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O que é o Planeja SEPLAN?

O PLANEJA SEPLAN é a nova ferramenta de planejamento governamental adotada pela
Secretaria de Planejamento e Orçamento do Estado do Tocantins. Trata-se de um sistema de
elaboração e gerenciamento do Planejamento Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual
(LOA) do Estado, conciliados aos planejamentos estratégicos institucionais e de Estado.
Através deste sistema, a elaboração, revisão e operacionalização do PPA e LOA ganham
um ambiente gráfico mais intuitivo e inteligível, proporcionando ao usuário uma melhor
usabilidade do sistema, enquanto confere ao planejamento governamental novos conceitos e
adequações para modernizar o processo de planejamento adotado pela SEPLAN.
Uma das alterações importantes diz respeito à conciliação do Planejamento Plurianual
ao Planejamento Estratégico de Estado em um só ambiente. As Secretarias Estaduais também
poderão alinhar seus objetivos estratégicos institucionais aos objetivos estratégicos do
Estado, por exemplo.
Utilizando o PLANEJA, os objetivos estratégicos institucionais e seus respectivos
indicadores poderão ser relacionados às ações presentes no planejamento plurianual da
Secretaria, estabelecendo relações de causa e efeito entre o planejamento máximo da
instituição (Plano Estratégico) e seus desdobramentos práticos (PPA institucional).
O PLANEJA é uma ferramenta moderna, prática e flexível de planejamento
governamental, entregue aos diversos órgãos do Executivo e outros Poderes do Estado do
Tocantins para conferir maior eficiência e praticidade às instituições envolvidas nesta etapa
fundamental da administração pública: o planejamento.
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Acessando o PLANEJA
O acesso ao PLANEJA SEPLAN é simples. Basta digitar na barra de endereços do seu
navegador de internet (preferencialmente o Google Chrome) o endereço eletrônico
“planejamento.monitora.to.gov.br” e terá acesso à tela de login do sistema.

Nesta tela deverão ser inseridos o e-mail institucional o CPF do usuário e a senha de
acesso que é a mesma utilizada no sistema de ponto eletrônico. Caso o usuário ainda não
possua senha, poderá ele mesmo cadastrá-la clicando em “primeiro acesso”. O sistema
redirecionará o usuário para a página de cadastro de senha.
Após a inserção dos dados o usuário terá acesso à tela inicial do sistema.
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Antes de prosseguir, convém apresentar algumas informações importantes sobre as
etapas de lançamentos das informações.
Este tutorial foi elaborado pensando em conferir ao usuário uma lógica de lançamento
obedecendo as etapas consideradas ideais para a correta elaboração de um planejamento
governamental, a saber:
Planejamento Estratégico do Estado;
Planejamentos Estratégicos Institucionais (Órgãos do Estado);
Planejamento Plurianual dos órgãos (PPA);
PPA de Estado (compilação dos PPAs dos órgãos);
Elaboração da LOA (Lei orçamentária anual).

Desta forma, convém lançar as informações obedecendo esta ordem, de forma que o
usuário, à medida que utilize o sistema, compreenda o desencadeamento gradual do processo
de planejamento desde o nível estratégico até a elaboração do PPA institucional e sua
respectiva lei orçamentária.
A etapa 1 é de responsabilidade da SEPLAN, ou seja, o planejamento estratégico do
Estado já está devidamente lançado no PLANEJA, não cabendo operacionalizações desta área
por técnicos das Secretarias. Contudo, ao considerar a nova proposta de planejamento do
Estado e sua interligação colaborativa com os diversos órgãos, é importante apresentar
informações relevantes sobre o planejamento estratégico do Tocantins.

Acessando o Mapa Estratégico do Estado do Tocantins

O Mapa Estratégico de Estado poderá ser consultado pelo usuário clicando no item
“Mapa Estratégico” no menu de opções localizado à esquerda da tela:
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Após clicar na opção “Listar”, aparecerá no sistema a tela contendo o link de acesso ao
Mapa Estratégico do Estado do Tocantins

Clique na opção “Tocantins 2030” e logo em seguida o sistema apresentará o Mapa Estratégico
do Estado.

7

Nesta tela, constam desde a missão e a visão pretendida pela administração
pública do Estado até os objetivos estratégicos escalonados por perspectivas de resultados.
No caso do Tocantins, as perspectivas do mapa resumem-se em: Resultados, processos e
suporte, nesta ordem. Contudo, o mapa estratégico deve ser compreendido de baixo para
cima, ou seja, a área de suporte dando sustentação à área de processos, que é a área que gera
meios para se auferir os objetivos explicitados na área de resultados.
Convém informar que, para cada objetivo presente no Mapa Estratégico do
Estado do Tocantins ora apresentado, serão interligados objetivos estratégicos institucionais
presentes nos Mapas Estratégicos dos Órgãos Institucionais. Desta forma, ao operacionalizar o
PLANEJA, é imprescindível compreender as perspectivas do mapa aqui apresentadas
(suporte, processos e resultados) para que cada Órgão consiga estabelecer a correta relação
de causa e efeito entre seus objetivos e os objetivos do Estado.
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Compreendidas as questões relevantes sobre o planejamento estratégico do
Tocantins, é hora de lançar os Planejamentos Estratégicos Institucionais.

