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APRESENTAÇÃO 
 

O exercício de 2016 é um ano diferenciado para o processo de monitoramento e 

avaliação, pois além de ser o primeiro exercício de um novo ciclo (PPA 2016-2019) é a primeira 

transição de PPAs para o Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro do Sistema Integrado 

de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF). Neste sentido, tanto o processo quanto o sistema 

passaram por um processo de atualização com vistas a melhor se adequar ao novo PPA sem 

perder o histórico do PPA anterior. 

Sendo assim, essa orientação técnica visa elucidar as principais dúvidas e quais 

procedimentos deverão ser adotados para o início do processo de monitoramento e avaliação 

do exercício de 2016, como por exemplo: 

• O que devo fazer com os Objetos de Execução existentes no PPA 2012-2015? 

• Quais foram as atualizações do Módulo de Acompanhamento Físico e 

Financeiro? 

• O que devo fazer ou como devo proceder para criar novos Objetos de Execução 

em 2016? 
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1. Objetos de Execução (OEs) já criados durante o PPA 2012-

2015 

 

Em 2016 os Objetos de Execução (OEs) já criados durante o PPA 2012-2015 possuem 

apenas dois encaminhamentos possíveis: 1) os que não continuarão  no PPA 2016-2019; e 2) 

os que terão continuidade  no PPA 2016-2019. 

 

1.1 Os OEs que não continuarão  no PPA 2016-2019 

 

Inicialmente deve-se verificar quais OEs não continuarão no PPA 2016-2019, portanto para 

se chegar a esta conclusão basta acessar o Portal do Acompanhamento Físico e Financeiro ( 

http://www.acompanhamentofisico.sc.gov.br/ ), em seguida deve-se listar os OEs da sua 

respectiva Unidade Gestora e aplicar o checklist abaixo:  

 

1 Lista dos Objetos de Execução 

 

Quadro 1 Checklist de análise 

Categoria de Análise  Descrição  

a) Prazo final ou de 
continuidade; 

Verificar se o prazo final planejado encerra-se até 31.12.2015 quando se tratar de 
projetos, já para as atividades verificar se o OE não possui previsão para 2016. 

b) Execução Física parcial ou 
total; 

Para projetos verificar se o percentual de execução é ou deveria ser 100% até o 
dia 31.12.2015. Já as atividades, por se tratarem principalmente de serviços, não 
precisam estar em 100% para serem consideradas “concluídas”. 

c) Execução Financeira 

Para projetos e atividades verificar se a realização financeira está próxima do 
valor planejado e se o respectivo valor está coerente com a execução física. 
Situação Coerente : Físico 100% e Financeiro 103% e Situação Incoerente:  
Financeiro 100% e Físico 15%.  

d) Situacional De modo geral verificar se a situação “concluído” corresponde à realidade do bem 
ou do serviço, com base nas análises anteriores, como também verificar se a 
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Categoria de Análise  Descrição  

situação em andamento também corresponde à realidade, pois caso contrário o 
OE deve ser concluído. 

e) Atualização Verificar se o OE está atualizado até 31.12.2015 ou até a data de conclusão do 
objeto. 

 

 Para melhor exemplificar a aplicação do checklist, segue abaixo três exemplos com base 

nos OEs apresentados na Figura 1: 

Quadro 2 Aplicação prática do Checklist 

Categoria de 
Análise 

Apoio compra de 
equipamentos do Hosp. 

Ruth Cardoso (2012OE24) 

Ampliação do Hospital 
Marieta Konder 

Bornhausen (2013OE11) 

Operacionalizar e executar 
as ações e serviços de 

saúde no Hospital 
Terezinha Gaio Basso 

a) Prazo final ou 
de 
continuidade; 

Previsto para terminar em 
12/2013 

Possui prazo até 12/2015, 
portanto aparentemente 
não continua em 2016. 

É uma atividade, e 
teoricamente toda atividade 
é continuada, portanto 
“aparentemente” continua 
em 2016. 

b) Execução 
Física parcial 
ou total; 

O OE está 100% executado. Execução física em 22%, 
portanto aparentemente o 
OE continua em 2016. 

