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Perfis e Papéis



Perfis e papéis

Ator Perfil/Papel SIOP O que faz?

Agentes Técnicos – AT Agente Técnico
Inclui propostas próprias; visualiza propostas de outros usuários do 
mesmo AT; envia propostas para Órgão Central; consulta pareceres 
pendentes; emite parecer quando solicitado.



• São atribuídos pelos cadastradores locais.

• Lista de cadastradores locais encontra-se disponível em:

– SIOP >> Solicitação de Acesso >> Link “Cadastradores Locais por Órgão”.

Perfis e papéis



Consulta dos perfis e papéis associados ao usuário pode ser 
verificada efetuando um clique sobre o nome do usuário.

Perfis e papéis



Emendas



Emendas



Consulta de emendas



Proposição de emendas



Proposição de emendas



Cópia de proposta de emenda

Ao utilizar essa função, a tela de inclusão de emendas abrirá com 
as informações da emenda original já preenchidas.



Cópia de proposta de emenda



Cópia de proposta de emenda



Avaliação de emendas



Avaliação de emendas

• É o ato de indicar se a emenda será:
– Aprovada;

– Aprovada parcialmente; ou

– Rejeitada.

• Ao tramitar o lote de emendas:
– As “aprovadas” seguem para o momento seguinte;

– As “aprovadas parcialmente” ou “rejeitadas” não
seguem para o momento seguinte.



Avaliação de emendas

Quantidade de emendas com avaliação pendente

Quantidade de emendas ao dispositivo



Avaliação de emendas

Justificativa é obrigatória 
para os casos de aprovação 

parcial ou rejeição.



Tramitação de 
Emendas



Tramitação de emendas



Tramitação de emendas



Tramitação de emendas

• Só pode ser tramitada uma proposta aprovada por dispositivo 
(com exceção das aditivas).

• Operação de envio:
– Verifica se há inconsistências antes do envio e aponta as pendências;

– Envia todas as aprovadas; e

– Sempre em lote.



Órgãos sem propostas



Órgãos sem propostas

• O Agente Técnico que não possua propostas de emendas 
deve informar essa condição no SIOP.

• Disponível somente se nenhuma emenda estiver aprovada.

• Quando informado que não há propostas:
– A janela de trabalho será fechada;

– Será efetuada uma marcação na base de dados; e

– Enviado e-mail aos gestores.

• Caso haja mudança de posição, será necessário reabrir janela.



Órgãos sem propostas



Órgãos sem propostas

Se houver propostas de emendas cadastradas para o 
órgão, ao utilizar a funcionalidade o SIOP apresentará 

pop-up de confirmação.



Pareceres



Pareceres

• Todos os usuários com perfil “Agente Técnico” têm acesso a 
tela de pareceres.

• Pareceres para “Agentes Técnicos” serão sempre solicitados 
pela SOF;

• Existem 3 status possíveis para os pareceres:
– Pendente (PEN): quando um parecer foi solicitado pela CGPRO mas 

sua confecção ainda não foi iniciada pelo departamento da SOF;

– Rascunho (RAS): quando um parecer solicitado ou voluntário 
começou a ser elaborado, mas ainda não foi enviado à CGPRO;

– Enviado (ENV): quando o parecer já foi enviado para a CGPRO.



Pareceres



Pareceres



Pareceres



Relatórios



Espelho da proposta



Prévia PLDO

• Apresenta o texto do Projeto de Lei já considerando as 
proposições aprovadas pelos gestores.

• Só é visualizado o que foi proposto por 
órgãos/unidades vinculados ao perfil do usuário.



Canais de Suporte
Área de Negócio

– MTO-Online

– Coordenação-Geral do Processo Orçamentário - CGPRO/SECAD/SOF

– Fone: (61) 2020-2358

– E-mail: pldo@planejamento.gov.br / Assunto: “Dúvida PLDO-2020”

Área de Tecnologia da Informação
– Manual do SIOP

– Coordenação-Geral de Tecnologia - CGTEC/SEAGE/SOF

– Fone: 0800-978-9003 

– Site: https://portaldeservicos.planejamento.gov.br
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Canais de Suporte

Descreva a dúvida ou problema em detalhes. Se

possível, capture a imagem da tela com o erro ou

dificuldade e anexe ao chamado. Isso ajuda na solução

do problema e traz precisão e rapidez à resposta.



Canais de Suporte



Canais de Suporte




