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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPL Nº 01/2011 
 

Versão:       01 

Publicação: DJE nº     de __/___/2011 

Unidade Responsável: Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 

 

I – FINALIDADE 

 

Estabelecer procedimentos de controle para o processo de elaboração, 

gestão e revisão do Plano Plurianual – PPA, desde a orientação às unidades para 

elaboração do diagnóstico setorial até o encaminhamento da versão final do PPA 

- Sistema FIPLAN (Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e 

Finanças) ao Poder Executivo, e posteriores revisões. 

 

II – ABRANGÊNCIA 

 

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso. 

 

III – CONCEITOS 
 
1. Plano Plurianual 
 

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento que estabelece os programas, 

com respectivas ações, de média duração, da Administração Federal, Estadual e 

Municipal, definindo objetivos e metas para um período de quatro anos. 

 

2. Indicador 
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É um elemento informacional de síntese que representa, de forma 

quantitativa, um processo, constituindo-se em um parâmetro para medir a 

diferença entre a situação desejada e a situação atual. 

 

3. Público Alvo 
 

Explicita para quais segmentos da sociedade (pessoas, famílias, 

comunidades, instituições ou setores) as ações e resultados do programa estão 

direcionados. Ainda que toda a sociedade se beneficie da solução de algum 

problema, o público alvo no programa deve indicar apenas os beneficiários diretos 

das ações e resultados. 

 

4. Horizonte Temporal 

 

Indica o período em que serão desenvolvidas as ações do programa. Os 

programas podem ter duração restrita ou continuada. Os programas de natureza 

continuada poderão conter ações de natureza temporária para a entrega de 

produtos com temporalidade definida. 

 

5. Programa 
 

O programa é o instrumento de organização da atuação governamental 

que articula um conjunto de ações, as quais concorrem para um objetivo comum 

preestabelecido, mensurado por indicadores estabelecidos no PPA, visando à 

solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda da 

sociedade. 

 
6. Ação Governamental 

 

As ações operacionalizam a entrega de produtos e serviços a sociedade e, 

portanto, são elas que dão andamentos aos resultados esperados pelo programa. 

São as ações dos programas que realizam as transformações esperadas. Podem 

assumir a forma de projetos, atividades e operações especiais. O enquadramento 
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de uma ação em um dos três itens depende do efeito gerado pela sua 

implementação.  

 

7. Projeto 
 

Instrumento de programação orçamentária 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 aperfeiçoamento da ação de 

Governo. 

 
8. Atividade 
 

Instrumento de programação orçamentária para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo 

contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção 

da ação de Governo. Para fins da programação, a atividade classifica-se em de 

manutenção e finalística. 

 
9. Atividade Finalística 
 

Conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e se destinam à 

prestação de serviços públicos, ao atendimento direto ou indireto da população e 

à realização da finalidade constitutiva de órgão ou entidade governamental. 

 

10. Atividade de Manutenção 
 

Conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e se destinam à 

manutenção e ao funcionamento de órgãos e entidades governamentais, 

compreendendo as despesas com pessoal e outros custeios. 

 

11. Operação Especial 
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Despesas que não contribuem para a manutenção das ações de Governo, 

das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a 

forma de bens ou serviços. 

 

12. Região de Planejamento 
 

As regiões de planejamento compreendem um conjunto de Unidades do 

Zoneamento Sócio-Econômico Ecológico – ZSEE, agregadas segundo a 

integração dos aspectos sócio-econômicos e ecológicos com os elementos 

estruturantes das regiões de influência dos pólos urbanos. A focalização do gasto 

deve ser distribuída por região do Estado, de acordo com a codificação 

disponibilizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral 

– SEPLAN/MT. 

 

13. Diagnóstico situacional 
 

É uma pesquisa, semelhante à análise de vulnerabilidade. Trata da 

identificação do "modo operacional" de funcionamento da Instituição, seus 

problemas e percepções dos usuários, para que possam ser realizadas 

intervenções técnicas e funcionais. 

 

14. Despesas obrigatórias de caráter continuado 
 

Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente 

derivada de ato normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua 

execução, por um período superior a dois exercícios. 

 
15. Despesas essenciais 
 

São aquelas caracterizadas como sendo necessárias ao atendimento das 

necessidades de manutenção e de funcionamento dos órgãos e entidades da 

administração pública, de modo a permitir-lhes o pleno funcionamento. 
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16. Despesas discricionárias 

 

As despesas discricionárias são aquelas cujo nível estratégico de Governo 

dispõe de uma maior margem quanto à decisão alocativa dos recursos, isto é, 

com base em critérios discricionários (de avaliação do mérito e da oportunidade) 

são estabelecidas as prioridades de gasto. 

