
Investimentos Plurianuais 

Para a elaboração do PPA 2020-2023, consideram-se Investimentos Plurianuais como 
sendo um ou mais subtítulos (Subtítulo: As atividades, os projetos e as operações 
especiais serão detalhados em subtítulos, utilizados especialmente para identificar a 
localização física da ação orçamentária, não podendo haver, por conseguinte, 
alteração de sua finalidade, do produto e das metas estabelecidas)  de projetos 
selecionados, que impactam a programação em mais de um exercício financeiro.  
 
Nesse sentido, todos os Investimentos Plurianuais devem ser cadastrados no presente 
módulo do SIOP. Recomenda-se o preenchimento de todos seus campos de 
informações, sendo obrigatórios os itens especificados na tabela ao final desta seção.  
Registra-se que a base de dados de Investimentos Plurianuais será utilizada para a 

aplicação de critérios de seleção (a serem definidos no âmbito do Comitê 

Interministerial de Governança – CIG) para priorização de execução no período do PPA 

2020-2023. 

Para cadastrar Investimentos Plurianuais, clique em (incluir novo Investimento 

Plurianual), na tela de cadastro do Programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preencha os seguintes dados, conforme figura a seguir: 

 

Na aba “informações complementares”, preencha as informações sobre a situação atual 

do Investimento e as previsões para o período do PPA. 



 

Ainda na aba informações complementares, devem ser inseridos os valores de demais 

condicionantes para a realização do investimento e os dados de georreferenciamento. 

 



Por último, na aba “Localizadores Vinculados”, cadastre os localizadores das ações 

orçamentárias que financiam o Investimento cadastrados. Nesse campo há 

possibilidade de ser incluído mais de um localizador. 

 

Ao clicar em “Vincular Localizador”, será exibida uma tela para inserção do código do 

localizador, o qual pode ser buscado a partir da Chave. Chave é uma sequência composta 

por 24 caracteres representando o programa de trabalho, o qual define 

qualitativamente a programação orçamentária, abrangendo os seguintes blocos de 

informação: classificação por esfera (2 caracteres), classificação institucional (5 

caracteres), classificação funcional (5 caracteres), estrutura programática com 

informações do programa (4 caracteres), da ação (4 caracteres) e do localizador (4 

caracteres) 

 

Preenchidos os campos, clique em (Salvar).  
 

 

 

 

 



A tabela a seguir apresenta um resumo dos elementos que devem ser preenchidos no 

cadastro do Investimento Plurianual: 

Atributos Descrição Obrigatório? 

Código  Identificador único do Investimento.  -  

Título  Nome que identifica o Investimento de 

forma sucinta e clara, ou seja, bem ou 

serviço de alta relevância, selecionado e 

entregue à sociedade.  

Sim  

Programa  Programa ao qual o Investimento está 

ligado.  

Sim  

Descrição  Explicação do Investimento, ou seja, 

detalhamento do bem ou serviço a ser 

entregue à sociedade.  

Sim  

Órgão responsável  Órgão superior da Administração 

Pública (Ministério) responsável pelo 

Investimento Plurianual.  

Sim  

Notas explicativas  Informações complementares 

necessárias à análise do Investimento.  

Não  

Planos nacionais, setoriais 

e regionais  

Campo que descreve quais planos 

nacionais, setoriais e regionais foram 

considerados para a implantação do 

Investimento Plurianual, e como se dá o 

alinhamento entre os bens e serviços a 

serem entregues e o respectivo Plano.  

Não  

Início  Data de início do Investimento 

Plurianual (pode ser anterior ao PPA 

2020-2023).  

Sim  

Término  Data de fim do Investimento Plurianual 

(pode ser posterior ao PPA 2020-2023).  

Sim  

Custo Total (Valor Total do 

Investimento)  

Previsão do valor total a ser alocado 

pelo OFSS ou OI para o Investimento 

Plurianual, considerando todos os 

dispêndios da data de início à data de 

conclusão, mesmo antes e/ou após o 

período do PPA, inclusive de estimativa 

de despesas com desapropriação, 

demais condicionantes, indenizações e 

Sim  



compensações que se façam 

necessárias. 

