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PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS - GPWEB 

1. Tela Principal 
- Digitar na linha apropriada do navegador: rana/index.php e adicionar em Favoritos, pois facilita o acesso; 

- Utilizar, preferencialmente, o Google Chrome, digitando como “login” o mesmo do e-mail do servidor no TCE e a senha inicial a ser informada no momento 

da apresentação; 

- Ao teclar “entrar” o GPWEB apresentará sempre a tela de Mensagens; 

- Vale destacar o nível de interatividade do Sistema. Basta passar o mouse sobre uma “aba” que informações sobre a funcionalidade da opção em destaque 

aparecem na tela. 

 

 

 
 

Endereço a ser digitado inicialmente 
para acessar o GPWEB 

Login (o mesmo do e-mail do servidor 
no TCE). Senha a ser informada. 

Durante o uso do Sistema e por necessidade de retorno a 
uma ação de nível superior, quando não houver a 
indicação para “cancelar” ou “voltar”, deve-se usar a seta 
para a esquerda ou para a direita e depois a opção 
indicada acima para recarregar a página. Confirmar o 
reenvio do formulário como demonstrado a seguir. 
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2. Tela de Mensagens e Linha de Execução (Menu) 
- Sempre observar as mensagens relacionadas na Caixa de Entrada e tomar as providências inerentes a cada mensagem; 
- Acessar a opção desejada, seja na linha de execução ou na aba Mensagens. Em caso de dúvidas, passe o mouse sobre o item desejado que uma orientação 
imediatamente aparece na tela.  

 

 

Acesse o Menu para escolher a ação 
desejada. Ao encerrar as atividades no GPWEB, deve-se sempre usar a opção “sair”. Caso contrário 

poderá sair, mas continuará logado e o Sistema permanecerá contando o tempo de acesso. 

Mensagem enviada e respondida. Constam todas as 
informações, podendo ser arquivada. 
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3. Execução Menu (Contatos – 1ª opção) 
- Relaciona todos os contados cadastrados pelo administrador do GPWEB no TCE com seus respectivos níveis de acesso; 

 - Caso queira enviar um e-mail a um contato, basta clicar no “envelope” do contato desejado e escrever a mensagem. 

 

4. Gerenciamento de Projetos 
- Clique em Menu à Projetos àLista de projetos. 
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- Clique no sinal “+” do PE 2016-2019 e em seguida clique no nome do próprio projeto para acessar as ações/atividades estratégicas do PEA 2016. 

 

 

Progresso do PEA 2016 até 26/04/2016. O PEA-2016 é o projeto específico 
voltado às atividades (tarefas) executáveis em 2016, cujo progresso (1,6%) 
resulta do nível de execução de cada atividade e esse reflexo só impactará 
o PE 2016-2019 após o encerramento do PEA  de cada exercício. 

Nesta página tem-se uma visão geral do Projeto. 
Inicialmente com  a sua descrição. A navegação pode ser 
com a movimentação do botão da régua do lado direito ou 
clicando no ícone à esquerda do nome Plano. 

O GPWEB apresenta Menus funcionais específicos para navegação e execução a começar pela linha abaixo do 
nome do Sistema. Todos eles apresentam uma excelente interatividade, bastando passar o cursor sobre o ícone 
desejado. O Menu indicado compreende as ações de criação e inserção de dados/arquivos na base do Sistema. 
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Ao clicar na palavra Contatos a tela se expande e os nomes 
dos responsáveis pelas ações estratégicas são destacados. 

Os Projetos são apresentados de acordo com a hierarquia entre eles. No caso o 
PE 2016-2019 é o Projeto Master e a cada ano devemos ter o PEA que deverá ser 
incorporado ao Master a cada ano de sua execução. Abaixo temos a 
demonstração gráfica desses Projetos. 

Apresentação gráfica do PE 2016-2019 e do PEA-2016 com início em 01/01/2016 e término em 31/12/2016. O 
impacto no PE dar-se-á proporcionalmente ao nível de execução de cada PEA. 

As Ações Estratégicas (78 ações PE 
2016-2019) são relacionadas na aba 
“Tarefas Resumo”. 
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As Atividades Estratégicas (378 ações PE 2016-2019) acrescidas das atividades operacionais de todas as áreas do TCE (400 aproximadamente) são relacionadas na aba 
“Tarefas”. Aquelas que apresentam um clips são as que possuem Plano de Ação incorporado ao GPEWB e algumas delas possuem o percentual de progresso (“Feito”) já 
homologado pela autoridade competente. Vale destacar a hierarquia entre essas tarefas e o nível de registro de valores para cálculo do progresso pelo GPEWB. 

O Menu nesse nível de acesso está voltado à visualização das possíveis ações a serem 
executadas conforme orientação apresentada ao se passar o cursor sobre a aba desejada. 
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ROTINAS PARA INFORMAÇÃO E REGISTRO DO PROGRESSO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS/OPERACIONAIS 

Os valores a serem informados pelas áreas operacionais deverão ser em porcentagem ou valor absoluto correspondente ao andamento mensal de suas 
atividades (sem a necessidade de acumulação de valores/%), cujos valores serão lançados no Sistema de Gestão de Projetos WEB - GPWEB pelo servidor 
designado para essa atividade. 

