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* Obrigatória

* Este formulário registrará seu nome. Preencha-o.

I-Planejamento 2022
O Índice Municipal do Planejamento verifica a consistência entre o que foi planejado e o 
efetivamente executado, por meio da análise dos percentuais gerados no confronto destas 
duas variáveis. 
Neste confronto, além dos aspectos relacionados ao cumprimento do que foi planejado, 
também é possível identificar a existência de coerência entre as metas físicas alcançadas e os 
recursos empregados, bem como entre os resultados alcançados pelas ações e seus reflexos 
nos indicadores dos programas.

Y - Sim

N - Não

O planejamento da prefeitura, para o ano de 2021, foi estruturado através de
programas, indicadores, metas e ações?

q1 * 1.
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Realize o upload da planilha eletrônica contendo o planejamento da prefeitura
estruturado através de Programas, Indicadores, Metas e Ações, para o ano de 2021. 

# Para atender ao que é solicitado, é preciso anexar a planilha eletrônica que contém
a descrição dos itens indicados. 

# Inicialmente, faça o download do template da tabela, disponível no endereço
https://www.tce.se.gov.br/portaliegm/SitePages/questionarios.aspx, preencha a
planilha e envie para o e-mail iegm@tce.se.gov.br. 

# Utilize o template que está no formato padrão do Microsoft Excel (.xlsx). Não
realize o upload de arquivos PDF ou de outros tipos. 

# Só será considerado o último arquivo enviado dentro do prazo estabelecido no Ato
Deliberativo 1002/2022. 

# A falta de envio ou o preenchimento incorreto dessa planilha implicará na
atribuição do conceito "C – Baixo Nível de Adequação" para o município.

q22.

Informe o valor total da dotação inicial autorizada na Lei Orçamentária Anual (LOA)
para o ano de 2021:  
DADO EXTRAÍDO DO SAGRES

q33.

Informe o valor total da dotação atualizada em 31/12/2021: 

DADO EXTRAÍDO DO SAGRES

q44.

Informe o valor total da despesa liquidada com investimentos (despesas classificadas
pelo código 44 – investimentos) em 2021:  

DADO EXTRAÍDO DO SAGRES

q55.

https://www.tce.se.gov.br/portaliegm/SitePages/questionarios.aspx
mailto:iegm@tce.se.gov.br
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Informe a receita total arrecadada em 2021: 

DADO EXTRAÍDO DO SAGRES

q66.

Y - Sim

N - Não

Existe órgão ou servidor responsável pelo controle interno da prefeitura com
atribuições formalmente definidas e com a apresentação de relatórios periódicos?

q7 * 7.

q7ar1 - SIM, de todos os apontamentos

q7ar2 - SIM, de parte dos apontamentos

q7ar3 - Não

Com base no relatório do Controle Interno, o Prefeito determinou as providências
cabíveis?

q7a * 8.

Y - Sim

N - Não

O servidor responsável pela contabilidade do município é ocupante de cargo de
provimento efetivo?

q8 * 9.
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Y - Sim

N - Não

Existe equipe estruturada para realização do planejamento municipal (PPA, LDO e
LOA)?

q9 * 10.

Y - Sim

N - Não

A LDO estabelece, por ação do governo, custos estimados, indicadores e metas
físicas?

q10 * 11.

Y - Sim

N - Não

A LDO prevê critérios para limitação de empenho e movimentação financeira?

q11 * 12.

Y - Sim

N - Não

A LDO prescreve critérios para repasses a entidades do terceiro setor?

q12 * 13.
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Y - Sim

N - Não

Há estrutura administrativa voltada para planejamento?

q13 * 14.

Y - Sim

N - Não

A estrutura de planejamento foi criada com cargos específicos (analista/técnico de
planejamento e orçamento)?

q14 * 15.

Y - Sim

N - Não

Os servidores responsáveis pelo planejamento recebem treinamento específico para
a matéria?

q15 * 16.

Y - Sim

N - Não

Os servidores dos demais setores, excluindo os do planejamento, recebem
treinamento sobre planejamento?

q17 * 17.
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Y - Sim

N - Não

Os servidores do setor de planejamento ou que cuidam dessa atividade têm
dedicação exclusiva para essa matéria?

q18 * 18.

Y - Sim

N - Não

Há sistema informatizado para auxiliar na elaboração do planejamento?

q19 * 19.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q19 seja Sim: O sistema informatizado é descentralizado
(Os setores o alimentam e a unidade central de planejamento consolida)?

q2020.

Y - Sim

N - Não

Além das audiências públicas, há levantamentos formais dos problemas,
necessidades, deficiências do Município antecedentes ao planejamento? # Trata-se
da fase do Planejamento chamada de "Diagnóstico", onde se verifica a situação atual
na qual se encontra, para que as discussões sejam realizadas até o alcance do
entendimento.

q21 * 21.
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Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q21 seja Sim: Os diagnósticos serviram para as soluções
e estão materializados nas peças orçamentárias?

q2322.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q21 seja Sim: Para a elaboração do diagnóstico é levado
em conta algum plano do Governo Federal ou Estadual?

q2423.

q25r1 - Presenciais

q25r2 - Pela Internet

q25r3 - Não realiza audiências públicas

Outra

Quais as formas de realização das audiências públicas para a elaboração das peças
orçamentárias (PPA/LDO/LOA/Outros)? # Marque todas as opções que refletem a
realidade do município; # Caso a opção “Outra” seja selecionada, é preciso
especificar a outra forma de realização.

q25 * 24.
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q26r1 - Até um mês

q26r2 - Entre um mês e dois

q26r3 - Mais de dois meses

q26r4 - Não há coleta de sugestões pela internet

As coletas de sugestões pela Internet ficam disponíveis durante quanto tempo antes
da elaboração de cada peça orçamentária?

q26 * 25.

q27r1 - Sim

q27r2 - Não

q27r3 - Não há coleta de sugestões pela internet

Na coleta de sugestões pela Internet, há glossário explicando os objetivos, bem
como o modo de colaborar, em linguagem clara e simples?

q27 * 26.