 

17. Unidade Orçamentária (UO) 
 

O segmento da administração a que o orçamento do Estado consigna 

dotações especificas para a realização de seus programas de trabalho e sobre os 

quais exerce o poder de disposição, corresponde ao menor nível da classificação 

institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes, como os de 

maior nível da classificação institucional. 

 
18. Gerente de Projeto 
 

Um gerente de projetos tem a responsabilidade de planejar e controlar a 

execução de projetos, também é responsável pela condução do projeto e deve 

contar com o respaldo de patrocinadores (sponsors, segundo a nomenclatura 

PMI), normalmente indivíduos que estejam fora do projeto a ser executado.  

O gerente e sua equipe de projetos planejam e coordenam o desenvolvimento do 

projeto colhendo métricas, suprindo necessidades, recrutando recursos 

adequados e mantendo o foco na meta de projeto, além de: 

 estar sempre alerta, mas não avesso as mudanças; 

 ser sensível a aspectos políticos: os interesses dos stakeholders nem sempre 

convergem; 

 agendar reuniões, acompanhar o treinamento, avaliar o desempenho de sua 

equipe e mantê-la motivada, resolvendo conflitos. 

 

19. Escopo 
 

Processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do 

produto. 
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20. Sponsors 

 

Patrocinador (comercial). 

 

21. Stakeholder 
 

Parte interessada ou interveniente (em português), é um termo usado em 

diversas áreas referente às partes interessadas que devem estar de acordo com 

as práticas de governança corporativa executadas pela empresa. 

 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

A presente instrução normativa integra o conjunto de ações, de 

responsabilidade do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

no sentido da implementação do Sistema de Planejamento e Orçamento do Poder 

Judiciário, sobre o qual dispõem: 

 

- Constituição Federal (art. 165); 

- Constituição Estadual (art.162); 

- Lei Complementar Federal nº 101/2000 (art. 4º) – Lei de Responsabilidade 

Fiscal; 

- Manual do PPA (da Sec. de Estado de Planejamento e Coord. Geral); 

- Resolução do CNJ nº 049/2009 (dispõe sobre o Núcleo de Estatística e Gestão 

Estratégica nos Órgãos do Poder Judiciário); 

- Resolução nº 70/2009–CNJ (dispõe sobre o Planejamento e a Gestão 

Estratégica no âmbito do Poder Judiciário); 

- Resolução do Tribunal Pleno nº 08/2009/TP (dispõe sobre o Planejamento e a 

Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso). 
 

V – RESPONSABILIDADES 

 
1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  
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 promover discussões técnicas com as unidades executoras para atualizar as 

rotinas de trabalho, bem como quando houver alterações na legislação e 

normas, visando a atualização da instrução normativa; 

 

 obter a aprovação da nova versão da instrução normativa, após submetê-la à 

apreciação da Coordenadoria de Controle Interno - CCI e promover a sua 

divulgação e implementação. 

 

 2. Das Unidades Executoras: 

 

 alertar a unidade responsável pela instrução normativa sobre alterações que 

se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, 

tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de 

controle e o aumento da eficiência operacional; 

 

 manter a instrução normativa à disposição de todos os servidores da unidade,  

zelando pelo seu fiel cumprimento;   

 

 cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial 

quanto aos procedimentos de controle. 

 

3. Da Coordenadoria de Controle Interno: 
 

 prestar o apoio técnico na fase de atualizações das instruções normativas, em 

especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle;  

 

 por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos 

procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo 

alterações nas instruções normativas para aprimoramento dos controles ou 

mesmo a formatação de novas instruções normativas.   

 

VI – PROCEDIMENTOS  
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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Para que não haja prejuízo à qualidade do PPA é fundamental que o plano 

esteja alinhado às diretrizes estratégicas da Instituição, contidas no planejamento 

estratégico, além da participação efetiva das unidades da estrutura organizacional 

do Poder Judiciário, com rigorosa observância dos prazos. 

 
CAPÍTULO II – PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES 
 

A. QUANDO DA ELABORAÇÃO DO PPA 
 
A.1. QUANDO DA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

1. Para elaboração do diagnóstico situacional, utilizar como referência o modelo 

que consta do Anexo I. 

 

2. Para projeção das despesas obrigatórias e essenciais utilizar a planilha que 

consta do Anexo II. 

