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Curso de Elaboração de Projetos

PMO ESAG - Escritório de Projetos (SMCTDES)
Setembro/2010

O que é o PMO ESAG?

O PMO (Project Management Office) ESAG,
tem a finalidade de atingir os seguintes
objetivos:

– Realizar projetos públicos efetivos e com captação de
recursos em diferentes fontes;

– Divulgar Fontes de Recursos em aberto;

– Promover a capacitação dos funcionários da prefeitura
na área de gerenciamento de projetos;

– Integrar ações universitárias às necessidades da cidade

– Propor e implementar projetos que se apresentem como
oportunidades de desenvolvimento para o município.

O que é o PMO ESAG?

Quem é o facilitador?

Programação  do Curso

1º ENCONTRO
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Quem são os Facilitadores?

O que é o PMO ESAG?

Quem é o facilitador?

Programação  do Curso

1º ENCONTRO

Carlos Eduardo Negrão Bizzotto (Grupo I).

- Doutor e Mestre em Engenharia de Produção pela
Universidade do Estado de Santa Catarina;
- Graduado em Engenharia Química pela Universidade
Estadual de Maringá (UEM);
- Diretor de Ciência e Tecnologia da Secretaria Municipal de
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico
Sustentável do Município de Florianópolis.

Quem são os Facilitadores?

Leandro Costa Schmitz (Grupo II).

– Mestre em Administração de Empresas pela
Universidade do Estado de Santa Catarina (ESAG/UDESC);

– Especialista em Administração pela Universidade
Independente de Portugal;

– Administrador pela Universidade do Estado de Santa
Catarina e bacharel em Ciências da Computação pela
Universidade Federal de Santa Catarina;

– Coordenador do Escritório de Projetos;

– É docente do corpo efetivo da Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC/ESAG) e da Sociedade
Educacional de Santa Catarina, atuando em cursos de
graduação em Administração e em pós-graduação em
diversas áreas.

O que é o PMO ESAG?

Quem é o facilitador?

Programação  do Curso

1º ENCONTRO
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Programa do Curso

Objetivos:
– Elaborar projetos de interesse público e que gerem

investimento no município de Florianópolis;

– Submeter os Projetos desenvolvidos no curso;

– Capacitar os funcionários da Prefeitura Municipal de
Florianópolis;

– Disseminar a metodologia de elaboração de projetos
utilizada pelo Escritório de Projetos dentro da Prefeitura
Municipal de Florianópolis;

― Identificar oportunidades de implementação de projetos,
partindo de seu conceito e características;

― Reconhecer a elaboração de projetos como forma de
desenvolvimento de inovações;

― Obter informações sobre boas práticas e metodologias
amplamente reconhecidas de elaboração de projetos;

― Estabelecer contato com a ferramenta SICONV para
submissão de projetos.

O que é o PMO ESAG?

Quem é o facilitador?

Programação  do Curso

1º ENCONTRO

Conteúdo Programático:

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. O que é Projeto?

1.1 Conceito

1.2 Origem

1.3 Tipos

1.4 Importância

2. Elaboração de Projetos

2.1 Termo de abertura

2.1.1 Resumo das condições do projeto 2.1.5 Prazos e Estimativas de custo

2.1.2 Objetivo 2.1.6 Principais Riscos

2.1.3 Indicadores e Metas 2.1.7 Público-Alvo

2.1.4 Premissas e Restrições 2.1.8 Partes Envolvidas

2.2 Registro das partes interessadas

2.2.1 Parte Interessada

2.2.2 Papel no projeto

2.2.3 Interesses e expectativas

2.3 Declaração de Escopo

2.3.1 Objetivos 2.3.4 Critérios de aceitação de produtos

2.3.2 Escopo 2.3.5 Entregas

2.3.3 Requisitos 2.3.6 Limites

O que é o PMO ESAG?

Quem é o facilitador?

Programação  do Curso

1º ENCONTRO
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Conteúdo Programático:

O que é o PMO ESAG?

Quem é o facilitador?