 

Execução Física Acumulada 

prevista até 2020  

Nível de Execução física acumulada 

prevista para o Investimento Plurianual 

antes do início do Plano (até 

31/12/2019). O valor deve ser 

apresentado com a mesma unidade 

cadastrada no campo "unidade de 

medida" da ação orçamentária.  

Sim  

Meta de Execução Física 

prevista durante o período 

do PPA  

Meta de Execução física prevista para o 

Investimento Plurianual durante o 

período abrangido pelo PPA (2020-

2023). O valor deve ser apresentado 

com a mesma unidade cadastrada no 

campo "unidade de medida" da ação 

orçamentária.  

Sim (Apenas na 

fase 

Quantitativa)  

Execução Física Total 

prevista para a conclusão 

do investimento  

Nível de execução física acumulada 

prevista para considerar Investimento 

Plurianual totalmente concluído, 

mesmo que isso ocorra antes e após o 

período do PPA 2020-2023. O valor 

deve ser apresentado com a mesma 

unidade cadastrada no campo 

"unidade de medida" da ação 

orçamentária .  

Sim  

 

Aba Informações Complementares  

Situação Atual do 

Investimento  

Descrição da situação atual da 

execução do investimento com base 

em seleção a partir das seguintes 

opções pré-estabelecidas:  

1 - Não iniciado;  

2 - Em execução;  

3 - Paralisado;4 – Obra civil concluída;  

5 - Outro (Possibilidade do Órgão 

Especificar).  

Sim  



Licenciamento Ambiental  Informar situação do licenciamento 

ambiental, entre as seguintes opções:  

0 - Não se Aplica;  

1 - Sem Licença;  

2 - Licença Prévia;  

3 - Licença de Instalação;  

4 - Licença de Operação  

5 - Outro  

Obs.: informar “Outro” quando houver 

restrição em função de 

confidencialidade.  

Sim  

Potencial de financiamento 

mediante parceria com o 

setor privado  

A partir de uma análise sobre a 

viabilidade do investimento em 

questão ser financiado mediante 

parceria com o setor privado, deve ser 

assinalada uma das 4 opções de 

resposta:  

- Nenhum (não é possível auferir 

receita pela exploração do 

serviço/infraestrutura);  

- Baixo (receita potencial é muito 

inferior aos custos totais do 

empreendimento);  

- Médio (receita pode ser insuficiente 

para cobrir todos os custos do 

empreendimento); ou  

- Alto (receita potencial cobre todos os 

custos)  

Sim  

Valor Executado até 2018 

(OFSS e OI)  

Valor executado com recursos do OFSS 

e do OI desde o início do projeto até o 

final de 2018, inclusive de 

desapropriação, demais 

condicionantes, indenizações e 

compensações que se façam 

necessárias.  

Sim  

 



Valor de Execução Prevista 

para 2019 (OFSS e OI)  

Valor total executado previsto com 

recursos do OFSS e do OI durante o 

exercício financeiro de 2019, inclusive 

de despesas com desapropriação e 

demais condicionantes, indenizações e 

contrapartidas.  

Sim  

Valor Financeiro Executado 

até Junho 2019  

Informar o valor financeiro executado 

até Junho de 2019, mais a data que a 

informação foi coletada.  

Sim  

Valores Previstos para 

2020, 2021, 2022 e 2023 

(OFSS e OI)  

Valor previsto para a execução com 

recursos do OFSS e do OI em 2020 

(deve guardar coerência com PLOA-

2020), 2021, 2022 e 2023, inclusive 

despesas com desapropriação, demais 

condicionantes, indenizações e 

compensações que se façam 

necessárias. Quando se tratar do OI, 

deve-se identificar de forma 

segmentada os valores previstos que 

tenham como fonte recursos próprios 

da empresa e recursos do OFSS (via 

aporte de capital).  

