
PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE
PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO ESTADO DE
MATO GROSSO – FIPLAN

O SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS – FIPLAN

é uma realidade consolidada no Governo do Estado de Mato Grosso desde os orçamentos dos exercícios

de 2005 e 2006 pioneiros elaborados até o atual em execução.

Neste momento de detalhamento da proposta do Plano Plurianual 2012 - 2015 “PPA da

Copa  do Pantana l ” novamente nos utilizaremos do módulo do FIPLAN como ferramenta de auxílio

ao trabalho que realizaremos.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN espera envolvimento de

todos no processo de elaboração do Plano Plurianual 2012 - 2015, assim como ocorrido com outros

trabalhos realizados de grande sucesso desde 2006. E que possamos juntos, cada vez mais, aperfeiçoar

nossos instrumentos de planejamento, reforçando a necessidade de continuarmos evoluindo em

ferramentas para o desenvolvimento da administração Pública.



Acesso ao Sistema FIPLAN

Só poderão acessar o sistema os usuários que se encontrem cadastrados e que possuam Login e

Senha. Os usuários não cadastrados, mas que desejam acesso ao sistema deve recepcionar no site da

SEPLAN no link PTA/LOA, preencher a ficha de cadastro e enviá-la à SEPLAN, devidamente assinada pelo

seu superior hierárquico.

A partir da efetivação desse procedimento o usuário receberá um LOGIN e uma SENHA em seu e- mail

pessoal para acessar o sistema FIPLAN.

Após receber sua senha pessoal o usuário deverá acessar o sistema por um dos seguintes caminhos:

 Acesse o FIPLAN diretamente digitando o endereço www.fiplan.mt.gov.br ou;

 Acesse pela pagina da SEPLAN www.seplan.mt.gov.br e dê um chique no banner FIPLAN.

Procedimentos para Acessar o FIPLAN

Ao clicar no Banner ou ao entrar no Endereço o sistema abrirá a tela inicial com o exercício de execução do
orçamento e o usuário só deverá escolher outro exercício se desejar consultar dados de um exercício
anterior.
Digite o Login recebido no seu e-mail pessoal e clique em OK.



Após clicar na opção OK aparecerá a tela para que o usuário complete os dados de acesso.

Digite a senha recebida em seu e-mail pessoal e selecione a unidade orçamentária que você deseja
avaliar dando um clique com o mouse em cima da opção.
Após escolher clique em entrar.

Digite o login
recebido no e-mail

Digite a senha
recebida no e-mail

Escolha uma UO
para acesso



Digite a resposta da pergunta cadastrada em seguida clique na opção continuar.

IMPORTANTE

 Se for o primeiro acesso do usuário o sistema abrirá duas telas em seqüência para que o
usuário faça a alteração da senha recebida no e-mail pessoal e grave perguntas com suas
respectivas respostas, as quais o sistema solicitará alternadamente quando o usuário efetuar os
próximos acessos.

 Se o usuário já tiver alterado a senha e não estiver mais acessando o sistema pela primeira vez,
será apresentada uma das perguntas cadastradas para que o usuário digite a resposta e assim o
sistema autentique a entrada do usuário.

 Se o usuário estiver realizando as funções do módulo planejamento, a seleção de uma
unidade orçamentária não restringe o acesso a outras unidades orçamentárias.

As telas seguintes são as do primeiro acesso:
Digite a senha recebida no seu e-mail pessoal que chamamos de senha atual;

Digite uma nova senha com seis dígitos; letras e números;

Digite a confirmação da nova senha.



Após digitar os dados da senha (antes de clicar em alterar no rodapé) clique em adicionar para
adicionar uma pergunta com sua resposta.
Para remover uma pergunta, antes cadastrada, clique na linha que a contém para marcá-la e em
seguida clique em remover.
Obs.: O usuário estará obrigado a cadastrar no mínimo uma pergunta com sua resposta.

Ao clicar na opção adicionar o sistema apresentará a tela seguinte:

Adicione a pergunta e a resposta da pergunta. Digite a confirmação da resposta.
Clique em incluir para incluir a pergunta.
O sistema solicitará a confirmação da inclusão e (após confirmar sim) abrirá a tela para nova inclusão de
perguntas e respostas, conforme a tela seguinte.



Caso não deseje incluir mais perguntas clique em cancelar e o sistema apresentará a tela de troca de
senhas com as perguntas cadastradas, conforme a tela seguinte:
Digite a senha pessoal que recebeu no e-mail e digite a nova senha, digite a confirmação da nova senha:
seis dígitos, letras e números.

Após digitar clique em alterar.

O sistema apresentará uma tela com os acessos que o usuário tem autorização para acessar.

O usuário poderá imprimir o relatório de acesso que está autorizado no sistema. Caso não queira
imprimir clique em continuar e estará autorizado a acessar os dados do sistema. Automaticamente o
usuário entrará na pagina principal do Sistema FIPLAN.



Após estes passos o usuário terá completado o primeiro acesso ao sistema e o sistema apresentará a
tela principal. Assim, o usuário estará autorizado a navegar no sistema.



PASSOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2012 – 2015

O usuário que for lançar a proposta do PPA 2012-2015 deverá logar no exercício de 2012 (fator condicionante
para o lançamento da proposta PPA).