Programação  do Curso

1º ENCONTRO

2.3.7 Premissas e Restrições

2.3.8 Organização

2.3.9 Identificação de riscos iniciais

2.4 Estrutura analítica do projeto

2.5 Orçamento do projeto

2.6 Plano de gerenciamento da qualidade

(Objetivos de qualidade, Indicadores, Metas, Checklist e Responsável);

2.7 Matriz de responsabilidades

(Atividade e Responsável);

2.8 Planejamento das comunicações do projeto

(Veículo de comunicação, Público-alvo, Conteúdo, Freqüência, Forma e Responsável);

2.9 Planejamento de riscos do projeto

(Identificação do risco, Problema de ocorrência, Impacto, Gravidade, Plano de

contingência, Gatilho, Responsável e Orçamento);

2.10 Plano de gerenciamento das aquisições

(Identificação, Objeto, Data início, Data final, Valor e Responsável);

3. Assuntos Complementares

3.1 Formas de captação de recursos

3.2 Adaptação da metodologia ao SICONV

O que é projeto?

- De acordo com o PMI (2008, p.5), um projeto é um
“esforço temporário, empreendido para criar um
produto, serviço ou resultado exclusivo”.

- Definições , do mesmo Instituto, apresentavam um
projeto como um empreendimento único que deve
apresentar um começo e um fim claramente definidos
e que, conduzido por pessoas possa atingir seus
objetivos respeitando os parâmetros de prazo, custo e
qualidade. (PMI, 2000)

O que é projeto?
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O que é projeto?

Origem:

- Necessidade;

- Desejo;

- Oportunidade.

Mas que vislumbre um objetivo.

Dependerá da finalidade da classificação. Por exemplo:

- Projetos públicos (sem fins lucrativos);

- Projetos do setor privado;

- Projetos do terceiro setor;

- Projetos em convênio público X privado;

- Projeto em convênio público X terceiro setor.

Tipos:

- Fundamental para organizar os processos de
inovação necessária ao êxito da organização;

- Melhoria interna;

- Trabalhos com prazos e recursos limitados;

- Mudanças ambientais estabelecem novas
demandas necessárias à realização do trabalho.

Importância:

O que é projeto?
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Restrições  do Projeto – Tripla Restrição:

O que é projeto?

Elaboração de Projetos

Identificação
Ciclo de Vida do  projeto

Fonte: (http://www.tenstep.com.br/br/TenStepPB/open/2.1.htm) 2010.
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Elaboração de Projetos

- Certificar-se de que a idéia é coerente com o
planejamento da instituição;

- Formular hipóteses explicativas sobre a situação
problemática;

- Breve análise de sustentabilidade ;

- Gerar a sensibilização dos atores envolvidos
(pessoas, órgãos e instituições aliadas).

Identificação da Oportunidade

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Deve promover:

- O levantamento de dados e informações que
possam caracterizar as condições dos potenciais
beneficiários;

- A identificação do contexto sócio-políticas,
econômicas e culturais que explicam a situação-
problema;

- Identificação e avaliação de iniciativas similares
(público ou privada);

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico
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Como pode ser realizado?

- Reuniões com os grupos envolvidos;

- Pesquisa documental;

- Entrevistas qualitativas com informantes-chave.

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Análise da problemática

1. Identificar as situações-problemas;

2. Sintetizar o problema central;

3. Identificar as causas do problema central;

4. Hierarquizá-las;

5. Definir linhas de ações estratégicas
relacionadas as causas.

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico
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Análise dos atores envolvidos

Quem são os atores?

- Indivíduos;
- Grupos;
- Instituições
envolvidos diretamente na promoção do projeto ou
presentes no contexto.

Benefícios desta análise

- Colabora com a sustentabilidade do projeto;

- Identifica os conflitos de interesses ;

- Contribui para a identificação das relações e percepções
entre os atores, facilitando iniciativas de aproximação,
acordos e alianças;

- Aumento do senso de apropriação do projeto.

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

O processo de análise:

1° listar os atores;

2° identificar os interesses, as expectativas, os
medos de cada ator;

3° avaliar o impacto destes para o sucesso do
projeto;

4° priorizar os atores.

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico
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Além disso, contempla:

- Organograma da equipe do Projeto.

- Definição do papel de cada cargo no projeto.

