
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA 

SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO 
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

 

 

 

ADESÃO À AÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRIAÇÃO DE NOVA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

APRESENTAÇÃO  

 

A Subsecretaria de Planejamento - SUPLAN/SEORC/SEEC, na qualidade de Órgão 

Central do Sistema de Planejamento Governamental do Distrito Federal, responsável pela 

elaboração do PPA 2020-2023, objetivando manter a compatibilidade entre os instrumentos de 

planejamento e orçamento elaborou as instruções apresentadas a seguir com a finalidade de 

orientar as Unidades Orçamentárias quanto aos procedimentos para adesão a ações 

orçamentárias não constantes no Plano Plurianual 2020 – 2023 da UO, assim como a criação de 

novas ações que verifiquem ser necessárias  na ocasião da elaboração do Projeto de Lei 

Orçamentária ou durante a execução do orçamento.  

O Plano Plurianual – PPA é o instrumento orientador da ação pública, nesse sentido, 

visando manter a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento e orçamento, se faz 

necessária a integração entre as respectivas áreas, para tanto é importante que, ao propor a 

adesão ou criação de ação orçamentária, a área responsável pela proposta orçamentária entre 

em contato com a área responsável pelo planejamento para que  seja também informado para 

qual objetivo e/ou meta do PPA esta ação orçamentária contribuirá.   

Os procedimentos deverão ser realizados pela Unidade na forma das instruções 

apresentadas a seguir, posteriormente formalizados via Processo no Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI), e encaminhados para análise das Subsecretaria de Planejamento e 

Orçamento, ambas da Secretaria Executiva de Orçamento da Secretaria de Economia. 

  



 

1. DOWNLOAD DO FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Inicialmente o servidor(a) deverá realizar o download do formulário de mapeamento 

da ação orçamentária no site da Secretaria de Estado de Economia conforme orientação abaixo: 

ETAPA 1: Acesse o site da "Secretaria de Economia do Distrito Federal” por meio do endereço: 
http://www.seplag.df.gov.br/ , aba GESTÃO ORÇAMENTO>PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 
>PLANO PLURIANUAL – PPA , link PPA 2020 – 2023. 

 

 
 

 
  

http://www.seplag.df.gov.br/


 

ETAPA 2: Realize o download do formulário de Mapeamento de Ação Orçamentária – REVISÃO 
DO PPA 2020/2023.  

 

  

 

2. CONSULTA ÀS INFORMAÇÕES DO PPAWEB PARA PREENCHIMENTO DO MAPEAMENTO DA 
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O formulário de mapeamento possui, ao final, as orientações para o seu 

preenchimento. Além das orientações constantes do formulário, passamos a mostrar o “passo a 

passo” para consultar as informações da ação orçamentária que se pretende aderir. 

ETAPA 1: Acesse o PPAWEB para fins de consulta das informações para preenchimento do 

formulário de mapeamento de ação orçamentária por meio do link: 

https://sistemas.df.gov.br/ppaweb/ 

.  

Captura de tela da etapa 1. 

 

https://sistemas.df.gov.br/ppaweb/


 

ETAPA 2: Realize o acesso ao PPAWEB por meio do “Acesso de usuários internos” ou “Acesso de 
usuários externos”. Utilize o login, senha e órgão para acesso ao Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI). Não se esqueça de preencher o órgão.  

Usuários internos  

Usuários que são servidores ativos e possuem acesso à rede do GDF, ao e-mail 
institucional e ao SEI. 

 O usuário será remetido ao “portal de serviços” e deve fazer o login com os mesmos 
dados (usuário, senha e órgão) utilizados para acessar o Sistema Eletrônico de Informação - SEI.  

Caso o usuário não possua cadastro prévio no Portal de Serviços, o sistema abrirá 
automaticamente a tela “Minhas Informações”, na qual o usuário deve preencher as seguintes 
informações: Nome, E-mail principal, E-mail pessoal, Telefone e CPF.  

