




CicloCicloCicloCiclo PDCAPDCAPDCAPDCA

�Diagnostico do Município –
Principais desafios

�Planejamento de Longo Prazo –
Planejamento Estratégico/ Plano 
Diretor

�PPA e Orçamentos Gerenciais e 
com foco em resultados

�Definição de Prioridades, Pacto de 
entrega de resultados

�Monitoramento e Avaliação dos 
Resultados



O QUE É MONITORAMENTOO QUE É MONITORAMENTOO QUE É MONITORAMENTOO QUE É MONITORAMENTO

� Visão da implementação de políticas, programas e 
projetos

�Dimensionar as necessidades de readequação dos 
recursos

� Identificar os riscos e solucionar os problemas que 
surgem no desenvolvimento das ações

� Aprimorar a implementação dos programas/projetos



O Monitoramento mostra-se como um bom
aliado do gestor público para averiguar os
possíveis ajustes necessários no decorrer do
processo

(Matus, 1996)

IMPORTÂNCIA DE MONITORAR



IMPORTÂNCIA DE MONITORAR

� Verificar se o que foi planejado está sendo realizado

� Auxiliar na tomada de decisão mais eficiente

� Transparência na gestão

� Informação sobre o andamento das ações

� Revisar e ajustar estratégias de execução e de gestão



Vontade política para conhecer e 
corrigir

PROCESS0 DE MONITORAMENTO



PROCESSO DE MONITORAMENTO

Plano de 
Ação

Objetivos

Estratégia de 
Implementação 

das Ações

Resultados 
Esperados



�O que vai ser monitorado

�Finalidade

�Como serão coletadas e analisadas as 
informações

�Como serão usadas as informações produzidas

PROCESSO DE MONITORAMENTO



Definição 
dos 

Indicadores

Processo

Produto

Resultados

Impactos

PROCESSO DE MONITORAMENTO



AVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃOAVALIAÇÃO

�Determina o valor de alguma coisa em relação a 
um objetivo

�Inicia antes mesmo do plano – ex ante

� Avalia se os Resultados esperados foram 
alcançados – ex post

�Processo reflexivo, retroalimenta o 
planejamento, aprendizado para ações futuras



Sistema de Monitoramento de Ações Estratégicas e Gestão



METAS

INDICADORES

AÇÕES 
ESTRATÉGICAS

OBRAS

CONVÊNIOS

PPA

INVESTIMENTO 
PRIVADO

CONTRATOS





Total de Ações por Órgão



� Acompanhar o andamento das AÇÕES

� Identificar problemas e ameaças ao desenvolvimento 
da AÇÃO

� Gerar informações para subsidiar a tomada de 
decisões e a superação dos problemas

� Averiguar possíveis ajustes na implementação da AÇÃO

� Assegurar implantação da AÇÃO conforme os objetivos 
e prazos estabelecidos

objetivos



Seleção das Ações 
Estratégicas: Obras/Projetos/Serviços fundamentais 
para o desenvolvimento do Estado

Órgãos
Informam dados: programação, execução e 
acompanhamento das fases da AÇÃO

como funciona 



Coordena, orienta e capacita os técnicos para o uso do sistema

Coleta, consolida e apresenta as informações na reunião

Analisa e acompanha indicadores

como funciona 



ETAPAS
CRONOGRAMA

PERCENTUAL 
ATIVIDADES

monitora execução física

PERCENTUAL 
AÇÃO



monitora execução financeira



apresentações em slideshow



apresentações em slideshow



ficheiro de arquivos de cada AÇÃO



gerador de relatórios



Sistema de Monitoramento de Ações Estratégicas e Gestão - SIMO

seplan.pi.gov.br
simo@seplan.pi.gov.br

(86) 3221 4210
(86) 3221 4575