Exemplo
Gerente Geral Gerente Geral 

Gerente de 
Comunicação

Gerente de 
Comunicação

Executor 1 AExecutor 1 A

Executor 1 BExecutor 1 B

Gerente 
Financeiro

Gerente 
Financeiro

Executor 2 AExecutor 2 A

Executor 2 BExecutor 2 B

Gerente de 

Captação de Recursos

Gerente de 

Captação de Recursos

Executor 3 AExecutor 3 A

Executor 3 BExecutor 3 B

Gerente de 
Operações
Gerente de 
Operações

Executor 4 AExecutor 4 A

Executor 4 BExecutor 4 B

Gerente de 
Eventos

Gerente de 
Eventos

Executor 5 AExecutor 5 A

Executor 5 BExecutor 5 B

Assessoria Assessoria 

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Objetivos Específicos

A partir da justificativa apresentada, definir com clareza
o que se pretende alcançar com o projeto. Reforçar a
transformação que se espera.

Definem determinados aspectos que contribuem para
o alcance do Objetivo Geral.

Devem ser:
- Claros;
- Relevantes;
- Realizáveis.

-E Significar:
- Uma ação (implantar, fazer, calcular, conseguir, ...)

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral
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Exemplo de Objetivo Geral e Específicos

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Objetivo do Projeto Entrelinhas

Incentivar o hábito da leitura, através de eventos que promovam o interesse e 

facilitem o acesso aos livros, na comunidade acadêmica da UDESC, assim como 

auxiliar as atividades literárias da ACIC – Associação Catarinense para Integração 

do Cego.

Objetivos Específicos do Projeto Entrelinhas:

o Divulgar o projeto aos acadêmicos do Campus I da UDESC;

o Passar em sala para sensibilizar os acadêmicos do Campos I da UDESC;

o Arrecadar livros através de campanha;

o Distribuir livros através da atividade Livros Livres (biblioteca dinâmica);

o Arrecadar recursos através de eventos de integração;

o Arrecadar recursos através da venda de marcadores de página;

o Arrecadar recursos através de patrocínios com empresas;

o Auxiliar semanalmente nas atividades literárias diárias da ACIC;

o Auxiliar na manutenção das impressoras especiais para braile;

o Auxiliar na aquisição dos equipamentos necessários para a biblioteca.

Exemplos SICONV

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

No quadro abaixo é possível verificar como os objetivos são
submetidos no portal de convênios do SICONV.
Com limitação de 5.000 caracteres.

Fonte: Portal de convênios SICONV (www.convenios.gov.br) 2010.
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Justificativa

- É nesse momento que se mostrará, sucintamente, a
relevância do Projeto ao problema ou à necessidade
identificada;

- Evidenciar ações que a fonte de recurso (empresas,
editais públicos,...) valorizem.

- Deve haver (quantificações, dados de pesquisa,...)
aspectos que evidenciam a importância do tema do
projeto e do próprio projeto.

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Exemplo de Justificativa

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

A realização do projeto é uma excelente oportunidade para a
disseminação da cultura de projetos no país, visto que, esta é a missão da
Empresa X e também da Empresa Y.

A empresa X possui diversos programas consolidados, um exemplo é o
programa mini cursos para alunos do ensino médio. A empresa busca sempre
estar inovando em seus programas, principalmente quando se trata de projetos.

Os municípios escolhidos para a realização do projeto são: A, B e C, pela
facilidade de implantação e distribuição de material, além da proximidade física
destes.

Este projeto visa ainda à valorização da educação, quando se trata de
escolas públicas isto é ainda mais imprescindível, fazer com que o jovem
compreenda a importância de freqüentar as aulas regularmente.

Para especialistas, a estrutura educacional é o maior entrave para o
desenvolvimento dos pequenos projetos no Brasil. Escolas e universidades não
acompanham a evolução tecnológica, e os profissionais ficam despreparados
para o mercado de trabalho

Sendo Y uma empresa que tem como um de seus focos “o fortalecimento
dos projetos”, este projeto é uma excelente oportunidade para que a empresa
possa dar mais um passo, no alcance deste importante objetivo institucional.

O Brasil é o terceiro país do mundo em número de jovens dos X aos XX
anos, esta fatia cresceu de 7% para 24% nos últimos dez anos. E, de 2007 até
hoje, aumentou em 20% o número de jovens que fazem projetos.
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Exemplo  SICONV

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Na imagem abaixo pode-se verificar como a justificativa deve
ser submetida no portal de convênios SICONV. Com limite de
tamanho de 5.000 caracteres.

Fonte: Portal de Convênios SICONV (www.convenios.gov.br) 2010.