Cadastrando o Mapa Estratégico Institucional
Esta etapa só deve ser cumprida por Órgãos que tenham efetuado o
planejamento estratégico institucional em 2015. Caso não possua o respectivo plano, o usuário
deverá seguir diretamente para a etapa de revisão do PPA.
Para cadastrar o Mapa Estratégico Institucional, o usuário deverá, a partir da tela
inicial do sistema selecionar a opção “Mapa Estratégico” no menu localizado a esquerda da
tela, depois clicar na opção “cadastrar”.
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Na próxima tela o usuário deverá inserir a Missão e a Visão do Órgão e logo em seguida,
clicar na barra de rolagem localizada à direita da tela, depois na opção “Mapa das secretarias”
e marcar a caixa “está ativo” indicando que este é o mapa que atualmente vigora em
consonância ao mapa estratégico estadual.

Na aba “Objetivos”, o usuário deverá cadastrar os objetivos estratégicos do Órgão
clicando no item “NOVO OBJETIVO”. Fazendo isto, o sistema apresenta a seguinte tela:

Nesta tela, deverá ser digitado o objetivo estratégico do Órgão em questão, o tipo de
objetivo estratégico (resultado, processo ou suporte) e o objetivo relacionado, ou seja, os
objetivos do mapa estratégico do Estado do Tocantins. É neste ponto que o técnico efetuará a
correlação entre o objetivo da Secretaria e sua contribuição para o objetivo estratégico do
Estado. Para isso, basta clicar na barra de rolagem localizada no canto direito do item
“Objetivo Relacionado”. Ao clicar neste tópico, aparecerão todos os objetivos presentes no
mapa estratégico do Estado do Tocantins, conforme demonstra a tela a seguir:
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Aqui, o técnico do órgão deverá observar em qual objetivo estratégico Estadual o
objetivo do órgão encontra semelhança com o seu objetivo. A isto se chama “área de impacto”,
ou seja, o objetivo do Órgão responde à pergunta: “Este objetivo contribui para o alcance de
resultado em qual destes objetivos estratégicos do Estado do Tocantins?”.
O usuário deverá seguir esta sequência, clicando na opção “NOVO OBJETIVO” e
prosseguir inserindo outros objetivos, tantos quantos forem necessários. Ao final, deverá clicar
na opção “salvar”
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Feito isto, o sistema organizará automaticamente o Mapa Estratégico da Secretaria,
escalonando o mapa de acordo com as perspectivas (suporte, processo e resultado),
apresentando ao final, o mapa do Órgão em questão da mesma maneira com que apresenta o
mapa estadual. A seguir apresentamos um exemplo resumido:
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Alterando o Mapa Estratégico Institucional
Para alterar qualquer campo do Mapa Estratégico Institucional, o usuário deve clicar
no ícone
localizado no canto superior direito da barra de tarefas e o sistema retornará à
tela de preenchimento dos campos “missão, visão e objetivos”. Após efetuar qualquer
alteração basta clicar no ícone salvar e o sistema reconfigurará o mapa estratégico conforme
as alterações solicitadas.

Consultando o Mapa Estratégico Institucional
Após cadastrar e/ou alterar o mapa estratégico institucional, o mapa estratégico do
Órgão estará disponível para consulta a qualquer tempo. Para visualizá-lo, deve-se, a partir da
tela inicial, clicar na área “Mapas Estratégicos”.
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Seguindo este procedimento, o sistema fornecerá a lista com o mapa do Estado e
todos os mapas estratégicos institucionais listados. Na figura a seguir, consta apenas o Mapa
Estratégico do Ruraltins a título de exemplificação.
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Revisando o PPA 2017