Ao salvar, o Portal apresentará a tela contendo a janela PPA/WEB, na qual o usuário 
deverá clicar em “Solicitar acesso” e confirmar a solicitação. 

Usuários externos  

Demais casos em que não há acesso ao SEI: membros do TCDF, da CLDF, do FASCAL, 
do BRB Crédito, BRB Financiamento e Investimento S/A, do BRB Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários, do Cartão BRB S.A., do BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A, da CEB 
Lajeado e da CEB Gás.  

Neste caso, o login é o CPF e a senha provisória enviada para o e-mail cadastrado. 
Para a troca e recuperação de senha, é possível solicitar pelo botão próprio. 

Caso o servidor não possua acesso ao sistema, além dos procedimentos acima, deve 
criar um processo do tipo “Planejamento Governamental – Cadastramento Unificado Usuários 
(PPA, SAG, e RAT)” e enviar para SEEC/SEORC/SUPLAN com a assinatura do servidor que solicita 
o acesso e do titular da unidade. 

Captura de tela da etapa 2.  
 

ETAPA 3: Após realizar o acesso, deve-se acessar o sistema PPAWEB no Portal de Serviços.  

 

 
Captura de tela da etapa 3. 

 



ETAPA 4:  A relação de ações orçamentárias com cadastro atualizado deve ser consultada no PPA 
WEB, item “ações orçamentárias”. 

 
Captura de tela da etapa 4.  
 

 

 

 
Captura de tela da etapa 4.  

 

ETAPA 5: Consultar o número ou nome da ação orçamentária que se pretende aderir e clicar em 
“filtrar”.  

Nos casos de proposta de criação de nova ação orçamentária, deve-se verificar se 
não há ação orçamentária existente que cumpra a finalidade para a qual se pretende criar ação 
orçamentária nova. 

Para fazer essa verificação, a unidade pode filtrar palavras chaves que constarão do 
nome da nova ação orçamentária e no texto que evidenciará a finalidade da nova ação. O usuário 
também pode fazer a extração em Excel para consultar todas as ações do banco. 



 

 
Captura de tela da etapa 5.  

ETAPA 6: Como exemplo, a ação “8502” foi consultada para fins de demonstração, conforme 
imagens abaixo:  

 

Captura de tela da etapa 6.  

 

ETAPA 7: Após realizar o filtro da ação desejada, clicar em "AÇÕES” para fins de visualizar as 
informações da ação que se deseja realizar adesão. 



 
Captura de tela da etapa 7.  

 

ETAPA 8: Nessa tela o servidor(a) terá acesso às informações da ação orçamentária de interesse 
como, por exemplo: tipo de ação orçamentária, nome da ação, descrição, produto/unidade de 
medida, especificação, despesa obrigatória, tipo de gasto, código, implementação, classificação. 
Essas informações visam o preenchimento dos itens 2 a 8 do formulário de MAPEAMENTO DE 
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA – REVISÃO DO PPA 2020/2023. 

 

Esses campos são os mesmos para todas as Unidades que aderem à ação, não 
devendo ser alterados ao passar para o formulário. 

 

 
Item 2 a 8 – Físico Financeiro – MAPEAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA – REVISÃO DO PPA 
2020/2023 

 



 
Captura de tela da etapa 8. 

 
ETAPA 9: Os itens de 9 a 16 do formulário de MAPEAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 
REVISÃO DO PPA 2020/2023 devem ser preenchidos, de forma individualizada, conforme se 
dará a execução pela UO.  

 

Para os itens 9 e 10, a Unidade deve identificar o programa e objetivo (se for programa 
temático) em que a ação se enquadra, conforme passo a passo a seguir. 

 

 
Consulta aos dados dos programas: Escolha o PPA vigente na tela inicial. 



 
 

Captura de tela da etapa 9.  

 

ETAPA 10: Após escolher o PPA vigente, aparecerá uma “Árvore do PPA” escolhido com todos os 
atributos que já constam da lei do PPA.  

 
Captura de tela da etapa 10.  