 

2.1. Na projeção das despesas obrigatórias e essenciais considerar os efeitos 

inflacionários, e, para as variações superiores a 10% (dez por cento), em relação 

ao Plano de Trabalho Anual – PTA do exercício anterior ao ano vigente, deve ser 

apresentada justificativa. 

 

2.2. Antes de encaminhar o levantamento a COPLAN, deve ser efetuada a 

revisão da projeção, com indicação do servidor que efetuou este procedimento. 

 
A.2. QUANDO DA DEFINIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 
 

1. Quando da realização das oficinas para a estruturação do(s) programa(s) e 

respectivos projetos, atividades e/ou operações especiais, observar as 

disposições do Manual de Elaboração do PPA, editado pela Secretaria de Estado 

de Planejamento e Coordenação Geral, bem como as diretrizes do Plano 

Estratégico do Poder Judiciário. 
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2. Levantar os custos das ações e programas com as devidas justificativas. 

 

3. Cabe a Coordenadoria Financeira, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, revisar a 

classificação das dotações orçamentárias, conforme planilha encaminhada pela 

COPLAN. 

 

4. Efetuar o lançamento no Sistema FIPLAN, pelos gerentes de projetos, de suas 

respectivas ações na forma padronizada pela COPLAN.  

 

B. QUANDO DO GERENCIAMENTO DOS PROJETOS 
 

1. Deve haver a participação efetiva dos gerentes de projetos nas reuniões de 

gerenciamento, com apresentação de relatórios sobre o cumprimento dos marcos. 

 

1.1. Deverão ser apresentadas justificativas quanto aos marcos não atingidos. 

 

C. QUANDO DA REVISÃO DO PPA 

 

1. As solicitações à COPLAN sobre as alterações de mudanças no escopo, custo 

ou prazo dos projetos, bem como a comunicação sobre o encerramento do 

projeto devem ser formalizadas pelos gerentes de projetos, com as devidas 

justificativas, de acordo com tabela 1:  

 

TABELA 1 - Tabela de Prazos 

Alterações no Escopo Imediatamente após constatação da necessidade 

Alterações no Custo Imediatamente após constatação da necessidade 

Alterações no Prazo Imediatamente após constatação da necessidade 

Encerramento de Projeto Até 15 (quinze) dias após o encerramento 

 

1.1. As solicitações de mudanças deverão ser acompanhadas de justificativas.   
 

CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS NA COPLAN 

 
A. QUANDO DA ELABORAÇÃO DO PPA 
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A.1. QUANDO DA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

1. Encaminhar às Coordenadorias os modelos para elaboração do diagnóstico 

setorial e planilha para projeção das despesas obrigatórias e essenciais, 

juntamente com a agenda de obrigações. 

 

1.1. Efetuar o acompanhamento dos prazos, emitindo relatório sobre os 

descumprimentos à Diretoria Geral do Tribunal de Justiça. 

 

A.2. QUANDO DA DEFINIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 

 

1. Analisar as informações disponibilizadas no diagnóstico situacional e identificar 

a compatibilidade com o planejamento estratégico, como orientação para 

definição dos programas e ações. 

 

2. Analisar os valores projetados nas planilhas, comparando com a média de 

gastos dos últimos 2 (dois) anos. 

 

2.1. Para as variações acima de 10% (dez por cento), analisar as justificativas. 

 

2.2. Em até 05 (cinco) dias antes do prazo estabelecido para a apresentação das 

necessidades das unidades, deverá ser identificado quais as áreas que ainda não 

encaminharam, enviando comunicado de alerta quanto ao prazo final. 

 

3. Consolidar as planilhas das despesas encaminhadas pelas áreas e comparar 

com o teto disponibilizado, para a definição do montante a ser alocado para as 

despesas discricionárias nas ações. 

 

4. Encaminhar planilha consolidada à Coordenadoria Financeira para revisão da 

classificação das dotações orçamentárias. 

 

5. Encaminhar a proposta do PPA ao Presidente do Tribunal de Justiça em até 30 

(trinta) dias antes da data limite de lançamento no Sistema FIPLAN, para 
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submeter à apreciação do Tribunal Pleno, em caráter de urgência, tendo em vista 

o prazo definido pela SEPLAN para consolidação do PPA do Estado. 

 

6. Adotar os padrões para transcrição de dados no sistema FIPLAN conforme 

orientação da SEPLAN. 

 

7. Emitir relatórios do Sistema FIPLAN para fins de revisão integral da transcrição 

dos dados. 

