
 

Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP 

Secretaria-Geral - SG 

Secretaria de Planejamento Orçamentário - SPO 

 

Sistema PLANOS 

Acompanhamento Orçamentário 

 

ACESSO 

1) Acessar o Sistema PLANOS em https://planejamentoorcamento.cnmp.mp.br), que também se 
encontra em “TODOS OS SERVIÇOS E SISTEMAS “ na Intranet; 
 

2) Entrar com login e senha; 

 

Observações: 

- Para acesso, utilize login e senha padrão para o acesso aos sistemas CNMP, ou seja, a mesma usada 
para fazer o login em seu computador. 

 

 

 

 

 

 



1. ACOMPANHAMENTO POR UNIDADE 

1) No canto superior esquerdo da tela, clicar em “Acompanhamento” e, em seguida, em “Por 
Unidade”; 

 
 

2) Em “Exercício”, selecionar “2021”; 
 

3) Em “Unidade”, verificar se a unidade exibida corresponde à sua lotação; 
 

4) Nesta tela serão exibidas todas as ações da sua unidade, orçamentárias e não orçamentárias. 
 

Nesta tela, além dos valores das ações, poderão ser consultadas informações como Classes 
Orçamentárias, Natureza de Despesa e Planos Internos. 
 
Também nesta tela, as unidades poderão: 

- Solicitar Remanejamento; 
- Devolver valores orçamentários que não serão utilizados; 
- Consultar informações de classificação orçamentária; 
- Consultar histórico de observações já realizadas; 
- Consultar o histórico de movimentações orçamentárias já realizadas. 
 

5) Tela explicativa utilizando as informações da tela como exemplo: 

 



 

      PG_20_CIJ_002 - Código da ação; 

             Evento CIJ - Nome da ação; 

      PI: A_ASCEV0200 - Plano interno correspondente à iniciativa; 

      Valor Inicial - corresponde ao valor aprovado no Plano de Gestão; 

      Valor Atual - corresponde ao valor atualizado de cada item da iniciativa levando em consideração as alterações orçamentárias; 

      Valor Disponível - corresponde ao valor atual menos a soma do valor bloqueado e do valor empenhado. 

             Valor Bloqueado - corresponde ao valor temporariamente bloqueado aguardando a implementação de devoluções e remanejamentos; 

             Valor Empenhado - corresponde ao primeiro estágio da despesa pública, é o valor reservado do orçamento para efetuar um pagamento planejado (ex: 
após assinatura de um contrato); 

      Valor Liquidado - corresponde ao segundo estágio da despesa pública, quando o serviço é efetuado ou o produto é entregue. 



      Valor Pago - corresponde ao terceiro e último estágio da despesa pública, quando o fornecedor/contratado, de fato, recebe o valor. 

       Botão para solicitação de suplementação; 

       ao lado do Plano Interno - Botão para consulta de observações da ação; 

        - Botão para remanejamento orçamentário; 

        - Botão para devolução orçamentária; 

        - Botão para consulta de classificação orçamentária. 

      na linha do item - Botão para consulta de observações do item de uma ação; 

1.1. SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1) Para solicitar uma suplementação, na tela de Acompanhamento Por Unidade, deve-se clicar no ícone de suplementação; 

 



2) Será exibida a seguinte janela: 

 



 

-  Preencher a Classe Orçamentária da Ação do Plano de Gestão a qual será solicitada a suplementação; 

-  Preencher o Grupo de Natureza de Despesa da Ação do Plano de Gestão a qual será solicitada a suplementação; 

- Preencher a Natureza de Despesa da Ação do Plano de Gestão a qual será solicitada a suplementação; 

- Preencher o valor desejado para a suplementação; 

- Será apresentado o valor atual; 

- Após o preenchimento do valor desejado será apresentado o novo valor; 

- Preencher a observação para justificar a solicitação; 

- Após o preenchimento de todos esses campos é possível clicar no ícone que fica no canto inferior esquerdo “Solicitar Suplementação”; 

- Essa solicitação é encaminhada para parecer da SPO e nos casos pertinentes também para parecer da Unidade Apoiadora; 

- Após a solicitação, esse pedido é encaminhado para a Secretaria-Geral e também ficará registrado no histórico; 

- Caso seja aprovada a solicitação pela Secretaria-Geral, essa vai para o histórico da SPO para atualização do SIAFI; 

- Após a confirmação pela SPO do ajuste no SIAFI o valor é atualizado no sistema.



1.2. REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

3) Para solicitar um remanejamento, na tela de Acompanhamento Por Unidade, na coluna de “Ações”, 
clique no ícone de remanejamento de onde será retirado o valor (ação de origem). 