Sim (Apenas na 

fase 

Quantitativa)  

Existência de EVTEA, 

Anteprojeto, Projeto Básico 

e/ou Projeto Executivo  

No caso de novos investimentos, 

informar se há estudos de Viabilidade 

Técnica, Econômica e Ambiental – 

EVTEA, Anteprojeto e/ou Projeto 

Básico. Permite a seleção cumulativa 

das seguintes alternativas (com 

indicação da respectiva data):  

1 - EVTEA elaborado;  

2 - Anteprojeto elaborado;  

3 - Projeto Básico elaborado;  

4 - Projeto Executivo elaborado;  

5 - Outros (Órgão Especifica a 

Situação);  

6 - Informação confidencial  

Sim, em caso de 

novos 

investimentos.  

Desapropriação  0 - Não se aplica;  

1 - Desapropriação não iniciada;  

Sim  



2 - Área parcialmente desapropriada;  

3 - Desapropriação concluída;  

4 - Informação confidencial;  

5 - Outros (Órgão Especifica a 

Situação).  

Valor Total da 

Desapropriação  

Informar o Valor total da 

desapropriação - previsto ou incorrido. 

Quando não se tratar de caso que 

envolva restrição em função de 

Confidencialidade.  

Sim (a depender 

da resposta no 

campo 

“Situação da 

Desapropriação

”)  

Responsável pela 

Desapropriação  

Informar ente responsável pelas 

despesas de desapropriação. Quando 

não se tratar de caso que envolva 

restrição em função de 

Confidencialidade.  

Sim (a depender 

da resposta no 

campo 

“Situação da 

Desapropriação

”)  

Indicação de demais 

condicionantes, 

indenizações e 

compensações.  

Órgão indicará e qualificará situações 

relacionadas a demais condicionantes, 

indenizações e compensações não 

relacionadas à desapropriação. 

Quando não se tratar de caso que 

envolva restrição em função de 

Confidencialidade.  

Sim, caso haja.  

Valor total de demais 

condicionantes, 

Indenizações, 

Compensações (a cargo da 

OFSS e do OI da União), 

excluídas despesas com 

desapropriações 

Informar valor total relacionado a 

demais 

condicionantes/Indenizações/Compen

sações (a cargo da União). Quando não 

se tratar de caso que envolva restrição 

em função de Confidencialidade.  

Sim (a depender 

da resposta no 

campo 

“Indicação de 

demais 

condicionantes, 

indenizações e 

compensações”)  

 

Valor total de demais 

condicionantes, 

Indenizações, 

Compensações, (a cargo de 

outro ente ou entidade que 

não a União Estatais 

Informar valor total relacionado a 

demais 

condicionantes/Indenizações/Compens

ações (a cargo de outros entes e 

instituições que não a União ou 

Empresas Estatais não dependentes 

Sim (a depender 

da resposta no 

campo 

“Indicação de 

demais 

condicionantes, 



controladas pela União), 

excluídas despesas com 

desapropriações  

controladas pela União). Quando não 

se tratar de caso que envolva restrição 

em função de Confidencialidade.  

indenizações e 

compensações”)  

Latitude  Informar dados de 

Georreferenciamento (latitude) dos 

investimentos, nos casos de possível 

aplicação.  

Não  

Longitude  Informar dados de 

Georreferenciamento (longitude) dos 

investimentos, nos casos de possível 

aplicação.  

Não  

Shape  Arquivo Shape (SHX) Tal opção deve ser 

utilizada quando o investimento se 

situar em área poligonal ou em 

extensão territorial. Tamanho máximo 

de 30 MB.  

Não  

Aba Localizadores Vinculados  

Vincular Localizador  Código da(s) funcional(ais) 

completa(s) (até o nível de 

subtítulo) que suportam a 

execução orçamentária do 

investimento no orçamento 

fiscal e da seguridade social 

(OFSS) ou Orçamento de 

Investimento (OI). A 

identificação da origem do 

recurso entre OFSS e OI será 

possível pelo código da 

esfera que integra a 

funcional. Nesse campo há 

possibilidade de ser indicada 

mais de uma funcional.  

Sim  

 

 

 

 

 

 


