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1 - INTRODUÇÃO 

O submódulo Adequação de Metas, destinado à alteração das metas físicas previstas na 
Elaboração ou Revisão do PPA, permite ajustar as metas previstas para o ano corrente em 
função, sobretudo,dos valores definidos na Lei do Orçamento Anual e das normas definidas para 
execução orçamentária do exercício. Adicionalmente, o planejamento é um processo contínuo 
e, por isso, pode haver necessidade de alteração das entregas de bens e serviços. Ela é, portanto, 
a primeira atividade do monitoramento anual do PPA.  
 
 
2 - ACESSO AO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO - SIPLAG 

Entrar na página do sistema 

• Digitar em seu navegador de internet MozillaFirefox o endereço(URL): 
http://www.siplag.rj.gov.br/  para acessar a página de acesso ao SIPLAG. O uso 
de outros browsers é contraindicado! 

Inserir as informações de acesso ao sistema 

• Digitar no campo “Usuário” seu número de CPF; Digitar no campo “Senha” a senha 
que foi escolhida. Caso seja o primeiro acesso, utilizar a senha padrão fornecida 
pelo SIPLAG por e-mail. 

• Clicar no botão “Login” para acessar a página “Minhas Mensagens”. 

 

3 - ACESSO AO MÓDULO EXECUÇÃO DO PPA 

3.1- ACESSO AO SUBMÓDULO ADEQUAÇÃO DE METAS 

Clicar no menu “Execução do PPA” > Submenu “Adequação de Metas”: 

 

Ao clicar em “Adequação de Metas” será aberta a página “Seleção de UP” para seleção 
obrigatória da Unidade de Planejamento – UP para a qual o usuário setorial tem acesso. 
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A funcionalidade de Adequação de Metas é de caráter tipicamente setorial. Cada usuário 
setorial só poderá registrar a adequação de metas físicas previstas nas Ações das UPs às quais 
tem acesso na sua matriz Usuário x UP, conforme cadastro do usuário no SIPLAG. 

Ao clicar no botão “Confirmar”, aparecerá uma lista dos Programas aos quais a Unidade de 
Planejamento selecionada está associada no sistema. 

 

3.1.1 – ACESSANDO O PROGRAMA E A AÇÃO  

Ao clicar no nome de algum Programa, será aberta a lista das Ações associadas ao Programa 
para que o usuário possa selecionar.  

Se a Ação estiver na cor vermelha, significa que ela está bloqueada e seus atributos ficam 
indisponíveis. Em geral, as ações são bloqueadas no SIPLAG porque não há previsão de entregas 
(as metas físicas previstas estão zeradas) ou porque não foram alocados recursos orçamentários 
na LOA. Para que o usuário possa acessá-la, a Ação terá que ser ativada através do seu 
desbloqueio, que só poderá ser efetuado pelo órgão central – SECCG. A solicitação do 
desbloqueio da Ação deverá ser feita por email para planejamento@casacivil.rj.gov.br, com a 
respectiva justificativa. 

Nessa tela o usuário poderá também consultar, opcionalmente, os dados financeiros da Ação e 
os atributos dos Programas e das Ações.  
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O acesso aos atributos dos Programas e das Ações está explicitado no item 4.2.1, nas páginas 
08 e 09 deste Guia Operacional. Cabe ressaltar que “Comentário da UP sobre a Ação” está 
disponível somente no Submódulo Registro de Metas Realizadas. 
 

 
 
Neste submódulo, ao consultar os Dados Financeiros, o usuário terá acesso às seguintes 
informações: Previsão Despesa PPA (última Revisão), Dotação Inicial e Despesa Autorizada: 

 

 
4 – ADEQUAÇÃO DE METAS 

Para efetuar a adequação das metas físicas, será necessário, inicialmente, selecionar a Ação, 
clicando sobre o título da mesma, para que o sistema disponibilize os Produtos a ela associados. 

 
4.1 - ACESSANDO O PRODUTO  

O sistema apresenta os Produtos associados à Ação selecionada, com os seguintes atributos: 
unidade de medida, tipo de totalização de meta, regionalizável ou não regionalizável. 