A execução física de uma 
atividade é anual, portanto 
ela não representa 
continuidade ou não de 
forma direta como ocorre nos 
projetos 

c) Execução 
Financeira 

Financeiro 100% realizado. Execução financeira em 
41%, portanto 
aparentemente o OE 
continua em 2016. 

A execução financeira de 
uma atividade é anual, 
portanto ela não representa 
continuidade ou não de 
forma direta como ocorre nos 
projetos. 

d) Situacional  Está concluído. Está em andamento. Está em andamento; 

e) Atualização  Está atualizado até o mês de 
conclusão do OE. 

Está atualizado até 
12/2015, porém mesmo 
assim não atingiu 100% de 
execução. 

Está atualizado até 12/2015, 
e segundo a área finalística o 
serviço continuará em 2016. 

Conclusão:  Não Continua em 2016.  Continua em 2016.  Continua em 2016.  

Legenda:  

 Não continua em 2016 

 Continua em 2016 

 Análise inconclusiva 

 

Importante:   

• Os OEs que representam serviços requerem atenção especial, pois sua continuidade ou 

não continuidade dificilmente poderá ser identificada diretamente por meio da verificação 

do OE. Neste sentido, para os serviços recomenda-se que o coordenador do serviço seja 

consultado sobre a sua continuidade para o exercício de 2016. 
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1.1.1 Principais problemas e soluções para os OEs que não continuarão 

no PPA 2016-2016. 

 

 Após a verificação dos OEs por meio do checklist será possível verificar algumas 

inconsistências. Com base nas principais inconsistências que poderão ser identificadas para os 

OEs que não continuarão no exercício de 2016 , segue abaixo as possíveis correções a serem 

implementadas para cada caso: 

 

Quadro 3 Principais problemas e soluções para os OEs não continuarão  no PPA 2016-2019 

Principais Problemas:  Como resolver:  

Objetos fisicamente 

desatualizados. 

Basta o usuário acessar, no exercício de 2015 do SIGEF, a funcionalidade “Definir 

Realização Física Projeto ou Atividade” e atualizar os dados físicos mês a mês até 

o mês de conclusão do OE ou até o mês de 12.2015. Após a atualização física 

basta Concluir o OE, também por meio da funcionalidade “Definir Realização Física 

Projeto ou Atividade”. 

Objetos não concluídos que 

deveriam estar concluídos. 

Para concluir os OEs que já estejam física e financeiramente atualizados é preciso 

apenas acessar a funcionalidade “Definir Realização Física Projeto ou Atividade” e 

em seguida pesquise o último mês atualizado e preencha o campo “OE concluído 

Sim” 

Objetos concluído 

precocemente. 

Para corrigir OEs que foram concluídos na data (Mês) errada ou de forma não 

intencional pelo usuário é preciso entrar em contato com a Diretoria de 

Planejamento Orçamentário (DIOR) por meio do fone (48) 3665-2553 ou e-mail: 

geava@sef.sc.gov.br para solicitar a retirada da conclusão do referido OE. 

Objetos financeiramente 

desatualizados. 

O principal motivo da desatualização financeira de um OE é a não associação das 

Notas de Empenhos, portanto para solucionar esta questão basta acessar a 

funcionalidade “Associar Nota de Empenho”.  

No entanto, encontrar a NE não associada pode não ser uma tarefa fácil, pois a 

mesma pode estar já associada a outro OE, portanto quando isso ocorrer siga os 

seguintes passos: 

1) Encontre em qual OE a nota de empenho está associada atualmente; e 

2) Entre em contato com a Diretoria de Planejamento Orçamentário (DIOR) 

por meio do fone (48) 3665-2553 ou e-mail: geava@sef.sc.gov.br para 

solicitar a retirada da Nota de Empenho.  

Objetos atrasados e 

paralisados. 

