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Escopo Gestão - DF

- Gerir a agenda estratégica de governo por meio de mapa estratégicos, 

indicadores, metas e projetos

- Manter os equipamentos e sistemas integrantes do DF;

- Reunir informações estratégicas das diversas áreas; 

- Auxiliar a gestão administrativa, integrando ações, projetos e planos; 

- Monitorar metas de governo

- Implantar a concepção de Cidade Inteligente sistemas legados



Escopo Gestão  - DF

- Integrar as bases de dados da Administração

- Realizar o cruzamento de dados e a emissão de relatórios

- A comunicação, planejamento e estabelecimento de canais de

relacionamento intragovernamental e com o cidadão

- Otimizar recursos das secretarias – pessoal consolidando dados

- Ações concretas para prestação eficiente e eficaz de serviços

públicos



Escopo Gestão  - DF

- Transparência no governo: não somente nas contas, mas também nos

serviços disponíveis.

1. Vagas e Escala de plantões nos hospitais;

2. Vagas nas escolas e creches – matrículas on line georreferenciadas

CIDADÃO PASSA A SER FISCAL, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DOS

SERVIÇOS PÚBLICOS.



Escopo Gestão  - DF

 AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÃO:

 A integração possibilita o cruzamento de dados e a geração de
relatórios para que o governo tome decisão de forma mais confiável e rápida.

 Atualmente, há a necessidade de reuniões para o cruzamento dos

dados de forma manual.

 Com o Gestão - DF, o gestor poderá gerar relatórios em sua mesa. O

sistema à disposição do gestor e do cidadão.
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Módulo Estratégia

A tela principal do Sistema encontra-se dividida em módulos:

Na Aba Estratégia o Sistema disponibiliza informações cadastradas de acordo 

com sua classificação, segue abaixo imagens referentes à qual área os projetos podem ser 

classificados. Vejamos um exemplo:



Módulo Estratégia – Desempenho  
Na Aba relatório são reunidas informações de forma mais rápida e detalhado em

gráficos e relatórios dos projetos cadastrados no sistema. Na central de inteligência é 

possível verificar diversos cruzamentos de informações conforme exemplos abaixo..Para que o 

sistema retorne informações da central de relatório basta clicar na opção desejada conforme

imagem abaixo.



Módulo Estratégia – Desempenho Área  
Após selecionar a opção desejada o sistema retornarátodos os projetos da opção

elecionada, podendo cada um dos projetos serem verificados apenas clicando em detalhar

projetos.



Módulo Estratégia – Desempenho Área  



Módulo Estratégia – Entregas  



Módulo Estratégia – Entregas  Detalhamento



Módulo Estratégia – Entregas  Reporte



Módulo Estratégia – Projetos  



Módulo Estratégia – Projetos  



Módulo Estratégia – Relatórios  

Balanço



Módulo Estratégia – Relatórios  por 

Órgão



Módulo Estratégia – Relatórios  por 

Órgão



Módulo Estratégia – Relatórios  por 

Órgão Indicadores



Módulo Estratégia – Relatórios  Extrator de Dados



Módulo Estratégia – Relatório Mapa Estratégico



Módulo Estratégia – Relatório Mapa Estratégico 

Análise do Objetivo



Módulo Estratégia – Relatório Mapa Estratégico 

Análise do Objetivo



Módulo Estratégia – Relatório Mapa Estratégico 

Análise do Objetivo



Módulo Estratégia – Relatório Orçamento



Módulo Estratégia – Relatório Orçamento



Módulo Estratégia – Relatório Orçamento



Módulo Estratégia – Relatório Orçamento órgão



Módulo Estratégia Administrativo

Para que cada usuário possa ter acesso à área administrativa do Sistema o usuário

deverá realizer login no Sistema.

Ao completar o acesso a será direcionado para seguinte página, onde será possível, 

Manipular as opções abaixo:



Módulo Estratégia Administrativo Plano 

Estratégico
O campo missão que aparece nesta tela é 
cadastrado na Definição do Negócio.
• Somente podem possuir mapa estratégico 
as unidades gerenciais que possuem em seu
cadastro o campo “Permitir o cadastro do 

mapa estratégico” selecionado.
• Caso a data limite para criação do mapa 
estratégico (definida no cadastro do ano da
gestão) esteja ultrapassada, o cadastro só 
poderá ser feito ou alterado por um usuário
com perfil de administrador.