Se um Produto estiver bloqueado, aparece na cor vermelha e seu detalhamento não aparece. 
Para que o usuário possa acessá-lo, o Produto terá que ser ativado através do seu desbloqueio, 
que só poderá ser efetuado pelo órgão central – SECCG. A solicitação do desbloqueio do Produto 
deverá ser feita por email para planejamento@casacivil.rj.gov.br, com a respectiva justificativa. 

Para dar prosseguimento à adequação das metas, é necessário clicar em “Adequar Metas”, no 
campo do Produto selecionado - cada Produto possui um link “Adequar Metas”: 
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Após clicar em “Adequar Metas” o sistema exibe a página Adequação de Metas com os campos 
de “Meta Prevista”, “Meta Adequada” e“% Meta Adequada / Meta Prevista”. Nessa tela não há 
lançamento de informações, ela apenas apresenta um resumo das informações lançadas. O 
passo seguinte é a seleção da região: 

 

Caso deseje explicitar os motivos pelos quais foi necessário adequar a meta, o usuário poderá 
inserir uma justificativa. 

 

Tela disponibilizada após clicar em “Inserir Justificativa”:  
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       Após selecionar e salvar a Justificativa, o sistema disponibiliza campo para inserção de texto 
- Comentário da Justificativa - com até 1000 caracteres. 

  

Após inserção do Comentário da Justificativa, clicar nos botões “Salvar” e “Fechar”.  

 

Para consultar o “Comentário”, clicar na lupa  situada ao lado do título da Justificativa: 
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4.2 – PRODUTOS NÃO REGIONALIZÁVEIS 

Quando um Produto possui o atributo “Não Regionalizável”, o sistema disponibiliza a Meta 
Adequada exclusivamente na Região Estado, para alteração pelo usuário. Neste caso, não há 
disponibilização de Regiões Estaduais para seleção. 
 

 

Para efetuar a alteração da Meta Adequada na Região Estado, é necessário clicar no ícone 
para edição do campo: 
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Após efetuar alteração da Meta Adequada, clicar no botão “Salvar”: 

 

Após salvar, clicar no botão “Fechar”, retornando à página “Adequação de Metas”. 

 

 

4.3 – PRODUTOS REGIONALIZÁVEIS  

Para efetuar a adequação das metas, é necessário primeiro clicar na região disponível e prevista 
no PPA – na tela exemplificada, é a Região Metropolitana - e/ou no botão , situado ao lado 
do link “Registrar Metas Adequadas em Outras Regiões” para inclusão de Regiões não previstas 
no PPA.  

Ao selecionar a região disponível e prevista no PPA, o sistema disponibiliza a tela a seguir: 
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Por padrão, o sistema exibe no campo “Meta Adequada” a mesma quantidade da “Meta 
Prevista” no PPA para o exercício de execução atual. Porém, o usuário poderá adequá-la, 
conforme a necessidade, dentro do período disponível para a atividade. 

Para efetuar o lançamento da meta adequada na Região disponibilizada, é necessário clicar no 

ícone para edição do campo “Meta Adequada”, permitindo, assim, a digitação da meta, 
conforme tela a seguir: 

 
 
Após efetuar a alteração desejada no campo “Meta Adequada”, clicar no botão “Salvar” e, a 
seguir, no botão “Fechar”. 
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Após clicar no botão “Fechar”, na tela seguinte estará disponível o campo “Meta Adequada”, 
com o valor atualizado. O valor do campo “% Meta Adequada / Meta Prevista” estará igualmente 
atualizado. 

 
 
4.3.1 - INCLUSÃO DE NOVA REGIÃO 

É permitido registrar uma meta física cuja regionalização não tenha sido prevista na Elaboração/ 
Revisão do PPA. 

Para registro da nova Região, é necessário clicar no botão  para seleção de uma nova Região. 

 

Após clicar no botão  o sistema disponibiliza tela com opções para seleção da nova Região, 
com exceção da Região Estado: 
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Após selecionar a Região, o sistema disponibiliza tela com campo para digitação da meta 
adequada. Cabe observar que, quando uma nova Região é selecionada, a Meta Prevista = “zero”, 
por não ter sido programada na Elaboração/ Revisão do PPA. 

 

Após preencher o campo “Meta Adequada”, clicar no botão “Salvar”. 