Para logar em 2012 ou trocar exercício para lançamento: subsistema GESTÃO/SEGURANÇA/TROCAR
EXERCÍCIO alterar exercício 2011 para 2012 acione a opção alterar/ confirmar.



O usuário está logando em 2012 e habilitado para inicializar os lançamentos.

LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE GOVERNO

Acione o subsistema Planejamento no módulo Plano Plurianual (PPA) e selecione a atividade
Programar/Ajustar PPA .

O sistema abrirá a caixa de Cadastrar Ação PPA:

Certifique-se na tela que o campo “Exercício” se refere a 2012, e a data inicial e final do PPA 2012 e
2015 respectivamente.

Selecione a
opção

Programar
/Ajustar PPA



Digite no campo descritivo o código do P rograma de Governo ou utilize a opção pesquisar (para localizar
com os requisitos outros como: nome, tipo de Programa de Governo, sigla, etc.).

O sistema carregará as informações cadastrais do Programa de Governo.

LANÇAMENTO DA AÇÃO

O próximo passo: adicionar a AÇÃO que compõe o Programa de Governo.
Acione a opção adicionar e em seguida o sistema abrirá a caixa para preencher os dados da AÇÃO.

Inserir
código/pesquisar o

Programa de
Governo

Acione a
opção

adicionar



Digite no campo descritivo o código da AÇÃO ou utilize a opção pesquisar (para localizar com os requisitos
outros como: nome, tipo de AÇÃO, sigla, etc.).

Faça os devidos preenchimentos dos dados da AÇÃO.

Ressaltamos que as informações a respeito do produto estão em dois momentos:

1º Destacar o total da Quantidade Produto, e

2º Regionalizar o produto entreg ue no quadro de regiões de planejamento da seguinte maneira:

Acione a opção adicionar em seguida informe a região que será entregue e finalize com a opção de incluir e
confirmar, em seguida digite a quantidade de produto entregue.

OBS: o sistema exige regionalizar o total da quantidade de produto.

Total do
produto

entregue.

Acionar a
opção

Adicionar para
regionalizar o

produto
entregue.



Faça a inclusão e confirmação dos dados com as opções de incluir e confirmar.

O sistema voltará à tela principal do módulo do PPA com a AÇÃO adicionada na gride de Ações que
compõem o Programa de Governo.

LANÇAMENTO DA MEDIDA

Após o lançamento da AÇÃO a próxima passo é inserir sua MEDIDA.

Selecione a AÇÃO e acione a opção de Medida(s).

Digite a quantidade
do produto

entregue na região
de planejamento

em destaque.

Acione a
opção

Medida(s)



Dentro da caixa de Cadastro de Medida acione o comando de Adicionar.

Faça a descrição da Medida e insira a data de inicio e fim para execução.

Salve as informações com as opções Incluir e Confirmar.

O sistema voltará à tela de cadastro de Medida para inserção de valores da seguinte maneira:

Selecione a Medida e em seguida acione a opção de Incluir Valores.

Acione a
opção

Adicionar



O sistema abrirá a caixa Alterar Medida , então acione a opção de Adicionar .

Acione a
opção Incluir
Valores

Acionar a
opção
Adicionar



O sistema abrirá e caixa de Incluir Detalhamento Medida PPA, faça o preenchimento e salve as informações
com as opções de incluir e confirmar.

O sistema lançará uma caixa d e confirmação de inclusão e voltará à tela de Alterar Medida PPA.

Acione a opção cancelar e assim voltará à tela da Cadastrar Medida, acione a opção voltar e finalmente
estará na tela principal do módulo do PPA.



Diante da tela principal do módulo do PP A você pode identificar as AÇÕES inseridas na proposta do PPA no
programa de Governo em destaque.

Para as opções Remover, Alterar o sistema segue a mesma operacionalização, selecione o item desejado
e salve as alterações com as opções “Incluir” e “Confir mar”, validado com a mensagem de confirmação
emitida pelo sistema.

“As rotinas dos lançamentos das propostas de Programas de Governo/AÇÃO e
Medidas para o PPA 2012-2015 segue esta operacionalização.”



O sistema disponibiliza relatórios em diversos forma tos para conferência e outras providências que se
fizerem necessários.
Exemplo o Plan 03: emitir PPA Sintético para verificação de lançamento de valores.
Acione o subsistema RELATÓRIOS/RELATÓRIOS DO PPA/ PLAN 03: Emitir PPA Sintético/ Adicione o exercício
2012 e Código da PAOE (se precisar de mais informações filtre mais requisitos de seu lançamento).





Caso queira:

TROCAR UNIDADE ORÇAMENTARIA

Para fazer a troca da Unidade Orçamentária sem deslogar do sistema; acesse o subsistema
GESTÃO/SEGURANÇA/TROCAR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA .

Selecione a U.O. que deseja logar e acione as opções alterar e confirmar.



DESLOGAR USUÁRIO

Para deslogar usuário no sistema acesse o subsistema GESTÃO/USUÁRIO NEGOCIAL/DESLOGAR.

Digite o nome ou login e acione a opção consultar.



Selecione o usuário e acione a opção deslogar.

O sistema lançará a mensagem de confirmação de usuário deslogado.