• Caso a unidade gerencial não possua o 
mapa estratégico preenchido, 
independente de
o campo acima estar selecionado ou não, o 
sistema automaticamente utilizará os
objetivos estratégicos cadastrados no mapa 
estratégico de uma unidade gerencial
superior. 



Módulo Estratégia Administrativo Perspectivas

Segundo o BSC (Balanced Scorecard), as perspectivas são uma forma 

de agrupar os diversos
objetivos estratégicos estabelecidos, refletindo a visão e a estratégia
empresarial. De acordo
com os autores do modelo, as quatro perspectivas – Financeira, 
Clientes, Processos Internos e
Aprendizado e Crescimento- são adequadas em diversas empresas e 
setores de mercado.
Contudo, devem ser consideradas como um modelo, e não como
uma regra. Não existe uma
fórmula matemática segundo a qual as quatro perspectivas sejam
necessárias e
completamente suficientes. 
• Inserir:
o Clique no botão Cadastrar.
o Digite o nome da perspectiva atentando para o fato de que esse 
nome deve ser único, ou seja, não deve existir outra perspectiva 
cadastrada no sistema com esse nome.  Para finalizar o cadastro, 
clique em Salvar. 



Módulo Estratégia Administrativo Objetivo

Os objetivos estratégicos traduzem a 

visão de uma organização, ou seja, 

constituem os resultados que a 

organização pretende atingir. 

Clique no botão Cadastrar.

Digite a descrição do objetivo estratégico 

atentando para o fato de que essa 

descrição deve ser única, ou seja, não 

deve existir outro objetivo estratégico 

cadastrado no sistema com essa 

descrição. o Para finalizar o cadastro, 

clique em Salvar. 



Módulo Estratégia Administrativo Objetivo



Módulo Estratégia Administrativo Indicadores
• Selecione a unidade gerencial;

• Serão exibidos os objetivos estratégicos

cadastrados no mapa estratégico da unidade

gerencial escolhida. Caso essa unidade gerencial

não possua mapa estratégico

cadastrado, serão listados os objetivos

estratégicos do mapa estratégico da unidade

gerencial superior.

• Para cada objetivo estratégico listado, poderão

ser criados vários indicadores. Para isso, clique em

. Preencha o peso (valor entre 0 e 100) e o nome

do indicador e selecione sua polaridade.

• O peso do indicador representa sua relevância

para o objetivo estratégico. O somatório dos 

pesos dos indicadores de um objetivo estratégico

deve ser sempre 100.



Módulo Estratégia Administrativo Indicadores 

Acompanhamento
Aba Metas: Aqui é onde são cadastradas as informações 
referentes à medição do indicador. Selecione a 
freqüência do lançamento (atualmente, as opções 
disponíveis são trimestral, mensal ou quinzenal). Preencha 
o campo referente ao número de casas decimais que 
serão utilizadas no cálculo do resultado. No campo 
“tolerância” deverá ser definido um percentual de 

tolerância para resultados inferiores ao esperado. Isso 
implicará no painel de controle (faróis) que indicarão o 
estágio em que se encontra o desempenho daquela 
unidade gerencial. Ex: se a meta é alcançar 100% de 
resultado num determinado indicador, qual é o resultado 
mínimo que a organização tolera para aquele indicador? 
Caso não queira utilizar a tolerância, preencher o campo 
com o valor 0. De acordo com a freqüência de 
lançamento selecionada serão exibidos os períodos para 
lançamento das metas. Para cada período, preencha o 
valor a ser alcançado. Caso a meta não seja aplicável ao 
período, selecionar o campo “Não aplicável”.



Módulo Estratégia Administrativo Indicadores 

Acompanhamento
• Caso a data limite para 

criação dos indicadores, 

iniciativas e planos de ação

(definida

no cadastro do ano da 

gestão) esteja ultrapassada, o 

cadastro só poderá ser feito

ou

alterado por um usuário com 

perfil de administrador.

• Para a polaridade “Entre 

faixas”, ao invés de se 

cadastrar o valor da meta, 

são

cadastrados os limites superior 

e inferior. Caso o valor real 

esteja dentro desses limites

a meta será cumprida

totalmente. 