Verificar o seguinte: 

1. Informação à Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica - APGE 

- A chefia que detém os controles operacionais das atividades desenvolvidas sob sua responsabilidade deve informar à APGE, via mensagem GPWEB, 
os valores/percentuais extraídos dos seus controles, conforme orientações descritas a seguir: 

 

Ao acessar o GPWEB, é apresentada como default a página Mensagens. Para criar e 
enviar a informação à APGE clique em Nova Msg e siga as instruções contidas em 
cada figura.  



8 
 

 

- Elaboração da mensagem com a descrição do assunto e preenchimento dos campos, conforme orientações descritas a seguir: 

 

Selecionar o servidor da APGE 
designado para o registro das 
informações  

Ao clicar na opção incluir, o 
nome do servidor surge como 
destinatário.  Clicar em avançar. 

Nome do servidor 
selecionado  

Selecione a Precedência desejada: Rotina, 
Preferencial, Urgente ou Urgentíssima. 
 

Selecione a Class Sigilosa: Ostensivo, 
Reservado, Confidencial, Secreto ou Ultra 
Secreto. 
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Descreva o conteúdo da mensagem. Utilize os recursos destacados em azul, quando necessário e anexe os arquivos que comprovam os 
valores/percentuais informados. 
Para anexar arquivos (PDF) clique no botão “anexar arquivos” e proceder conforme orientações do Sistema. Quanto a “anexar 
documentos” só deve ser usado quando se tratar de  documento elaborado por meio do próprio GPWEB (modelo existente no 
Sistema). 

Ao escolher o arquivo a ser anexado o seu nome aparecerá ao lado. Caso tenha anexado indevidamente um arquivo proceda 
conforme orientação contida no item 1 (Tela Principal). 
 
Obs.: Concluída a mensagem e anexados os arquivos,  clicar  no  botão “enviar mensagem”. 
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2. Se a tarefa a receber o registro de % / valor possui um indicador cadastrado: 
2.1 O servidor designado deve selecionar a tarefa (atividade) e clicar diretamente na tarefa (atividade): 

 
 

  

Clicar na atividade desejada 
quando a “mão” estiver ativa 
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2.2 Após acessar a tarefa (atividade) desejada escolher a aba “Indicadores” e clicar no indicador específico conforme ilustração: 

 
 

2.3 Registrar os valores informados conforme ilustração a seguir: 

t 

Clicar na bolinha verde para acessar a tela de inclusão de valores no Indicador 

Lance no campo Valor conforme informado pela área operacional, seja 
valor absoluto ou percentual. O GPWEB calcula o valor/percentual a ser 
homologado pela autoridade competente. 

A homologação pela autoridade competente será realizada diretamente na 
tarefa , observando os mesmos procedimentos descritos no subitem 1.4. 

Incluir o valor no campo específico, seja percentual ou valor absoluto.  Registrar no campo Observação a 
fundamentação (base) que autoriza o respectivo registro.  O valor a ser registrado na tarefa deve ser a 

Pontuação apurada pelo GPWEB na coluna “P” . 
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2.4 Correção/exclusão de  % / valor registrado incorretamente no indicador, seguir as orientações a seguir: 

 

   

  

Clicar na bolinha verde para acessar a tela de inclusão de valores no Indicador 

Clicar no sinal “+” para que os registros 
anteriores sejam destacados e excluídos para 
inclusão de novos registros corretos. 

Identificar o registro incorreto e clicar no “x” para exclusão e 
confirmar em OK.  

Registrar o  “%” ou o “valor” correto e clicar no sinal verde “+” e 
concluída a inclusão, clicar no botão Voltar indicado pela seta. 
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2.5  A homologação, pela autoridade competente, do registro do valor/percentual do Indicador efetuado pelo servidor designado 

-  A autoridade competente deve escolher a tarefa (atividade) a ser homologada conforme orientação: 
 

 

Clicar na bolinha verde para acessar a tela de inclusão de valores no Indicador 
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- Preencher os campos obrigatórios conforme orientações específicas, validando ou não o registro efetuado pelo servidor designado:  
 

 
  Campos obrigatórios 
 

  

O valor apurado e apresentado 
na coluna “P” do Indicador 
corresponde ao Progresso a ser 
lançado no campo próprio 
indicado. Caso o valor não seja 
inteiro, desprezar o decimal se 
inferior a 5 e arredondar para o 
inteiro seguinte se maior que 5. 

Selecionar a Referência correta 
conforme a área de atuação, ou 
seja: Planejamento, Execução, 
Análise, Homologação e 
Fiscalização. 

Quanto a Descrição, deve ser 
descrito de forma sucinta o  
motivo embasador do 
Registro.  

