário será liberado em data próxima.

3. Do Sistema Unificado de Planejamento e Orçamento
a. O UNI está pronto para o lançamento das informações do PPA 2016-2019 e do
Orçamento 2016. Por motivos técnicos, não foi possível utilizar o cadastro das
ações orçamentárias no UNI. Requerendo que as ações temáticas e de gestão
sejam inseridas pelos técnicos das unidades setoriais.
b. Os responsáveis pela inserção (planejamento e orçamento) que não tiverem
login e senha de acesso deverão formalizar à Seplan quem será o responsável
pelo preenchimento no sistema. Aqueles que já possuem e utilizam o sistema
deverão consultar o técnico correlato na Seplan para o envio de nova senha por
e-mail.
c. Dúvidas deverão ser tiradas preferencialmente por telefone, ou consulta
técnica nas dependências da Seplan, ou por e-mail.
d. O Sistema UNI está hospedado no site da Seplan, no seguinte endereço:
http://uni.seplan.to.gov.br
e. Contato na Seplan: e-mail: diretoria.planejamento@seplan.to.gov.br e telefone
para contato: 3212-4466.
f. A lista dos técnicos da Seplan que serão responsáveis pelos órgãos será
divulgada no site www.seplan.to.gov.br até o dia 27 de outubro de 2015.
g. O prazo para preenchimento será até o dia 06/11/2015.
A todos desejo um bom trabalho com votos de superação e dedicação à equipe técnica
responsável pelo planejamento e orçamento do Estado.
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