
Execução das Ações Mensal 



Agenda 
• Acesso ao módulo 
• Filtragem e seleção de plano de ação 
• Filtragem e seleção de ações executadas 
• Visualização de documentos 

 
 
 
 



Acesso ao Módulo 
Clique na aba “Plano de Ação” e depois em “Execução das Ações 
Mensal”. 



Filtragem e seleção de plano de ação 
Selecione o ano e clique em pesquisar 



Filtragem e seleção de plano de ação 
Note o campo aprovado, para o plano ser alimentado ele precisa 
estar marcado, clique em alguma linha para começar a alimentar. 



Filtragem e seleção de ações executadas 
Selecione o mês, ações, pactuação e área para filtrar as ações 
desejadas. A pesquisa será executada ao selecionar um valor. 



Filtragem e seleção de ações executadas 
A tabela abaixo mostra os planos de ações. Para planos de ações 
anteriores a 2017 as colunas “cadastros / análise” e “licenças / 
aprovação” não serão exibidas. 



Filtragem e seleção de ações executadas 
Para inserir um valor na coluna de ações executadas basta clicar e 
digitar o valor, ao clicar enter o valor será salvo automaticamente. 
Uma mensagem de sucesso deve aparecer no canto direito da tela. 



Filtragem e seleção de ações executadas 
Você pode notar que algumas células na tabela podem estar 
desabilitadas para edição, isso porque o plano de ação cujo a área for 
“projetos arquitetônicos” a coluna “Inspeções/ Ações” não pode ser 
alterada, o mesmo vale para as colunas “cadastros / análise” e 
“licenças / aprovação” da área de “diversos”. 



Visualização de documentos 
Para visualizar e / ou imprimir os documentos “Ações Executadas 
Anual” e “Ações Executadas BPA” basta clicar nos botões abaixo. Para 
voltar a tela de seleção de plano de ações basta clicar em fechar. 



Visualização de documentos 
De volta na pesquisa de planos de ações executadas podemos 
visualizar o relatório de ações executadas, basta colocar o ano na 
pesquisa e o relatório deste ano será gerado. Caso o campo seja 
deixado em branco, o relatório que será gerado será do ano atual. 