Notificar somente os 
interessados, marcando ou 
desmarcando os campos 
próprios. 

* 

* 

* 

* 
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3. Se a tarefa (atividade) a receber o registro de %/valor não possui um indicador cadastrado: 
3.1 O servidor designado seleciona a tarefa (atividade) a receber o registro 

-  O servidor designado deve escolher a tarefa (atividade) e registrar os valores a serem homologados conforme orientação: 

 
 

Clicar na bolinha verde para acessar a tela de inclusão de valores no Indicador 
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-  O servidor designado deve preencher os campos obrigatórios conforme orientações específicas, a serem validados pela autoridade competente: 

 
 Campos obrigatórios 

 

  

O valor apurado e apresentado 
na coluna “P” do Indicador 
corresponde ao Progresso a ser 
lançado no campo próprio 
indicado. Caso o valor não seja 
inteiro, desprezar o decimal se 
inferior a 5 e arredondar para o 
inteiro seguinte se maior que 5. 

Selecionar a Referência correta 
conforme a área de atuação, ou 
seja: Planejamento, Execução, 
Análise, Homologação e 
Fiscalização. 

Quanto a Descrição, deve ser 
descrito de forma sucinta o  
motivo embasador do 
Registro.  

Notificar somente os 
interessados, marcando ou 
desmarcando os campos 
próprios. 

* 
* 

* 

* 
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3.2 A autoridade competente homologa o registro do valor/percentual do Indicador efetuado pelo servidor designado 
-  A autoridade competente deve escolher a tarefa (atividade) a ser homologada conforme orientação: 

 

 

Clicar na bolinha verde para acessar a tela de inclusão de valores no Indicador 
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- Preencher os campos obrigatórios conforme orientações específicas, validando ou não o registro efetuado pelo servidor designado:  

 
 Campos obrigatórios 

 

  

  

O valor apurado e apresentado 
na coluna “P” do Indicador 
corresponde ao Progresso a ser 
lançado no campo próprio 
indicado. Caso o valor não seja 
inteiro, desprezar o decimal se 
inferior a 5 e arredondar para o 
inteiro seguinte se maior que 5. 

Selecionar a Referência correta 
conforme a área de atuação, ou 
seja: Planejamento, Execução, 
Análise, Homologação e 
Fiscalização. 

Quanto a Descrição, deve ser 
descrito de forma sucinta o  
motivo embasador do 
Registro.  

Notificar somente os 
interessados, marcando ou 
desmarcando os campos 
próprios. 

* 
* 

* 

* 
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3.3 Correção/exclusão de  % / valor homologado incorretamente na tarefa, seguir as orientações a seguir: 
 

 

 

 

 

 

  

Identificar o registro incorreto e clicar no “X” 
para exclusão e confirma em OK. CUIDADO!!! A 
exclusão do registro não é recuperável. 

A correção do registro dar-se-á com novo registro a ser efetuado conforme orientações descritas no subitem 3.2. 

ATENÇÃO!!!  Os registros efetuados pela autoridade competente correspondem à homologação do progresso de cada atividade (tarefa) e a sua evolução é calculada 

pelo próprio GPWEB.  

 

NOTA: Caso o progresso da atividade deva ficar com “zero” proceder conforme subitem 3.2 com o progresso “0”. 
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4. Considerações Finais 
 
A coordenação e o acompanhamento da execução, bem como do monitoramento dos resultados do Planejamento Estratégico do Tribunal cabe à 
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica - APGE, por meio do GPWEB, no termos do § único e caput do Art. 2º da Portaria nº 172/16. Essas 
atividades estão estruturadas e cadastradas no Sistema Gestão de Projetos WEB – GPWEB com o Plano Estratégico 2016-2019 (PE 2016-2019) como o 
Projeto Master e que para cada ano desse Plano temos um Plano Estratégico Anual (PEA 2016, PEA 2017, PEA 2018 e PEA 2019), cuja criação dar-se-á 
em cada ano da respectiva execução, com as atividades originárias do PE 2016-2019 ainda não concluídas nos períodos próprios ou com novas 
atividades, caso o PE 2016-2019 seja atualizado. 
 
Os valores/percentuais devem expressar o progresso efetivo de cada atividade desenvolvida nas respectivas áreas deste Tribunal de Contas, sejam elas de 
Fiscalização ou Administrativas, que se encontram definidas no Plano Estratégico Anual – PEA 2016, aprovado pela PORTARIA Nº 172/16 publicada 
no DOE TCE Nº 52/16 de 21 de março de 2016. 
 
 Os registros deverão estar embasados em informações das chefias que detêm os controles operacionais das atividades desenvolvidas sob sua 
responsabilidade e informar mensalmente à Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica – APGE, até o dia 10 de cada mês subsequente ao mês de 
referência. A informação dar-se-á por mensagem do GPWEB, com a anexação de documentos (planilhas Excel, anotações, Word, etc.) comprobatórios. 
 
 
 
 