 

 

4) Será exibida a seguinte janela: 
 

 
- Preencher o valor a ser remanejado; 
- Preencher o campo de “Justificativa”, informando os motivos e eventuais números de documentos 
que motivaram o remanejamento. O campo é obrigatório! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
- Na parte de “Destino”, selecionar: 
- A Unidade Responsável da ação de destino do remanejamento, ou seja, aquela que receberá o valor 
remanejado (se for um remanejamento de uma ação para outra da própria unidade, basta selecionar a 
própria unidade); 
 - Ação Orçamentária: selecionar o código da ação de destino; 
 - Classe Orçamentária; 
 - Grupos de Natureza da Despesa; 
 - Natureza da Despesa; 
 - O valor atual e o novo valor serão preenchidos automaticamente (apenas verificar). 
 
- Por fim, clicar em “Solicitar alteração” 
 
5) Ao final, será exibida uma mensagem de envio para ajuste SIAFI ou para parecer da SPO e/ou da 

Unidade Apoiadora, a depender se o remanejamento é pré-autorizado pela portaria do Plano de 
Gestão ou não. 

6)   O remanejamento não será processado nas seguintes hipóteses: 

6.1)  Quando não houver PTRES cadastrado para o item de origem, de destino ou da reserva. Nessa 
hipótese a unidade deverá entrar em contato com a SPO; 

6.2 )  Quando o remanejamento envolver a troca de PTRES ou Grupo de Natureza da Despesa, como, 
por exemplo, o remanejamento entre diárias e serviços gráficos e não houver valores na reserva para 
o destino. 

 

7)    Quando o remanejamento é solicitado, ele é adicionado ao “Histórico”, disponível no fim da tela de 
acompanhamento. Segue um exemplo abaixo: 



 
 
OBS: Em “Status”, a caixa de marcação fica verde apenas após o apontamento pela SPO de que 
realizou o ajuste no SIAFI. Para incluir/visualizar as observações realizadas na análise, basta clicar no 
ícone disponível na coluna “Ações”. 
 

1.3. DEVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1) É possível realizar devolução orçamentárias de valores orçamentários que não serão utilizados pela 
unidade, clicando no ícone destacado abaixo: 

 
 

2) Será exibida a seguinte janela:  

 
 

3) Preencher o valor a ser devolvido (é possível preencher todo o valor disponível ou apenas parte 
dele); 



 
4) Preencher o campo de observação (o campo é obrigatório) com o motivo da devolução. 

 
5) Clicar em “Efetuar devolução”. 

 
6) Após clicar no botão “Efetuar devolução” a alteração será encaminhada para a SPO, que fará o ajuste 

no SIAFI.  
 
7) Depois do ajuste no SIAFI a devolução é processada no sistema. 

 
 

1.4. CONSULTAR INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

1) Sempre que necessário, é possível consultar informações orçamentárias de cada item de uma ação. 
Para tanto, basta clicar no ícone de lupa na coluna de “Ações”: 

 
2) Será exibida uma imagem com o detalhamento, conforme exemplo abaixo: 

 

 
Conforme demonstrado na tela, as informações que podem ser obtidas são: “Classe Orçamentária”, 
“Grupo de Natureza da Despesa”, “Natureza da Despesa”, “Natureza da Despesa Detalhada” 



(Poderá estar em branco quando não for detalhada), “Plano Orçamentário”, “Ação de Governo”, 
“Tipo de Despesa”, “Fonte de Recurso”, “PTRES”, “Observação do item” (Poderá estar em branco 
se não for incluído), “Plano Interno” e “Unidade Gestora”. 

1.5. CONSULTAR/ EDITAR OBSERVAÇÕES 

1) É possível consultar ou inserir observações que a unidade entender como importantes para registro 
no sistema. 

2) Quando a observação for referente a toda ação, basta clicar no ícone à direita do nome da ação (1) 
e, quando for referente a apenas um dos itens da ação, basta clicar no ícone ao final da linha do 
respectivo item (2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

(2) 



 

 

2. PARECER DA UNIDADE 

Esse roteiro se aplica apenas para Unidades Apoiadoras (ASCEV e SECOM)  

Quando uma Unidade solicita um remanejamento ou suplementação de valores de classes 
orçamentárias que envolvam Unidades Apoiadoras, o requerimento será direcionado para análise e 
parecer pela Unidade Apoiadora. 

1) Para consultar as análises pendentes de parecer, na parte superior da tela clicar em 
“Acompanhamento” e, em seguida, em “Parecer da Unidade”. 

 

 
2) Confirmar o “Exercício” e a “Unidade Tutora”. 

 
3) Será exibida a lista análises, conforme tela exemplificativa abaixo: 

 
 

4) Antes de dar parecer favorável ou desfavorável, é necessário incluir as informações de parecer, 
clicando no terceiro ícone da coluna de “Ações”. 
 

 
 



5) Após cadastrar a observação e salvar, clicar no botão de parecer favorável  (1) ou parecer 

desfavorável  (2). 
 

 
 

3. CRIAÇÃO DE AÇÃO 

1) Para solicitar a criação de uma nova ação, na parte superior da tela, clicar “Acompanhamento” e, em 
seguida, em “Criação de Ação”; 

 

2) Confirmar o “Exercício” e a “Unidade”. 

3) Selecionar “Classe Orçamentária”. 