Estes OEs merecem uma atenção especial, pois é necessário verificar se sua atual 

situação (atrasado ou paralisado) ainda corresponde a realizada do OE. Sendo 

assim, caso seja encontrada alguma inconformidade basta localizar a última 

ocorrência restritiva cadastrada para o OE, por meio da funcionalidade “Listar 

Ocorrência Restritiva”. Em posso do nº da última ocorrência cadastrada acesse a 

funcionalidade “Manter Ocorrência Restritiva” e altere a situação do OE. 
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Principais Problemas:  Como resolver:  

Relação físico e financeiro 

(percentuais exorbitantes). 

Alguns Objetos de Execução podem, porém não deveriam, apresentar percentuais 

de execução física e financeira exorbitantes, como por exemplo: Execução 

Física/Financeira 10.000% ou 5.645%. Essa exorbitância pode significar um erro 

nos valores físico ou financeiro planejado ou executado. 

Sendo assim, quando o erro estiver nos valores físico ou finance iro planejados  

é necessário entrar em contato conosco por meio do fone (48) 3665-2553 ou e-mail: 

geava@sef.sc.gov.br , pois o órgão não possui autonomia para alterar os valores 

planejados. 

Já os valores (financeiro) executados , quando estiverem exorbitantes pode 

significar que notas de empenhos não pertencentes ao referido OE f oram 

associadas erroneamente , portanto para retirar essas NEs também se faz 

necessário entrar em contato conosco. No entanto, a exorbitância pode ser 

também originada na ausência de NEs associadas, portanto para associá-las basta 

acessar a funcionalidade “Associar Nota de Empenho” para realizar a operação. 

Todavia, quando houver exorbitâncias na execução física rela cionada a erros 

de inserção do dado físico  é necessário acessar a funcionalidade “Definir 

Realização Física Projeto ou Atividade” para que os valores inseridos sejam 

corrigidos de forma retroativa, ou seja, do maior mês para o menos mês. 

Objetos inoperantes (não 

houve execução física e 

financeira). 

Objetos inoperantes representam aqueles que desde sua criação não foram 

executados fisicamente e financeiramente, ou seja, são aqueles OEs “que não 

saíram do papel”, portanto nestes casos os OEs devem ser inativados por meio da 

funcionalidade “Definir Objeto de Execução” ou “Definir Objeto de Execução 

Especial”. 

No entanto os usuários conseguem inativar somente o s OEs que estão na 

situação “Em Planejamento”, ou seja, sem o cadastro  concluído , portanto 

quando o OE estiver em qualquer outra situação (Em andamento, paralisado, 

atrasado ou concluído) o usuário deverá entrar em contato com a Diretoria de 

Planejamento Orçamentário (DIOR) por meio do fone (48) 3665-2553 ou e-mail: 

geava@sef.sc.gov.br. 

Mensagem SIGEF: 

“Responsável Inexistente” 

Ao se depararem com essa mensagem do SIGEF será necessário entrar em 

contato com a Diretoria de Planejamento Orçamentário (DIOR) por meio do fone 

(48) 3665-2553 ou e-mail: geava@sef.sc.gov.br , pois esse problema pode se tratar 

de um erro na base do SIGEF na qual os usuários não possuem autonomia para 

sua correção. 

O Objeto de Execução está 

inativo e não deveria estar. 

Quando um OE estiver inativo mas deveria estar ativo para que possa associar as 

NEs, como também, informar a realização física é necessário entrar em contato 

com a Diretoria de Planejamento Orçamentário (DIOR) por meio do fone (48) 3665-

2553 ou e-mail: geava@sef.sc.gov.br para solicitar a reativação do respectivo OE. 