 

Após clicar no botão “Fechar”, a tela exibida passa a apresentar, além da(s) Região(ões), já 
prevista(s) no PPA, a nova região, inserida durante a Adequação de Metas. 
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4.4 – PRODUTOS REGIONALIZÁVEIS COM META PREVISTA NO ESTADO 

4.4.1 –ADEQUANDO A META NA REGIÃO ESTADO 

Para efetuar o lançamento da meta adequada na Região disponibilizada (Região Estado), é 

necessário clicar no ícone para edição do campo “Meta Adequada”, permitindo, assim, a 
digitação da meta, conforme passo a passo (telas) a seguir: 
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Após efetuar a alteração desejada no campo “Meta Adequada”, clicar no botão “Salvar” e, a 
seguir, no botão “Fechar”. 

 

Após clicar no botão “Fechar”, na tela seguinte estará disponível o campo “Meta Adequada”, 
com o valor atualizado. O valor do campo “% Meta Adequada / Meta Prevista” estará igualmente 
atualizado. 
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4.4.2 ADEQUANDO A META DE FORMA REGIONALIZADA 

Ainda que no momento da elaboração ou revisão do PPA o usuário tenha previsto a meta na 
Região Estado porque naquele momento não dispunha da informação regionalizada, é possível 
que, no momento da adequação, ele qualifique a informação e regionalize as metas. Deverá, 
então, adotar as medidas a seguir: 

1- Clicar no botão  para que o sistema disponibilize as Regiões Estaduais para seleção 
e zere, automaticamente, a meta adequada na Região Estado. 

A mensagem exibida é “Registrar meta adequada em Região Estadual fará com que a 
Meta Adequada na Região ESTADO seja zerada!” 

 

Após clicar em “Continuar” o sistema exibe as Regiões Estaduais para seleção: 
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2- Após selecionar a região, o sistema disponibiliza tela para digitação da Meta Adequada:

 

3- Se o usuário já adequou a meta na Região Estado e inseriu justificativa e, depois, optou 
por transferir a Meta Adequada da Região Estado para uma outra Região Estadual ele 
terá que, primeiramente, excluir a justificativa inserida, pois só assim o sistema 
disponibilizará as Regiões Estaduais para seleção. 

 

 

3.1 Após excluir a justificativa e clicar no botão “Voltar”, o sistema retorna para a página 
Seleção de Produtos. Após selecionar novamente o produto e clicar em “Adequar 
Metas”, o sistema disponibiliza o link Registrar Metas Adequadas em Outras Regiões  
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3.2- Para dar continuidade, basta clicar no ícone  para que o sistema disponibilize as 
Regiões Estaduais para seleção, zerando automaticamente a Meta Adequada da Região 
Estado. 

 

5 - CONCLUSÃO DOS LANÇAMENTOS DA ADEQUAÇÃO DE METAS 

Concluídos os lançamentos no sistema, o usuário deverá clicar no botão “Concluir”, conforme 
tela seguinte: 

 

Ao concluir uma UP, o sistema deve exibir a mensagem “Conclusão efetuada com sucesso”, 
conforme tela a seguir: 

 

Se o usuário setorial, após concluir, desejar digitar uma nova meta adequada, o sistema não 
deve impedi-lo, desde que esteja dentro do prazo para efetuar os lançamentos no sistema. 
Neste caso, o usuário setorial efetua os lançamentos complementares e, novamente, terá que 
clicar no botão “Concluir” em seguida.  
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Na tela de conclusão, podemos identificar três botões: “Voltar”, “Relatório Metas Adequadas” 
e “Concluir”, conforme tela abaixo: 

 
 
6 – RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO DE METAS 

Para conferir e ter o registro das informações lançadas, recomendamos gerar o Relatório de 
Adequação de Metas. Para tanto, basta clicar no botão “Relatório Metas Adequadas” (tela 
acima) e, a seguir, o sistema exibirá a Página Geração Relatório Metas Adequadas. 

 
Nesta página, selecionar os itens Conteúdo do Relatório, Unidade, Programas, Ações e Produtos. 

 

Após selecionar os itens, clicar no botão “Gerar Relatório”, que será gerado em PDF. 