Y - Sim

N - Não

Há uma margem no orçamento destinada a programas ou projetos originários da
participação popular? # A meta 16.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU é garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e
representativa em todos os níveis.

q28 * 27.
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q29r1 - Diário Oficial

q29r2 - Jornais

q29r3 - Panfletos

q29r4 - Carros de Som

q29r5 - Website da Prefeitura

q29r6 - Mural

q29r7 - Faixas

Outra

Caso a resposta da questão q25 seja diferente de "q25r3 - Não realiza audiências
públicas": Quais as formas de divulgação das audiências públicas? # Marque todas as
opções que refletem a realidade do município; # Caso a opção escolhida seja “Outra”,
informe adicionalmente a forma de divulgação utilizada.

q2928.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q25 seja diferente de "q25r3 - Não realiza audiências
públicas": As audiências públicas são transcritas em atas?

q3229.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q25 seja diferente de "q25r3 - Não realiza audiências
públicas": As atas das audiências públicas são divulgadas na Internet?

q3330.
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Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q25 seja diferente de "q25r3 - Não realiza audiências
públicas": As audiências públicas são gerais, englobando todas as funções de
governo?

q3431.

Y - Sim

N - Não

Caso a resposta da questão q25 seja diferente de "q25r3 - Não realiza audiências
públicas": As audiências públicas são setorizadas, divididas por temas (saúde, ensino,
assistência social...)?

q3532.

Y - Sim

N - Não

O conteúdo da lei orçamentária é desdobrado até o nível de elemento de despesa?

q36 * 33.

q37r1 - Até 10%

q37r2 - Entre 10 a 20%

q37r3 - Mais de 20%

q37r4 - Não há previsão

Na lei orçamentária, qual o percentual para abertura de créditos adicionais por
decreto?

q37 * 34.
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Y - Sim

N - Não

As alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição e
transferência podem ser realizadas por decreto?

q38 * 35.

Y - Sim

N - Não

Na Lei de Diretrizes Orçamentárias estão definidos os critérios de
contingenciamento?

q39 * 36.

Y - Sim

N - Não

Há previsão para a inclusão de emendas parlamentares no orçamento?

q40 * 37.

Y - Sim

N - Não

Os setores da Prefeitura têm conhecimento prévio da previsão de receita cabível para
elaborarem suas dotações?

q41 * 38.
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Y - Sim

N - Não

Há acompanhamento da execução do planejamento?

q42 * 39.

q42ar1 - Percepção de coerência, em todos os programas, do necessário
encadeamento lógico-causal entre os insumos que mobiliza, os produtos/ações que
gera, os resultados que provoca e os impactos esperados pela sociedade

q42ar2 - Análise quanto a se Programas, Metas e Ações são mensurados por um ou
mais indicadores próprios e adequados, e que permitam aferir a situação atual
(aquela que se pretende modificar) e os avanços obtidos ao longo da execução do
programa (em direção àquela mudança pretendida)

q42ar3 - Avaliação entre os produtos ofertados à população e as reais demandas da
sociedade, coletadas, principalmente, nas audiências públicas realizadas e nos
demais instrumentos de diagnóstico dos problemas, necessidades e deficiências do

Caso a resposta da questão q42 seja Sim: Existem avaliações formais (relatórios)
quanto à: # Marque todas as opções que refletem a realidade do município;

q42a40.

q42br1 - Há estudo para elaboração/definição dos programas do PPA

q42br2 - Os programas articulam um conjunto de ações que concorrem para um
objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou
necessidade da sociedade

q42br3 - Os indicadores são mensuráveis e estão coerentes com as metas físico-
financeiras estabelecidas

q42br4 - As metas físicas e financeiras são desafiadoras e pertinentes à realidade do

Caso a resposta da questão q42 seja Sim: Sobre programas, ações e metas do PPA: #
Marque todas as opções que refletem a realidade do município;

q42b41.



06/06/2022 07:38 I-Planejamento 2022

https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=pt-BR&route=GroupForms&subpage=design&id=fIPi_SXzQkS… 13/14

q42cr1 - SIM, com emissão de relatórios para o prefeito

q42cr2 - SIM, sem formalização para o prefeito

q42cr3 - Não

Caso a resposta da questão q42 seja Sim: O monitoramento da execução
orçamentária serve de retroalimentação para o replanejamento dos programas e
metas das peças orçamentárias?

q42c42.

Y - Sim

N - Não

Há relatórios mensais levados ao conhecimento do Prefeito sobre a execução
orçamentária?

q44 * 43.

Y - Sim

N - Não

As peças que compõem o planejamento são divulgadas com os indicadores de
programas e metas de ações governamentais previstos X realizados?

q46 * 44.

Y - Sim

N - Não

As peças de planejamento (PPA, LDO, LOA) são entregues no prazo?

q48 * 45.
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Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao
proprietário do formulário.

Microsoft Forms

Y - Sim

N - Não

Antes de efetivar uma contratação, o município consulta o Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), ambos dispostos nos artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/13 (Lei
Anticorrupção)?

q49 * 46.

Y - Sim

N - Não

O Município informa e mantém atualizado o Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
ambos dispostos nos artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção)?

q50 * 47.