Módulo Estratégia Administrativo Acordo de 

Resultado

Selecione o ano da gestão;

• Selecione a unidade gerencial;

• Serão exibidos os objetivos estratégicos cadastrados no mapa estratégico da unidade

gerencial escolhida. Caso essa unidade gerencial não possua mapa estratégico

cadastrado, serão listados os objetivos estratégicos do mapa estratégico da unidade

gerencial superior.

• Para cada objetivo estratégico listado, caso ainda não tenha sido cadastrado nenhum

indicador e nenhuma iniciativa para a unidade gerencial e, caso exista cadastrada uma matriz de iniciativas x fatores críticos

de sucesso para esse objetivo estratégico, todas as iniciativas marcadas como prioritárias na matriz serão copiadas para essa tela.

• Caso queira adicionar uma nova iniciativa clique em e digite

sua descrição.

• Para cada iniciativa, poderão ser criados planos de ação através do ícone . Para

adicionar um plano de ação, clique em Novo. Preencha os campos "O

que", "Como", "Por que", "Quem" e "Quando". Para finalizar o cadastro dos planos de

ação, clique em Salvar.



Módulo Estratégia Administrativo Acordo de 

Resultado Análise de Desempenho Indicador



Módulo Estratégia Administrativo Acordo de 

Resultado Projetos / Entregas



Módulo Estratégia Administrativo Acordo de 

Resultado Projetos / Entregas Reporte



Módulo Estratégia Administrativo Projeto - TAP

O Termo de Abertura de Projeto

(TAP) é um documento cujo

objetivo consiste em reunir as

principais informações acerca da 

proposta de um projeto para que 

sejam apresentadas aos

responsáveis pelas Unidades

Administrativas (Secretários

Estaduais ou Presidentes das

Autarquias) para que recebam a 

sua chancela, que indicará a sua

pertinência para a estratégia

operacional e política do órgão, 

bem como o momento

adequado para o início de sua

execução e

a designação dos responsáveis.



Módulo Estratégia Administrativo Projeto - TAP

O projeto é identificado com o preenchimento obrigatório de todos os campos definidos no Termo

de Abertura, tendo por base as seguintes orientações.

Nome do Projeto

Corresponde à denominação dada ao projeto de forma que retrate, resumidamente, seu escopo.

Deve ser elaborado de forma clara e concisa, permitindo uma compreensão inicial da sua

finalidade e uma visão geral do projeto. É a primeira forma de contato do leitor com o projeto,

devendo ser considerado como um elemento importante na sua elaboração. Ao final da redação

do projeto deve ser verificada a coerência entre o Título e os Objetivos. No caso do Gestão - DF, deve se

lembrar também que o projeto torna-se acessível à população, então os títulos devem permitir

sua imediata identificação.

Unidade Orçamentária

Define a qual Secretaria de Estado, Autarquia, Empresa Pública ou Fundação, o projeto vincula-se

do ponto de vista de sua principal fonte de execução orçamentária.

Eixo Estratégico

Área de atuação da Administração Pública a qual o projeto está vinculada. Ex.: Saúde, Educação,

Turismo, Cultura, etc...

Programa

Compreende-se na aderência do projeto às diretrizes e ao programa de governo instituído para

organizar a atuação governamental articulando um conjunto de ações que concorrem para um

objetivo comum predefinido, mensurado por indicadores estabelecidos no PPA, visando à solução

de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade.

Projeto Orçamentário

Momento de definição da ação orçamentária através da qual correrão as despesas do projeto a

ser executado. O projeto orçamentário é um instrumento legal de programação para alcançar o

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais

resulta um produto que concorre para a expansão ou ao aperfeiçoamento da ação governamental.

Patrocinador

É a autoridade que define a aprovação do projeto e o compromisso com sua execução. 



Módulo Estratégia Administrativo Projeto - GEO



Módulo Estratégia Administrativo Projeto -

Arquivos



Módulo Estratégia Administrativo Projeto –

Arquivos upload



Módulo Estratégia Administrativo Projeto –

Financeiro
Recursos Este campo 

existe para que 

registrem os nomes das 

pessoas, com seus 

dados de contato, que 

permitam evidenciar as 

unidade administrativa 

e instituições parceiras 

relacionadas a 

execução do projeto. 

Também deverão ser 

listados os 

equipamentos, espaço 

físico e outros recursos 

necessários para a 

execução do projeto. 