Considerações iniciais

O planejamento plurianual do Estado do Tocantins, com vigência 2016-2019, já foi
inteiramente migrado da plataforma antiga (sistema UNI) para a nova plataforma (PLANEJA),
isto é, não será necessário efetuar qualquer cadastro ou lançamento de objetivos, indicadores,
metas e ações do PPA propriamente dito.
Neste momento, a atribuição dos técnicos das assessorias de planejamento (ASTEP)
cadastrados junto à SEPLAN consistirá em, a partir dos dados já lançados, efetuar as revisões
necessárias para aperfeiçoar o planejamento governamental até aqui efetivado.
O PPA possui inúmeros desdobramentos que vão desde os objetivos, com suas
respectivas ações temáticas ou de gestão, passando por indicadores, metas e outros
detalhamentos, chegando até o ponto de elaboração do quadro de detalhamento de despesas,
necessário para a elaboração da lei orçamentária anual (LOA).
Considerando a necessidade de conferir maior objetividade para a execução da
revisão 2017, e o fato de o sistema ter sido elaborado a partir de uma plataforma intuitiva,
serão abordadas neste tutorial apenas as alterações que a diretoria de planejamento considera
de suma importância para o entendimento dos operadores do sistema.
As demais características e funcionalidades do PLANEJA poderão ser esclarecidas
pelos técnicos da diretoria de planejamento encarregados de seus Órgãos específicos.

Consultando o PPA 2016/2019

Para visualizar a tela com os principais tópicos referentes ao PPA vigente, deve-se, a
partir da tela inicial, clicar na aba “PPA Plano Plurianual”.
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A partir deste momento pode-se seguir a sequência de toques:
PPA 2016/2019 Marcelo Miranda
resumo da apresentação do PPA vigente:

Revisão 2017 até chegar à tela contendo o

Esta é basicamente a tela de acesso a todas as consultas e alterações do PPA 20162019. No menu de opções coloridas, estão os principais atributos/informações obrigatórias de
um PPA elencados de forma sequencial: Objetivos/indicadores/ações(temáticas ou de gestão)
e entregas. O último item “Receita” não compõe o PPA propriamente dito, mas está
correlacionado. Através deste link, o usuário poderá verificar a previsão de receita para o ano
e o respectivo teto orçamentário aprovado pela LOA.
No menu de opções à direita da tela, constam os Eixos Estruturantes, entendidos
como as áreas de gasto/investimento/despesa com previsão orçamentária, tais como, saúde,
educação, segurança, entre outros.
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Consultando os objetivos do Órgão
Para acessar a lista com os objetivos do PPA do Órgão, basta clicar na caixa
“Objetivos” presente no menu colorido.

O sistema mostrará a tela de pesquisa e a listagem de todos os objetivos do PPA,
apresentados em sequência alfabética a partir do programa a qual pertence o objetivo:

17
Clicando no ambiente da caixa “pesquisa”, o sistema fornecerá as modalidades de
pesquisa por Órgão ou programa:

Clicando na barra de rolagem, logo à direita da caixa “órgão responsável”, o sistema
apresenta a lista com todos os órgãos.
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Após selecionar o Órgão e clicar na opção “FILTRAR” o sistema apresenta todos os
objetivos do mesmo:

Para esta consulta, utiliza-se o primeiro objetivo “Construir e reformar edificações
públicas do Ruraltins”. Ao clicar sobre o objetivo, abrir-se-á a seguinte tela:
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Nesta tela, serão visualizadas as principais informações acerca deste objetivo em
específico. Clicando em cada uma das caixas, apresentam-se as respectivas descrições:

Note que as descrições em azul são na verdade links para acesso a mais
detalhamentos acerca dos indicadores e ações. Clicando, por exemplo, na descrição do
indicador, abre-se outra tela com os principais atributos do indicador deste objetivo:
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Alterando um objetivo do PPA
Para alterar um objetivo do PPA do Órgão basta selecionar na lista qualquer um dos
objetivos institucionais.
Resumidamente, o caminho seguido via sistema até o momento:
Início/ PPA Plano Plurianual / PPA 2016/2019 – Marcelo Miranda / Revisão 2017 /
Objetivos / Pesquisa / Órgão Responsável / escolher órgão na lista (RURALTINS) / Filtrar
Seguindo este direcionamento, chegar-se-á à seguinte tela:
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Selecionando o primeiro objetivo, tem-se:

Clicando no ícone
alterações do objetivo:

no canto direito superior da tela, abrir-se-á a tela de
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Como pode-se observar, o novo sistema permite visualizar em uma única tela, todas
as informações relevantes para a elaboração do PPA do órgão, proporcionando ao operador
do sistema uma única tela de alterações, em detrimento da forma anterior de elaboração do
PPA, onde se fazia necessário diversos cliques e caminhos para que o PPA fosse cadastrado.
Note que a página de alterações dos objetivos é composta basicamente por três
eixos:
META ESTRUTURANTE;
INDICADOR; e
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Nestes eixos já estão lançadas as principais informações migradas da plataforma
anterior (UNI). Caberá aos técnicos de cada ASTEP efetuar o lançamento dos itens novos, que
estão nas caixas em branco, ou apenas marcar as características dos atributos nas barras de
rolagem.

