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APRESENTAÇÃO 

 

O monitoramento das ações do Plano 

Plurianual de Ação Governamental - PPAG 

2020-2023 somente pode ser finalizado ao 

cumprir as regras de validação dispostas no 

SIGPlan. A lapela “Informações de Validação” 

demonstra se a ação se encontra ou não 

validada, assim como evidencia o atendimento 

ou não das diversas condições formais de 

validação da ação. 

Nesse  sentido, o presente documento tem por 

finalidade auxiliar a  validação das ações, 

explicando as regras de validação da ação 

para conclusão do monitoramento.
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REGRAS DE VALIDAÇÃO 

As regras de validação da ação são: 

1. Programação inicial física elaborada e transferida para a coluna reprogramação. 

2. Programação inicial orçamentária elaborada e transferida para a reprogramação. 

3. Valor total da reprogramação orçamentária igual ao crédito autorizado (LOA + Créditos). 

4. Valor total dos localizadores financeiros das colunas INVESTIMENTOS, OUTROS e 

PESSOAL E AUXÍLIOS deve ser igual à soma dos valores da despesa realizada nos meses 

informados. 

5. Valor total dos localizadores financeiros das colunas INVESTIMENTOS OUTROS, no 

SIGPlan, igual aos valores da despesa realizada no SIAFI. 

6. Valor total dos localizadores da coluna PESSOA REMUNERADA, no SIGPlan, deve ser 

maior que zero quando houver despesa realizada no SIAFI. 

7. Valor total dos localizadores da coluna DESPESA DE PESSOAL E AUXÍLIOS, no SIGPlan, 

deve ser igual ao valor da despesa realizada no SIAFI. 

8. Valores negativos devem ser registrados em localizadores das colunas OUTROS ou 

INVESTIMENTOS que possuam saldo positivo nos meses anteriores. 

9. Valores negativos devem ser registrados em localizadores da coluna DESPESA DE 

PESSOAL E AUXÍLIOS que possuam saldo positivo nos meses anteriores. 

10. Ação com status crítico ou subestimado com justificativa de desempenho informada. 

 

Na próxima seção, cada uma delas será detalhada, para melhor compreensão. 
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DETALHAMENTO 

1. Programação inicial física elaborada e transferida para a coluna 

reprogramação. 

Detalhar a programação física inicial, de tal forma que a soma dos valores lançados 

seja igual à meta anual (Valor LOA). O usuário deverá clicar sobre o botão 

“Transferir”, conforme destacado na imagem abaixo, bloqueando a coluna de 

programação física  ao mesmo tempo em que libera acesso à coluna de valores 

reprogramados (essa operação é realizada apenas no primeiro ciclo de 

monitoramento da ação, ou seja, no primeiro bimestre monitorado). É importante 

mecionar que a programação inicial física também contempla a análise e selação, se 

necessária, das opções “Ação Não Regionalizável” e “Meta Física Não Cumulativa”. A 

selação das opções deve acontecer antes de se pressionar o botão “Tranferir”.  

 

 

 

2. Programação inicial orçamentária elaborada e transferida para a 

reprogramação. 

Detalhar a programação orçamentária inicial, de tal forma que a soma dos valores 

lançados seja igual à meta anual. Deve-se lançar tanto a programação para outras 
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despesas quanto para pessoal e auxílios1. Destaca-se que a coluna Total Prog. Orç. 

é uma coluna não editável que reflete o somatório mensal dos valores programados 

para outras despesas e para as despesas de pessoal e auxílios O usuário deverá clicar 

sobre o botão “Transferir”, conforme destacado na imagem abaixo, bloqueando a (s) 

coluna (s) de programação ao mesmo tempo em que libera acesso à coluna de 

valores reprogramados (essa operação é realizada apenas no primeiro ciclo de 

monitoramento da ação, ou seja, no primeiro bimestre monitorado). 

 

 

 

3. Valor total da reprogramação orçamentária igual ao crédito autorizado 

(LOA + Créditos). 

O valor total da reprogramação orçamentária deverá ser igual ao crédito autorizado (LOA 

+ Créditos), conforme destacado na tela. Na medida em que os meses findam, os 

respectivos valores realizados são transferidos para a coluna de reprogramação 

orçamentária, tornando necessário o ajuste dos dados de reprogramação (dos meses 

subsequentes) para que a totalização continue convergindo com o montante do crédito 

autorizado. 

                                              

 

 

 

1 Entende-se por despesas de pessoal e auxílios aquelas programadas e realizadas no grupo de despesa 1, 
com exceção do IPU 9; no grupo de despesa 3 e elemento de despesa 34; nos itens de despesa 1307 e 1323; 
e no IPU 7. 
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4. Valor total dos localizadores financeiros das colunas INVESTIMENTOS, 

OUTROS e PESSOAL E AUXÍLIOS deve ser igual à soma dos valores 

da despesa realizada nos meses informados. 

A regionalização orçamentária lançada no módulo de monitoramento deve ser igual 

àquela executada com as despesas de pessoal e auxílios, os investimentos e os 

demais grupos de despesa no SIAFI. O total dos valores orçamentários 

regionalizados e registrados no SIGPlan deverá ser igual ao total da despesa mensal 

realizada no SIAFI, em cada uma das colunas, quais sejam, “Pessoal e Aux.” 