Módulo Estratégia Administrativo Projeto –

Classificadores
Neste campo, o sistema oferece 

alguns grupos para a classificação 

das despesas previstas na fase de 

iniciação do projeto. Na fase de 

elaboração do Termo de Abertura do 

Projeto realiza-se um esforço para a 

apresentação de dados contendo as 

principais estimativas de custo1 . No 

Termo de Abertura de Projeto, a 

estimativa de custos registra os tipos 

de despesas nas classificações mais 

comumente utilizadas nas ações da 

administração pública. 



Módulo Estratégia Administrativo Projeto –

Classificadores



Módulo Estratégia Administrativo Projeto –

Empenhos
As despesas são agrupadas em Despesas de Custeio e 

Despesas de Investimento.

No ato do preenchimento da aba de despesas, o 

usuário pode escolher entre fazer o lançamento

detalhado

das despesas estimadas, repetindo um mesmo tipo de 

despesa se necessário, ou já registrar os valores

consolidados. No caso de se optar pelos lançamentos

detalhados, o SIGEP totalizará os valores por tipo de

despesa automaticamente e ao gerar a impressão do 

Termo de Abertura para a assinatura do patrocinador

os valores estarão agregados.

Para registrar as despesas estimadas para o projeto, 

deve-se clicar no botão Custos e, do lado direito, no

item Adicionar.



Módulo Estratégia Administrativo Projeto –

Estrutura Analítica



Módulo Estratégia Administrativo Projeto –

Estrutura Analítica - Ficha



Módulo Estratégia Administrativo Projeto –

Estrutura Analítica Montada



Módulo Estratégia Administrativo Projeto –

Estrutura Analítica Atividade



Módulo Estratégia Administrativo Projeto –

Cronograma



Módulo Estratégia Administrativo Projeto –

Cronograma Gantt



Módulo Estratégia Administrativo Projeto –

Situação



Painel de Indicadores 

Na Aba Indicadore o  Sistema disponibiliza informações cadastradas de acordo com seu

respectivo equipamento publico.



Painel de Indicadores – Saúde  
Ao clicar em Saúde, por exemplo, será demostrado alguns dados de serviços prestados

vinculados a Saúde:



Painel de Indicadores – Segurança  



Painel de Indicadores – Mobilidade  



Painel de Indicadores – Mobilidade  



Painel de Indicadores – Social  



Painel de Indicadores – Social  



Painel de Indicadores – Social  



Sistema De Governança  



Sistema De Governança – Detalhar Fluxo Clique 

Aqui  
1 - Solicitação

2 - Análise

3 - Pauta

4 - Votação05 - Ata

6 - Execução

7 -
Comunicação

http://www.gestao.df.gov.br/monitoramento/modulo_gestao/modulo_adm/view/Gover_final/#diagram/44c4770f-b09c-4a39-aa03-14e9b56cc6a7


Gestão de Riscos 



Gestão de Riscos – Matriz de Riscos 



Gestão de Riscos – Lista de Riscos 



Gestão de Riscos – Plano de Tratamento de 

Riscos 



Gestão de Riscos – Plano de Tratamento de 

Riscos 



Operação e Mobilidade

O link GDF em Ação retornará de maneira georeferenciada informações em tempo 

real do Distrito Federal, como por exemplo,transito,acidentes, viaturas do Samu, frota de 

ônibus e também serão demostrado na barra lateral os equipamentos públicos. 



Operação e Mobilidade – GDF em Ação
No menulateral são apresentados os equipamentos públicos do DF podendo o 

usuário fazer pesquisas em cada um deles para que essas informações sejam demonstradas

dentro do mapa. Ao selecionar uma das opções no menu lateral podemos obter informações

conforme :



Operação e Mobilidade – Câmeras

No link Mosaico de Câmeraso sistema retornará câmeras de diversos seguimentos no DF, 

“Cidades, Transito, Saúde, Metrô e Segurança”, por onde pode ser visualizado em tempo 

real o funcionamento da cidade.



Operação e Mobilidade – Situação das 

Emergências
Na Aba Situação das Emergências édemonstrado um resumo da situação de cada

hospital localizado no DF, por exemplo, “Superlotação, Falta de Médicos, Emergências

Lotadas, etc.”facilitando o desenvolvimento das ocorrências do SAMU.