4) Selecionar “Natureza da Despesa” 

5) No campo “Observação” incluir a descrição da ação a ser criado, bem como a justificativa para a 
solicitação. O preenchimento é importante, pois esta informação subsidiará a análise pelas Secretaria-
Geral. 

6) Clicar em “Salvar” 

(1) (2) 



OBS. 1: Após cadastro, a ação será exibida em lista abaixo de “Status”, onde é possível consultar a 
situação da solicitação. 

OBS. 2: Caso queira editar informações da solicitação antes de enviar, seguir os passos abaixo. Caso não 
queira, pular para o passo “8”. 

6) Para alterações, clicar em “Editar” 

 

 

7) Realizar as edições e clicar novamente em “Salvar”, as informações serão atualizadas na lista ao fim 
da tela. 

8) Por fim, para enviar solicitação, clicar em “Enviar para SG”. 

 

OBSERVAÇÕES 

Em caso de dúvidas, poderá contactar e equipe da SPO pelo Microsoft Teams: 

- Bruno César Lima Pinheiro (brunopinheiro@cnmp.mp.br) 

- Luciana Mara Lemos (lucianalemos@cnmp.mp.br) 

- Rafael Cavalcante Cunha Bezerra (rafaelbezerra@cnmp.mp.br) 

- Sérgio Bruno Aguiar Ursulino (sergioursulino@cnmp.mp.br) 

- Vivian Fernandes Eckhardt (vivianfernandes@cnmp.mp.br) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. LANÇAMENTO MANUAL (SUSPENSA): 

 

1) Em virtude da vinculação de um Plano Interno por ação do Ação do Plano de Gestão a partir de 
2021 a funcionalidade de lançamento da execução de forma manual localizado em "Lançamento 
Manual -> Tutora" foi suspensa até que eventualmente volte aos moldes anteriores.  Na hipótese 
dessa funcionalidade voltar a ser utilizada deverá ser retirado o submenu "Tutelado" por não haver 
necessidade, já que é único. Ademais deverá ser corrigido o erro de não apresentar itens de ações 
híbridas, ou seja, que possuem itens gerais e tutelados concomitantemente. Em decorrência da 
suspensão da funcionalidade, ela foi retirada do menu provisoriamente até o eventual retorno dessa 
rotina. 

 

2) A despeito disso apresentaremos a utilização dessa funcionalidade, caso ela volte a ser utilizada. 

 

3) Para realizar o lançamento manual da execução de um item de uma Ação, você deve, na parte 
superior da tela, clicar “Acompanhamento” e, em seguida, em “Lançamento Manual -> Tutora”. Apesar 
de somente ter a opção de tutora, o menu fez uma subdivisão, o que já foi solicitada a correção. 

 

 

 

4) Selecione o “Exercício”, a “Unidade Tutora” e a "Ação Tutora"; 

3) Ao fazer as seleções serão apresentadas na coluna "Ação Orçamentária" as Ações Tuteladas com as 
colunas "Código PG", "Valor Planejado" preenchidas automaticamente trazidas do menu 
"Acompanhamento -> Por Unidade".  

 

4) Já as colunas "Valor Estimado", "Valor Executado" podem ser preenchidas clicando-se no ícone 

"Lançamentos" .  

 



5) Ao clicar no ícone supracitado pela 1ª vez abre-se um popup para inserção do valor estimado, que é 
o valor da ordem de serviço (OS). 

 

6) Na inserção das informações da OS, na aba "Novo" é possível incluir a data, o número, uma 
observação e o valor. É possível incluir um valor maior que o planejado, após deve-se clicar em "Salvar". 

 

7) Na parte inferior do popup existe um histórico onde constam informações de transações como, valor 
inicial, valor remanejado e de excução. Nas colunas do histórico existem as seguintes informações: 
"Tipo" (remanejamento, execução), "Data", "Estado" (ESTIMADO, PAGO), "Observação", "Ordem de 
Serviço", "Valor da O.S.", "Nota Fiscal", "Valor Executado" e "Valor Lançamento". Na parte inferior 
conta o "Saldo Atual". 

  

 

 

8)  Clicando no ícone "Editar lançamento" , nos itens onde já foram lançados os valores de OS, será 
aberta a aba "Editar" onde é possível lançar a nota fiscal, pois abrirá mais dois campos "Nota Fiscal" e 
"Valor Executado". Depois de preenchê-los deve-se clicar em "Salvar". 

 

9) Ao lado do ícone supracitado existe o ícone "Enviar email para informar extrapolação do valor 

planejado"  que serve para informar a unidade o qual o item tenha extrapolado o valor planejado. 
O email será enviado para endereço pré-cadastrado. Os destalhes do cadastramento estão no Manual 
do Administrador.  

10) Por fim, existe o ícone "Excluir lançamento" , que deve ser utilizado para excluir algum 
lançamento. 

 



 

 

11)  A coluna "Saldo" apresenta o valor planejado menos o valor estimado e valor executado. 

 


