
META FÍSICA ALCANÇADA 
 

A SUPLAN dispõe do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, o qual, 
apresentando as informações das Unidades segmentadas por Programa de Trabalho – PT, detalhadas 
em Etapas, permite o cotejamento entre a quantidade de produto prevista na Lei Orçamentária Anual 
e a realização entregue pela unidade. O conjunto de informações providas pelo Sistema fortalece a 
transparência da gestão pública e contribui, deste modo, com o controle social. 

 
No entanto, para melhor acompanhamento das ações das Unidades, os dados devem ser 

passíveis de consolidação por PT. Conforme apresentado na reunião do dia 03 e 04/10, a centralização 
dos procedimentos de agrupamento na SUPLAN implica risco de produção de respostas equivocadas.  

 
Desta forma, enquanto a equipe SUPLAN trabalha no aperfeiçoamento do Sistema, as 

Unidades devem informar os resultados alcançados das metas físicas por Programa de Trabalho, na 
forma a seguir demonstrada. 

 
Neste mesmo compasso, o TCDF, em parceria com o Instituto Rui Barbosa – IRB, o TCE/SP e o 

TCE/MG estão implantando o Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM1,  disseminado pela 
Rede Nacional de Indicadores (INDICON), com adesão de todos os Tribunais de Contas do Brasil, 
destinado a monitorar a efetividade da gestão pública nas diversas áreas de atuação. Um dos 
instrumentos que compõe o IEGM é o resultado da meta física alcançada, solicitado nesta mensagem. 

 
Para satisfazer a avaliação desses alcances, o Agente de Planejamento deve realizar os 

seguintes passos: 

 
PREENCHIMENTO DA META FÍSICA ALCANÇADA 

 
 Passo a passo para preenchimento do sistema informatizado da Meta Física  

 

1) Acesse o seguinte link na internet: http://silvaduarte.outsystemscloud.com/SUPLAN/ 
 

 
 

 

 

 

 
 

                                                 
 1 http://iegm.irbcontas.org.br/ 

 

Insira o CPF do agente responsável pela unidade e 

depois clique em “Buscar” 



2) A Unidade poderá utilizar a opção “GERAR EXCEL” para baixar a planilha na qual poderão ser 
registrados os números relativos às metas físicas alcançadas. 
Cabe observar que tal planilha também poderá ser utilizada para agilizar a solicitação de 
informações junto aos setores da Unidade responsáveis por provê-las. 
 

 

 
 

 

3) De posse dos dados dos PT’s, o usuário deve entrar no link para preenchimento do campo 
“Meta Física Alcançada”.  

 

 

 

 
 

 

4) Aparecerá um “menu pop-up” (tela) para preenchimento da meta física alcançada do 
respectivo PT. Para exemplificar, suponhamos que a Meta Física Alcançada foi 1100. 

 

 

 

 
 

 

5) Após preenchimento do campo, o usuário deve clicar em SALVAR. 

xxx.xxx.xxx- xx 

Clique no ícone da “caneta” 

Meta Física Alcançada para 

inserir o respectivo valor. 

 

 

Insira o valor alcançado e depois clique em 

Salvar, no exemplo:1100 

 

 



 

 

6) Na próxima tela aparecerá o valor informado. Repita estes procedimentos para efetuar o 
preenchimento dos campos relativos à Meta Física Alcançada de todos os Programas de 
Trabalho. 

 

 
 

 
IMPORTANTE! Ao clicar em SALVAR, a informação é imediatamente disponibilizada para a SUPLAN. 
Desta forma, solicitamos preencher e salvar cada PT no link após apuração correta da quantidade.  
Porém, se houver necessidade de ajuste, o usuário pode preencher o campo com a nova informação 
e SALVAR. O dado será substituído pela nova informação e atualizado nos registros da SUPLAN. 
 

7) Após preenchimento dos dados de todos os PT’s no link, o usuário deve encaminhar a planilha 
Excel preenchida gerada no item 2 para o e-mail suplan@seplag.df.gov.br, preenchida com 
mesmos dados dos campos “meta física alcançada” do link. 
 

mailto:suplan@seplag.df.gov.br