 

8. Criar pasta física e virtual para arquivamento de todos os documentos 

recebidos, produzidos e enviados que serviram como base para elaboração do 

PPA. 

 

B. QUANDO DO GERENCIAMENTO DOS PROJETOS 

 

1. Realizar reuniões de gerenciamento de acordo com a resolução especifica. 

 

2. Efetuar o acompanhamento trimestral da execução das despesas inerentes a 

cada projeto, através de relatórios extraídos do Sistema FIPLAN, Sistema de 

Gerenciamento Financeiro (SGF) e Sistema de Informações Gerenciais (SIG-MT). 

 

 C. QUANDO DA REVISÃO DO PPA 

 

1. Analisar as solicitações de mudança, observando os procedimentos 

estabelecidos no item C, do Capítulo II. Caso não observados todos os requisitos, 

a solicitação deve ser devolvida à origem. 

 

2. Apresentar proposta de revisão ao Presidente na 1ª quinzena de fevereiro do 

ano corrente, que submeterá ao Tribunal Pleno para aprovação. 

 

3. Encaminhar Proposta aprovada ao Poder Executivo até no máximo a 1ª 

quinzena do mês de abril. 

 

 



                                                                                                                                     
 
 

 
 

Página 12 de 17 

 
 

 ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. Os prazos estabelecidos legalmente e institucionalmente para entrega dos 

produtos referentes ao sistema de planejamento deverão ser rigorosamente 

observados. 

 

2. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos 

junto à COPLAN. 

 

3. Os pontos de controle estabelecidos nesta Instrução Normativa serão aferidos 

regularmente pela Coordenadoria de Planejamento e, por meio de procedimentos 

de auditoria interna, pela CCI. 

 

4. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

                   

                                        Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2011. 

 

     VIVIAN D. DE ARRUDA E S. PIRES 

         Coordenadora de Planejamento 

 

Aprovada em 22/11/2011. 

 

Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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ANEXO I – IN SPL Nº 01/2011 

 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
Diagnóstico Situacional: Tem a finalidade de embasar a definição dos Objetivos 

Setoriais e as políticas a serem desenvolvidas no período do Plano. 

Conferir maior transparência à política a ser implementada pelas entidades de 

governo por meio de uma análise retrospectiva que evidencie os erros e acertos 

do passado e de uma avaliação prospectiva que permita as instituições  

antecipar-se aos problemas ou demandas em trajetória de crescimento bem como 

um melhor aproveitamento das tecnologias disponíveis. 

 

Estrutura do Diagnóstico: 

 

1. Apresentação do Setor; 

2. Contextualização; 

2.1. Atores e competências; 

2.2. Cenário Atual do Setor (situações-problemas); 

2.3. Participação Social; 

3. Análise Retrospectiva; 

4. Análise Prospectiva. 

 

1. Apresentação do setor: Delineamento do setor objeto de diagnóstico e 

identificação dos segmentos em que ele se desdobra, quando for o caso. 

 

2. Contextualização: 

 

a) Atores e competências: apresentação sucinta dos principais atores envolvidos 

no desenvolvimento do setor e suas competências, com destaque para os 

aspectos federativos (responsabilidades e competências dos entes) e 

regulatórios; 

 

b) Cenário Atual do Setor (situações negativas/oportunidades de melhoria): 

Consiste na identificação das situações negativas e ou oportunidades de melhoria 
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existentes na sociedade, relacionados ao setor e seus segmentos, que serão 

objeto de intervenção ao longo do período do Plano (Situações negativas e ou 

comportamentos indesejáveis que necessitam de correção/intervenção tendo em 

vista os objetivos da organização); 

 

c) Participação Social: descrição dos canais de participação social existentes no 

setor, assim como a sua forma de funcionamento e relacionamento com a 

atuação da Secretaria. Neste item também deverão estar relacionadas às 

principais demandas e reivindicações sociais emanadas dos conselhos, 

conferências, ou correspondentes, relacionadas com as temáticas tratadas pelas 

respectivas Secretarias de governo; 

 

d) Situação do setor no contexto nacional: levantamento dos aspectos 

comparativos mais significativos entre o Estado e outros entes da Federação. 

 

3. Análise retrospectiva 

 

Apresentação sucinta da política atual do setor, que deve, sempre que possível, 

ser cotejada com a apresentação dos principais desafios e restrições históricas à 

implementação das políticas, com a evolução dos gastos públicos no setor em 

relação ao Orçamento Geral do Estado e com a evolução dos principais 

indicadores do setor. 