 

ETAPA 11: Clique sobre o “Programa” que pretende inserir a ação orçamentária para fins de 
consultar as informações necessárias para o preenchimento do formulário. Como exemplo, será 
selecionado o “Programa 6202 – SAÚDE EM AÇÃO”. 



 
Captura de tela da etapa 11.  

 

 

 

 

Captura de tela da etapa 11.  

 

  



ETAPA 12: Utilize a barra de rolagem para ir até os atributos do Programa selecionado (objetivo, 
indicador, meta, ação orçamentária e ações não orçamentárias). Após encontrar o atributo 
“OBJETIVO”, clique na aba para expandir o atributo.  

 
Captura de tela da etapa 12.  

 

ETAPA 13: Selecione o Objetivo específico para consultar os dados. 

 
Captura de tela da etapa 13.  

  



 

Uma outra possibilidade de consultar o “Programa” e o “Objetivo” é acessando a 

aba “TRAMITAÇÃO ” do menu lateral do PPAWEB. 

Clique na guia “TRAMITAÇÃO” 

 

 

O usuário poderá fazer a consulta de diversas formas: por programa, por objetivo, 

tipo de atributo, UO, status. Em regra, os agentes de planejamento visualizam todos os atributos 

sob sua responsabilidade em qualquer status e os das demais Unidades que estejam no status 

OC – LEI, ou seja, que já foram aprovadas em Lei.  

 

Selecione o “PROGRAMA” ou “OBJETIVO” que pretende obter informações na aba dos atributos; 

➢ Atributo: PROGRAMA 

 

 

  



➢ Atributo: OBJETIVO 

 

Após a escolha do atributo, clique sobre a seta das “AÇÕES” para acessar as informações do 

atributo filtrado. 

 

 

Esse procedimento pode ser feito para consultar os demais atributos do PPA WEB. 

 

ETAPA 14: Para fins de preenchimento do item 17 (Físico-Financeiro) do MAPEAMENTO DE 
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA – REVISÃO DO PPA 2020/2023, o servidor(a) deve indicar a ação que 
será origem dos recursos.  

 

Os valores devem ser consultados no SIGGO legado, módulo PPA, Gerencial, tela PSIOT130 – PPA 
por ano/ UO. Informar: 

• PPA 2020/ 2023;  

• código da UO; 

• Ano Base que se deseja consulta; 

•  fase 2 (LEI). 

 



Obs: atentar para fazer a consulta para cada “Ano Base” que a ação orçamentária for 
contemplada. Os valores podem ser diferentes ano a ano. 

 

 
Captura de tela da etapa 14 

 

 

 
Item 17 – Físico Financeiro – MAPEAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA – REVISÃO DO PPA 
2020/2023

 
 

ETAPA 15: Após realizar o preenchimento do formulário de MAPEAMENTO DE AÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA – REVISÃO DO PPA 2020/2023, a unidade deve: 

1) abrir um processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 



a. Caso a solicitação trate sobre alteração orçamentária (créditos adicionais): 

i.  seguir orientações, inclusive quanto a necessidade de incluir outros 

documentos, conforme Portaria Nº 07, de 14 de janeiro de 2020 e 

encaminhar para SEEC/SEORC  

(http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/89e7401c9c4042d4a3dbe1a0514f3

088/seec_prt_7_2020.html); 

b. Caso a solicitação trate sobre apenas REVISÃO do PPA, sem alteração 

orçamentária na LOA vigente:   

i. escolher o tipo de processo : “Planejamento Governamental: Revisão do 

Plano Plurianual – PPA; 

ii. incluir o formulário de mapeamento da ação orçamentária mapeada; 

iii. incluir ofício solicitando Revisão do Plano Plurianual da unidade, assinada 

pelo Titular da Unidade; 

iv. encaminhar o processo para SEEC/SEORC/SUPLAN 

 

 

 

 

http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/89e7401c9c4042d4a3dbe1a0514f3088/seec_prt_7_2020.html
http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/89e7401c9c4042d4a3dbe1a0514f3088/seec_prt_7_2020.html