Migrando o objetivo de um Órgão

Esta ação deverá ser efetuada quando o Órgão possuir um objetivo que deseja excluir,
porém o conteúdo deste objetivo, ou seja, suas ações, indicadores e metas, ainda necessitam
ser aproveitadas em outro objetivo.
Em outras palavras, trata-se de uma redução de objetivos no PPA. Um objetivo foi
considerado mais abrangente que o outro, eliminando a necessidade de existirem dois
objetivos correlacionados. Migrar um objetivo, portanto, diz respeito à redução dos objetivos
em um só.
Para realizar esta ação, será utilizado o exemplo de um objetivo estratégico da SEPLAN.
Basta seguir o seguinte caminho:
Início/ PPA Plano Plurianual / PPA 2016/2019 – Marcelo Miranda / Revisão 2017 /
Objetivos / Pesquisa / Órgão Responsável / escolher órgão na lista (SEPLAN) / Filtrar
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Após seguir estas instruções, chega-se à tela com a lista de objetivos estratégicos da
SEPLAN:

Será escolhido o último objetivo da lista e que será migrado para dentro do objetivo
“Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria...”. Para
tanto, basta clicar no último objetivo e chegaremos na tela:

Clique em “Migrar Objetivo”:
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Na barra de rolagem, o objetivo que for escolhido receberá as informações do
objetivo a ser excluído:
Observação: Clicando na barra de rolagem o sistema lista todos os objetivos
estratégicos que estão cadastrados no PLANEJA. Para selecionar mais rapidamente o objetivo,
basta ir digitando as palavras iniciais do objetivo a receber as informações que o sistema irá
filtrando.
Quando um objetivo for migrado para outro objetivo, todas as informações
pertencentes ao objetivo que deixou de existir irão compor a base de dados do objetivo que
permaneceu. Portanto, se houver necessidade de alterações, como exclusão de ações
orçamentárias ou indicadores, o técnico responsável deve alterar o objetivo em questão para
que não haja discrepâncias decorrentes da fusão de objetivos.
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Cadastrando uma ENTREGA
Ainda na página de alteração do objetivo, o usuário deverá clicar na caixa “NOVA ENTREGA”
ao final da página:

OBSERVAÇÃO:
A entrega é elaborada a partir da descrição do produto. É, portanto, um subproduto.
Cada produto, poderá conter várias entregas (etapas), conforme a característica do produto e
a visão do técnico que a elaborou.
Para mais informações acerca das características e conceitos de uma entrega, os
técnicos deverão entrar em contato com os servidores da SEPLAN encarregados dos Órgãos
específicos.
Cabe aqui ressaltar que a inclusão destas entregas no novo sistema de planejamento é
uma das questões mais importantes desta revisão, uma vez que será, a partir destas entregas,
que o sistema fará as medições de desempenho e a consequente elaboração do quadro de
distribuição de despesa, como será visto mais adiante.
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Clicando na caixa “NOVA ENTREGA”, o sistema apresenta o ambiente de inclusão:

Após preencher as informações da entrega, o usuário prossegue clicando em
“NOVA META” para cadastrar a meta da entrega:

Após o preenchimento da meta, o usuário clica em “NOVA FONTE” para sinalizar, ao
sistema, a fonte de recursos que será utilizada para executar a meta. Neste ponto, o sistema
apresenta todas as fontes de recursos disponíveis para o Estado, cabendo ao operador do
sistema marcar a fonte correspondente:
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Escolhida a fonte de recursos, o operador deverá clicar em “NOVA NATUREZA”,
onde será disponibilizado um menu para a escolha da categoria de despesa. Esta informação é
importante para constituir o quadro de detalhamento de despesas que será fornecido
automaticamente pelo sistema após todo este preenchimento:

Categoria

Após escolher a categoria da despesa o usuário deverá clicar na caixa “+ QDD”,
onde o sistema disponibilizará a modalidade e o elemento de despesa a ser escolhido pelo
usuário do Órgão, conforme demonstra a tela a seguir:

Categoria
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Para a elaboração do QDD, podem haver várias modalidades e elementos de
despesa. Cada detalhamento pode ser lançado numa única tela, basta que o usuário clique
novamente na caixa “+ QDD” e cadastre quantos detalhamentos forem necessários para
compor a despesa, conforme demonstrado abaixo:
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Após lançar o último QDD referente ao objetivo, o usuário poderá clicar na caixa
“SALVAR INFORMAÇÕES” e arquivar o trabalho no sistema.

PARABÉNS!
Chegando neste ponto, pode-se afirmar que você executou todos os lançamentos
necessários para a revisão do PPA de seu Órgão.
Lembre-se de, durante a revisão do PPA 2016-2019, sempre consultar o servidor da
SEPLAN responsável pelo acompanhamento da revisão de seu Órgão.