 

Importante:  Existindo dúvidas sobre qualquer procedimento nos contate por meio dos Fones: 

(48) 3665-2553 / (48) 3665-2565 / (48) 3665-2801. 
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1.2 Os OEs do PPA 2012-2015 que continuarão  no PPA 2016-2019 

 

Para verificar quais OEs continuarão no PPA 2016-2019  será adotado o mesmo 

procedimento utilizado para identificar quais os OEs não continuarão no PPA 2016-2019. Neste 

sentido, inicia-se a verificação listando-se todos os OEs da sua respectiva Unidade Gestora por 

meio do Portal do Acompanhamento Físico e Financeiro ( 

http://www.acompanhamentofisico.sc.gov.br/ ) e com base nos dados apresentados inicia-se a 

aplicação do Checklist (Quadro 2 Aplicação prática do Checklist) para identificar se o referido OE 

continuará ou não no PPA 2016-2019, conforme fluxo resumido abaixo: 

Figura 2 Fluxo Resumido do Processo 

 

Importante:   

• Os OEs do tipo atividade, ou seja, os serviços requerem uma atenção especial, pois a 

atividade possui como principal característica a continuidade e por este motivo grande 

maioria continuará no exercício. Para reaproveitar esses OEs será necessário inserir 

novas metas físicas e financeiras para o novo exercício (esse procedimento será melhor 

explicado nos próximos tópicos). 

• Os OEs do tipo projeto que já possuírem metas planejadas para o exercício de 2016 

estarão automaticamente disponíveis para o exercício de 2016 do SIGEF. 

 

1.2.1 Principais problemas e soluções para os OEs que continuarão no 

PPA 2016-2016. 
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 Após a verificação dos OEs por meio do checklist será possível verificar algumas 

inconsistências. Com base nas principais inconsistências que poderão ser identificadas para os 

OEs que continuarão no exercício de 2016 , segue abaixo as possíveis correções a serem 

implementadas para cada caso: 

Quadro 4 Principais problemas e soluções para os OEs continuarão  no PPA 2016-2019 

Principais Problema s:  Como resolver:  

O OE do tipo atividade  que 

não possui metas para 2016 

Quando um OE do tipo atividade continuar em execução no exercício de 2016 por 

meio da mesma subação do PPA 2012-2015 e sem significativas mudanças que 

alterem sua finalidade, porém ele não possui metas para o exercício de 2016. É 

preciso apenas adicionar, ou seja, programar metas físicas e financeiras para o 

novo exercício por meio da funcionalidade “Alterar Metas Anuais Atividade”, assim 

todo o histórico do OE será mantido para o novo ciclo do PPA 2016-2019. 

O OE do tipo projeto  que não 

possui metas para 2016 

Diferente do que ocorre com as atividades os projetos não são alterados (Alterar 

Metas Anuais) e sim prorrogados por meio da funcionalidade “Manter Ocorrência 

Restritiva”. Sendo assim, quando um OE do tipo projeto é prorrogado as metas 

físicas e financeiras ficam inalteradas, pois o único atributo alterado é o prazo final 

do referido projeto. 

Objetos fisicamente 

desatualizados. 

Basta o usuário acessar, no exercício de 2015 do SIGEF, a funcionalidade “Definir 

Realização Física Projeto ou Atividade” e atualizar os dados físicos mês a mês até 

o mês de conclusão do OE ou até o mês de 12.2015. Após a atualização física 

basta Concluir o OE, também por meio da funcionalidade “Definir Realização Física 

Projeto ou Atividade”. 

Objetos concluído 

precocemente. 

Para corrigir OEs que foram concluídos na data (Mês) errada ou de forma não 

intencional pelo usuário é preciso entrar em contato com a Diretoria de 

Planejamento Orçamentário (DIOR) por meio do fone (48) 3665-2553 ou e-mail: 

geava@sef.sc.gov.br para solicitar a retirada da conclusão do referido OE. 

Objetos financeiramente 

desatualizados. 

O principal motivo da desatualização financeira de um OE é a não associação das 

Notas de Empenhos, portanto para solucionar esta questão basta acessar a 

funcionalidade “Associar Nota de Empenho”.  

No entanto, encontrar a NE não associada pode não ser uma tarefa fácil, pois a 

mesma pode estar já associada a outro OE, portanto quando isso ocorrer siga os 

seguintes passos: 

3) Encontre em qual OE a nota de empenho está associada atualmente; e 

4) Entre em contato com a Diretoria de Planejamento Orçamentário (DIOR) 

por meio do fone (48) 3665-2553 ou e-mail: geava@sef.sc.gov.br para 

solicitar a retirada da Nota de Empenho.  