 

4. Análise prospectiva 
 

a) Expectativa de evolução de problemas e demandas: apresentação sucinta de 

problemas identificados e do comportamento da demanda em cenários futuros, 

com projeções de médio e longo prazo, sempre que possível; 

 

b) Prospectivas tecnológicas: quando for o caso, identificação e descrição 

sucinta de novas tecnologias - de produtos e processos - que possam impactar a 

oferta e a demanda dos produtos e serviços ofertados pelo Órgão no futuro, assim 

como seus possíveis efeitos sobre sua forma de atuação. 
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Insumos que podem ser utilizados para elaboração do diagnóstico: 

 

Lei de criação do órgão/setor; 

Políticas nacionais para o setor; 

Planos estaduais; 

Diagnósticos do MT + 20; 

Objetivos e as metas para o MT +20; 

Plano Estratégico do Poder Judiciário; 

Informações diversas relativas ao setor (estatísticas, estudos elaborados, etc.). 
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ANEXO II – IN SPL Nº 01/2011 

 
PLANILHA DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS E ESSENCIAIS - PPA 

 
 Órgão: 
 Unidade Orçamentária: 
 Unidade Setorial Responsável:  
 ESPECIFICAÇÃO Exercício Financeiro 
 1 DESPESAS OBRIGATÓRIAS  Fonte 

(Cód) 
n-2     n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 

         1.1 Pessoal e Encargos 
        

 1.1.1 Especificar item de despesa         
 1.2. Outras Despesas Obrigatórias         
 1.2.1 PIS/PASEP (Recolhimento e Abono)         
 1.2.2 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado(Precatórios)         
 1.2.3 (...)         

Sub Total        
 2 DESPESAS ESSENCIAIS * Fonte 

(Cód) 
n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 

 2.1 Manutenção de Gabinetes (2004)         
 2.2 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis (2005)         
 2.3 Manutenção de Serviços de Transporte (2006)         
 2.4 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais (2007)         
 2.5 Manutenção das Ações de Informática (2009)         
 2.6 Manutenção de Órgãos Colegiados (2010)         
 2.7 Publicidade Institucional e Propaganda (2014)         

    Sub Total        
TOTAL GERAL        

 
Assinatura do servidor responsável pela elaboração da planilha: 
 

Assinatura do Coordenador responsável: 
 
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
 

1- No cabeçalho da Planilha informar código e descrição do órgão/unidade 

orçamentária e a unidade setorial responsável pelo fornecimento das 

informações. 
2- Especificar os itens de despesas correspondentes a cada uma das despesas 

indicadas, incluindo novas linhas. 

3- Na coluna "Despesas Obrigatórias" caracterizar as despesas obrigatórias de 

responsabilidade da unidade orçamentária (pessoal e encargos, dívida, 

precatórios, outras despesas obrigatórias). Indicar a somatória correspondente 

aos itens de despesa informados. 

4- Na coluna "Despesas Essenciais" identificar as principais ações de natureza 

administrativa constantes do Programa de Apoio Administrativo. Caso alguma das 
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atividades não conste da programação da unidade orçamentária, a exemplo da 

atividade de "Manutenção de Gabinetes", proceder a sua exclusão no formulário. 
5- Na Coluna "Fonte" informar o código da fonte de custeio da despesa. Nas 

situações em que a despesa for financiada por mais de uma fonte de recursos 

inserir novas linhas na planilha para incluir a informação. 

6 - Da apuração e estimativa dos valores para os períodos correspondentes aos 

exercícios: 

6.1 - Exercícios de n-2 e n-1: Informar os valores da despesa realizada 

(liquidada) nos respectivos exercícios. 

6.2 - Exercício de n: Informar os valores das despesas programadas na LOA + 

os créditos adicionais autorizados. 

6.3 - Exercícios de n+1 a n+4: Projetar as despesas essenciais de natureza 

administrativa para o quadriênio do PPA. 

 

Obs: Deverão ser adotados como parâmetros para ajustes dos valores apurados 

para os exercícios do PPA, os índices de inflação projetados para os respectivos 

anos. 

 

* Na apuração e estimativa das despesas essenciais deverão ser consideradas 

apenas aquelas inerentes às necessidades de manutenção e funcionamento 

administrativo do órgão/entidade. As demais despesas essenciais relacionadas às 

atividades finalísticas do órgão/entidade serão previstas na fase de elaboração 

das propostas setoriais para o PPA. 

 
** n = Ano de elaboração 


