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Elaboração do PPA - O sistema permite a elaboração do PPA de forma 

colaborativa e supervisionada. Contando com a figura do Gestor do PPA o 

sistema permite que as próprias secretarias cadastrem seus programas e 

ações e, quando finalizada, submetam o planejamento ao Gestor. 

Acompanhamento do PPA – Após o fluxo de elaboração, o sistema 

possibilita um real acompanhamento do planejamento efetuado, com 

inclusão de informações de realizações, restrições e informações para a 

sociedade, permitindo uma avaliação concreta do PPA. 

Previsões Físicas e Financeiras – No momento da elaboração é possível a 

determinação de previsões físicas – indicadores dos programas e produtos 

das ações – assim como financeiras, por fonte de recursos, de todo o PPA. 

No acompanhamento, é possível determinar quais programas tem suas 

metas cumpridas e gerar índices de execução, física e financeira. 

Simplifique a elaboração e o 
acompanhamento do PPA com 
o ppaWeb. 
 

O uso do ppaWeb permite 

uma grande mobilidade, 

sendo necessário apenas um 

dispositivo com acesso à 

intenet, seja ele um 

computador, tablet ou até 

mesmo um celular, dentro ou 

fora do órgão. 

Gerenciamento Fácil 

O ppaWeb é seguro e 

permite a extração de todos 

os dados do órgão a 

qualquer momento, em 

vários formatos de arquivos. 

   * 

   * 

Sistema de Elaboração e Acompanhamento 
do Plano Plurianual 
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Gerencie seus convênios com 
eficiência, transparência e 

resultados com o  
ppaWeb. 

1

Providências – O sistema permite a 

solicitação de providências para o 

responsável do programa ou ação 

visando a melhora na sua 

execução e permite o registro das 

ações tomadas pelo gestor para o 

atingimento dos objetivos. 

Execução Orçamentária* – Com o 

sistema de contabilidade do 

órgão há a possibilidade de 

visualização da execução 

orçamentária sob o prisma do PPA, 

por programas e ações, de forma 

rápida e intuitiva.  

Ampla Gama de Relatórios - O 

ppaWeb permite a extração de 

relatórios situacionais, de 

acompanhamento de programas 
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e ações entre outros. 

Realizações – O ppaWeb através 

do cadastro de realizações da 

administração permite a 

construção de um banco de 

dados de tudo o que foi feito em 

um bairro, região ou comunidade, 

acessível de maneira rápida e 

fácil. 

Do tamanho certo – O ppaWeb 

possui duas versões para atender 

à sua demanda: ppaWeb 

Professional e ppaWeb Corporate. 

Conheça as principais diferenças 

na tabela abaixo. 
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Função Professional Corporate 
Número de Usuários 25 Ilimitados 

Cadastro de Objetivos de Governo ✓ ✓ 

Cadastro de Programas ✓ ✓ 

Cadastro de Indicadores e Medições ✓ ✓ 

Cadastro de Ações ✓ ✓ 

Cadastro de Produtos ✓ ✓ 

Cadastro de Previsão Financeira ✓ ✓ 

Cadastro de Realizações ✓ ✓ 
Avaliações de Programas ✓ ✓ 
Geração dos Relatórios Legais do PPA ✓ ✓ 

Possibilidade de Elaboração Colaborativa do PPA  ✓ 

Visualização da Execução Orçamentária pelo PPA*  ✓ 

Solicitação de Providências  ✓ 

Cadastro de Planos de Trabalho  ✓ 

Possibilidade de Implantação no Órgão  ✓ 

Integração com o Sistema de Contabilidade*  ✓ 

Anexação de Arquivos  ✓ 

* Depende de verificação de viabilidade técnica 