Objetos atrasados e 

paralisados. 

Estes OEs merecem uma atenção especial, pois é necessário verificar se sua atual 

situação (atrasado ou paralisado) ainda corresponde a realizada do OE. Sendo 

assim, caso seja encontrada alguma inconformidade basta localizar a última 

ocorrência restritiva cadastrada para o OE, por meio da funcionalidade “Listar 

Ocorrência Restritiva”. Em posso do nº da última ocorrência cadastrada acesse a 

funcionalidade “Manter Ocorrência Restritiva” e altere a situação do OE. 
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Principais Problema s:  Como resolver:  

Relação físico e financeiro 

(percentuais exorbitantes). 

Alguns Objetos de Execução podem, porém não deveriam, apresentar percentuais 

de execução física e financeira exorbitantes, como por exemplo: Execução 

Física/Financeira 10.000% ou 5.645%. Essa exorbitância pode significar um erro 

nos valores físico ou financeiro planejado ou executado. 

Sendo assim, quando o erro estiver nos valores físico ou finance iro planejados  

é necessário entrar em contato conosco por meio do fone (48) 3665-2553 ou e-mail: 

geava@sef.sc.gov.br , pois o órgão não possui autonomia para alterar os valores 

planejados. 

Já os valores (financeiro) executados , quando estiverem exorbitantes pode 

significar que notas de empenhos não pertencentes ao referido OE f oram 

associadas erroneamente , portanto para retirar essas NEs também se faz 

necessário entrar em contato conosco. No entanto, a exorbitância pode ser 

também originada na ausência de NEs associadas, portanto para associá-las basta 

acessar a funcionalidade “Associar Nota de Empenho” para realizar a operação. 

Todavia, quando houver exorbitâncias na execução física rela cionada a erros 

de inserção do dado físico  é necessário acessar a funcionalidade “Definir 

Realização Física Projeto ou Atividade” para que os valores inseridos sejam 

corrigidos de forma retroativa, ou seja, do maior mês para o menos mês. 

Objetos inoperantes (não 

houve execução física e 

financeira). 

Objetos inoperantes representam aqueles que desde sua criação não foram 

executados fisicamente e financeiramente, ou seja, são aqueles OEs “que não 

saíram do papel”, portanto nestes casos os OEs devem ser inativados por meio da 

funcionalidade “Definir Objeto de Execução” ou “Definir Objeto de Execução 

Especial”. 

No entanto os usuários conseguem inativar somente o s OEs que estão na 

situação “Em Planejamento”, ou seja, sem o cadastro  concluído , portanto 

quando o OE estiver em qualquer outra situação (Em andamento, paralisado, 

atrasado ou concluído) o usuário deverá entrar em contato com a Diretoria de 

Planejamento Orçamentário (DIOR) por meio do fone (48) 3665-2553 ou e-mail: 

geava@sef.sc.gov.br. 

Mensagem SIGEF: 

“Responsável Inexistente” 

Ao se depararem com essa mensagem do SIGEF será necessário entrar em 

contato com a Diretoria de Planejamento Orçamentário (DIOR) por meio do fone 

(48) 3665-2553 ou e-mail: geava@sef.sc.gov.br , pois esse problema pode se tratar 

de um erro na base do SIGEF na qual os usuários não possuem autonomia para 

sua correção. 

O Objeto de Execução está 

inativo e não deveria estar. 

Quando um OE estiver inativo mas deveria estar ativo para que possa associar as 

NEs, como também, informar a realização física é necessário entrar em contato 

com a Diretoria de Planejamento Orçamentário (DIOR) por meio do fone (48) 3665-

2553 ou e-mail: geava@sef.sc.gov.br para solicitar a reativação do respectivo OE. 