“Investimentos” e “Outros”. De maneira geral, no Orçamento Fiscal, a despesa 

realizada em investimento é regionalizada no SIAFI, o que vem previamente 

registrado no SIGPlan. Dessa forma, cabe às unidades somente complementar os 

dados, se for o caso, e regionalizar os valores dos demais grupos de despesa. 

Para exemplificar, observe as imagens abaixo: 

O valor da Despesa Realizada no mês de fevereiro (1.827.142,21) é igual a soma 

dos totais dos localizadores das colunas INVESTIMENTO (0,00) e OUTROS 

(59.932,31) e do localizador DESP. DE PESSOAL E AUXÍLIOS (1.767.209,90).  
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5. Valor total dos localizadores financeiros das colunas INVESTIMENTOS 

OUTROS, no SIGPlan, igual aos valores da despesa realizada no 

SIAFI. 

Especificamente em relação às ações do orçamento fiscal (com exceção das ações 

não orçamentárias), a soma dos localizadores orçamentários informados deve ser 

igual ao valor realizado que é extraído do SIAFI para cada um dos meses 

monitorados. Essa regionalização deve compreender discriminadamente os gastos 

efetuados no grupo de despesa investimentos e também, de forma agregada, os 

demais grupos de despesa (coluna Outros). Desse modo, para cada mês monitorado, 

a soma dos das despesas de investimentos e dos outros grupos de despesa 

regionalizados no SIGPlan deve corresponder à execução total desses grupos no 

SIAFI, conforme tela abaixo, sob pena de a ação não ser validada. 
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6. Valor total dos localizadores da coluna PESSOA REMUNERADA, no 

SIGPlan, deve ser maior que zero quando houver despesa realizada no 

SIAFI. 

No detalhamento da despesa de Pessoal e Auxílios, ao informar os localizadores, toda 

vez que existir “Despesa de Pessoal e Auxílio realizada SIAFI”, o usuário deverá 

informar o quantitativo de “Pessoa remunerada”. Sendo assim, para todos os 

localizadores com despesa de pessoal e auxílios informada, conforme imagem 

abaixo, é necessário informar o quantitativo de pessoas remuneradas que foram 

beneficiadas com essa despesa.. 
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7. Valor total dos localizadores da coluna DESPESA DE PESSOAL E 

AUXÍLIOS, no SIGPlan, deve ser igual ao valor da despesa realizada no 

SIAFI. 

A soma dos localizadores orçamentários de despesas de pessoal e auxílios 

informados deve ser igual ao valor realizado que é extraído do SIAFI para cada um 

dos meses monitorados. Desse modo, para cada mês monitorado, as despesas de 

pessoal e auxílios regionalizadas no SIGPlan deve corresponder à execução total 

desses grupos no SIAFI, conforme imagem abaixo, sob pena de a ação não ser 

validada. 
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8. Valores negativos devem ser registrados em localizadores das colunas 

OUTROS ou INVESTIMENTOS que possuam saldo positivo nos meses 

anteriores. 

Tendo em conta manter a consistência das informações lançadas no sistema, 

eventuais valores negativos devem ser lançados em localizadores que tenham saldo 

em meses anteriores. 

Por exemplo: 

Nos meses de janeiro e fevereiro, foi lançado no localizador Belo Horizonte os valores 

de 1.000,00 e 1.500,00, totalizando 2.500,00. No mês de março, deve-se lançar um 

cacelamento de despesa, no valor de de -2.000,00. Essa operação é válida, tendo 

em vista que há saldo no localizador Belo Horizonte para cobrir o valor negativo. 

Contudo, se o lançamento fosse no mês de março fosse do valor negativo -2.501,00, 

não seria possível, tendo em vista que o saldo positivo do localizador é menor. 

 

9. Valores negativos devem ser registrados em localizadores da coluna 

DESPESA DE PESSOAL E AUXÍLIOS que possuam saldo positivo nos 

meses anteriores. 

Tendo em conta manter a consistência das informações lançadas no sistema, 

eventuais valores negativos devem ser lançados em localizadores que tenham saldo 

em meses anteriores. 
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Por exemplo: 

Nos meses de janeiro e fevereiro, foi lançado no localizador Belo Horizonte os valores 

de 1.000,00 e 1.500,00, totalizando 2.500,00. No mês de março, deve-se lançar um 

valor negativo de -2.000,00. Essa operação é válida, tendo em vista que há saldo no 

localizador Belo Horizonte para cobrir o valor negativo. Contudo, se o lançamento do 

mês de março fosse do valor negativo -2.501,00, não seria possível, tendo em vista 

que o saldo positivo do localizador não cobre este valor. 

 

10. Ação com status crítico ou subestimado com justificativa de 

desempenho informada. 

Ações com status de desempenho crítico ou subestimado (físico, orçamentário ou físico 

x orçamentário) devem apresentar justificativa de desempenho com mínimo de 60 e 

máximo de 600 caracteres na lapela “Situação Atual” do tópico “Informações de 

Situação” da ação, conforme tela abaixo. Importante mencionar que o desempenho 

consolidado da ação NÃO contempla as despesas de pessoal e auxílios, ficando restrito 

às despesas programadas e realizadas no grupo de despesa investimentos e também, 

de forma agregada, nos demais grupos de despesa (coluna Outras Despesas). 

 

 