 

Importante:  Existindo dúvidas sobre qualquer procedimento nos contate por meio dos fones: 

(48) 3665-2553 / (48) 3665-2565 / (48) 3665-2801. 
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2. As Alterações do SIGEF 2016 e as suas Novas 

Funcionalidades 

 

Esse capítulo das orientações de abertura do exercício de 2016 do Módulo de 

acompanhamento físico e financeiro, possui duas finalidades: 

• Explicar e apresentar as evoluções do Módulo de Acompanhamento Físico e 

Financeiro do SIGEF para o exercício de 2016; e 

• Apresentar em formato de manual como operacionalizar as novas funcionalidades 

já disponíveis no Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro do SIGEF 

 

2.1 Mudanças e Evoluções do Módulo 

 

O Módulo de acompanhamento físico e financeiro é um processo incremental, portanto, 

como todo processo necessita de periódicas evoluções para sua adequação a realidade dos 

órgãos que compõem a administração direta e indireta do Governo do Estado de Santa Catarina. 

As alterações e evoluções que serão apresentadas são resultado dos ciclos de debates 

realizados em 2014, que contou com a participação de 213 pessoas de 62 Unidades 

Orçamentárias, para discutir diretamente com o usuário final sobre as limitações, dificuldades e 

necessidades que permeiam o processo de acompanhamento físico e financeiro. Nesses 

debates pode-se levantar diversos anseios dos usuários com relação ao sistema e em relação 

ao processo. 

2.1.1 Integração entre PPA e Acompanhamento Físico e Financeiro 

 

A integração entre as subações do PPA 2016-2019 e os Objetos de Execução será 

flexibilizada, portanto o sistema permitirá que: 

Quadro 5 Novas possibildiades do sistema 

Situação : Como resolver:  

Escolher o tipo de 

acumulação (Soma ou Maior 

Valor) e o tipo (projeto ou 

atividade) durante a criação 

do Objeto de Execução. 

 A funcionalidade Definir Objeto de Execução Especial além de permitir criar um OE 

com o produto diferente da subação, agora também permitirá que sejam criados 

OEs com o tipo e acumulação diferentes da subação prevista no PPA, como por 

exemplo: 

• Será possível criar Objetos do tipo Projeto dentro de subações que são 

Atividade; e 

• Será possível criar um Objeto com o tipo de acumulação soma dentro de 

uma subação que é maior valor. 
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Situação : Como resolver:  

OBS: Esses atributos poderão ser alterados somente durante a criação do OE, após 

confirmação do campo “cadastro concluído” não serão permitidas novas correções 

pelo sistema. 

Alterar os atributos da 

subação sem perder os 

Objetos de Execução. 

Durante a execução do orçamento será permitida a alteração de tipo (projeto e 

atividade), tipo de acumulação, produto e localização da subação sem que os OEs 

vinculados, ou seja, já criados para a referida subações sejam perdidos, conforme 

exemplo abaixo: 

• Será possível alterar um subação de projeto para atividade mesmo que 

essa subação já possua 20 OEs como projeto (esses OEs não serão 

perdidos e continuarão sendo projeto mesmo que a subação agora seja 

atividade). Após a alteração do tipo da subação os novos OEs criados 

seguirão os novos atributos da subação. 

• Será possível alterar o tipo de acumulação, produto e localização sem 

que haja a perda ou o comprometimento dos OEs já criados para a 

subação. 

 

A flexibilidade do sistema permitirá que o processo de acompanhamento seja dinâmico e 

mais preciso, como também flexibiliza as correções necessárias nas subações do PPA durante 

as revisões anuais sem comprometer o histórico de OEs já cadastrados. 

 

2.1.2 Validação das metas financeiras no PPA 2016-2019 

 

A validação das metas físicas e financeiras com as subações dos OEs já criados no PPA 

2012-2015 que continuarão no PPA 2016-2019 terão o seguinte comportamento: 

• Projetos e Atividades: As subações do PPA 2016-2019 irão desconsiderar as metas 

financeiras previstas para anos anteriores ao exercício de 2016. Todavia os OEs criados 

no PPA 2012-2015 com metas financeiras para exercícios superiores ao ano de 2016 

será considerada para o PPA 2016-2019, conforme exemplo abaixo: 

Tabela 1 - Validação das Metas Financeiras 

Anos 
PPA 12-15 PPA 16-19 Valor 

Considerado: 2014 2015 2016 2017 

OE Projeto 1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  2.000,00  

OE Atividade -  3.000,00  1.500,00   -   1.500,00  

Meta 

considerada: 
Valor Não Considerado Valor Considerado 
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Resumindo:  serão considerados, para validação do limite orçamentário na criação de novos 

OEs, apenas os valores planejados para os exercícios que compreendem o ciclo do PPA 2016-

2019. 

2.1.3 Associar Nota de Empenho (Estornos) 

Será permitida a liquidação de elementos de despesa de devoluções e estornos sem que 

haja a obrigatoriedade de associar a nota de empenho a um objeto de execução, por meio da 

criação de uma funcionalidade, controlada pelo órgão central, que permitirá ativar e inativar a 

regra para cada elemento de despesa. 

Esse gerenciamento de exceções permitirá que sejam reduzidas as distorções de realização 

financeira de alguns Objetos de Execução oriunda da associação de notas de empenho que 

possuem elementos de despesa que não contribuem para a geração de um bem ou serviço, 

como por exemplo notas de ressarcimento e devoluções. 

 

2.1.4 Associação de Notas de Empenho ou Liquidações 

 

O sistema irá possibilitar que o órgão escolha associar a Nota de Empenho ou uma Nota de 

Liquidação a um objeto de execução. Portanto, quando o órgão optar pela associação de uma 

nota de empenho a um Objeto de Execução não poderá vincular uma nota de liquidação e vice-

versa. Esse novo comportamento estará em breve disponível por meio da funcionalidade 

Associar Nota de Empenho. 

A possibilidade de associar as NLs permitirá reduzir a problema da alocação das despesas 

das NEs transversais aos Objetos de Execução, principalmente quando trata-se de custos 

indiretos relacionados a serviços (e alguns custos diretos também). Estas Notas de Empenho 

não podem ser integralmente apropriadas a um único objeto de execução, pois distorceria o real 

custo do referido objeto 

 

2.2 Novas Funcionalidades já Disponíveis 

 

Essa seção das orientações da abertura do exercício de 2016 tem o objetivo de apresentar 

e orientar sobre as novas funcionalidades do Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro 

do SIGEF que já encontram-se disponíveis para utilização.  

2.2.1 Listar Saldo PPA 

 

Esta funcionalidade permite listar o Saldo Orçamentário Utilizado e o Saldo Orçamentário 

Restante da Subação, servindo como parâmetro para a criação de novos Objetos de Execuções. 
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Considera se “total subação” a soma do valor planejado para todos os anos da referida Subação 

do PPA 2016-2019.  

Para ver o saldo preencha os campos, Unidade Orçamentária e Subação, após, clique na 

opção CONFIRMAR.   

Figure 1 Listar Saldo PPA 

 

• Saldo utilizado:  representa o valor orçamentário da subação já utilizado nos “Objetos 

de Execução” ativos. 

• Saldo restante:  representa o valor orçamentário que pode ser usado para criar novos 

“Objetos de Execução”. 

A funcionalidade permite também a impressão de relatórios, portanto imprimir o relatório, 

clique em Imprimir, conforme imagem abaixo: 

 

Figure 2 Imprimir Listar Saldo PPA 
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2.3 Manter vinculação Objeto de Execução a Subação  

 

Esta funcionalidade gerencia a vinculação dos objetos de Execução a uma Subação, ou seja, 

permite a vinculação dos objetos de Execução que estão sem Subação a novas Subações do 

PPA 2016-2019. 

Para essa nova funcionalidade o usuário deverá entrar em contato com a Gerência de 

Acompanhamento do PPA, no e-mail geava@sef.sc.gov.br ou nos telefones abaixo relatando a 

Unidade Gestora e o Objeto de execução que ficou sem a subação, juntamente com a subação 

2016-2019 que irá substituir: 

• (48) 3665-2553 Guilherme Kraus, 

• (48) 3665-2801 Luciana Rotolo 

• (48) 3665-2565 Gilberto Cerutti/ Lucas Marin. 

 