Resultados Esperados
- São as entregas relacionadas a cada Objetivo Específico.

Metas

Atividades
- Desdobramento das metas em ações;
- Estabelecer para cada ação um prazo pré-
determinado e o responsável pelo cumprimento.

-São parâmetros quantificados dos Objetivos Específicos
de modo a permitir a verificação de seu cumprimento;
-As metas devem dar noção de abrangência e
temporalidade aos objetivos.

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades
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Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Entregas do projeto: (Saídas que compõe o produto, 
resultados, documentos, relatórios)

•Eventos de integração visando arrecadar recursos;

•Campanha de divulgação das atividades do projeto;

•Campanha de arrecadação de livros;

•Campanha de distribuição de livros;

•Cronograma de atividades para auxiliar a ACIC;

•Desenvolvimento de produtos visando arrecadar 
recursos;

•Evento final visando arrecadar recursos.

Exemplo de Resultados Esperados

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Exemplo de Metas

Objetivo 1: Divulgar o projeto aos acadêmicos do Campus I da 
UDESC;

Meta 1a - Atingir, através do contato com alunos em 
sala de aula, pelo menos 75% dos Centros de Ensino;
Meta 1b - Utilizar, pelo menos, 100 cartazes nas 
dependências dos Centros de Ensino;
Meta 1c - Utilizar as ferramentas de divulgação on-line 
(blog, Orkut, twitter), com pelo menos uma atualização 
diária.
Meta 1d - Utilizar as ferramentas de comunicação 
institucionais (site, laboratórios, e-mail marketing);

Objetivo 2: Passar em sala para sensibilizar os acadêmicos do 
Campos I da UDESC;

Meta 2 - Atingir 40% das salas de aula;
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Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Exemplo de Metas

Objetivo 3: Arrecadar livros através de campanha;
Meta 3a: Arrecadar ao menos 1000 livros;
Meta 3b: Utilizar pelo menos 40 postos de coleta.

Objetivo 4: Distribuir livros através da atividade Livros Livres 
(biblioteca dinâmica);

Meta 4: Distribuir pelo menos 500 livros.

Objetivo 5: Arrecadar recursos através de eventos de integração;
Meta 5a: Arrecadar, no cenário realista, R$ 2.000,00;
Meta 5b: Realizar, pelo menos, um evento de integração.

Objetivo 6: Arrecadar recursos através da venda de marcadores de 
página;

Meta 6a: Vender, pelo menos, 1000 marcadores de página;
Meta 6b: Estruturar duas ou mais atividades de venda.

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Exemplo de Metas

Objetivo 7: Arrecadar recursos através de patrocínios com empresas;
Meta 7a: Arrecadar, no cenário realista, R$ 2.000,00.
Meta7b: Entrar em contato com, pelo menos, 20 empresas.

Objetivo 8: Auxiliar semanalmente nas atividades literárias diárias da 
ACIC;

Meta 8: Montar grupos de alunos, no mínimo, uma vez por 
semana.

Objetivo 9: Auxiliar na manutenção das impressoras especiais para braile;
Meta 9: Consertar, pelo menos, dois aparelhos de impressão.

Objetivo 10: Auxiliar na aquisição dos equipamentos necessários para a 
biblioteca.

Meta 10: Investir, no cenário realista, R$ 3.000,00 em 
equipamentos.
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Cronograma físico

1. Realizar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
Representa a decomposição dos principais componentes do projeto através de 
etapas.

2. Definir as atividades (caso exista mais alguma para acrescentar, 

pois as principais atividades já foram definidas na etapa anterior Atividades);

3. Sequenciar as atividades de acordo com a 
dependência entre elas; 

4. Estimar os recursos e responsáveis para cada 
atividade;

5. Estimar as durações das atividades;

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico

Exemplo de EAP

1.     Planejamento 4.     Desenvolvimento

1.1    Tema 4.1    Divulgação

1.2    Instituição 4.2    Hora Feliz

1.3    Objetivos 4.3    Arrecadação de livros

1.4    Equipes 4.4    Visitação ACIC

1.5    Atividades 4.5    Pedágio Entrelinhas

1.6    Escopo do projeto 4.6    Estante dos livros

2.     Estruturação 4.7    Livros Livres

2.1    Cronograma 4.8    Evento 

2.2    Orçamento 4.9    Captação

2.3    Identidade Visual 5.     Conclusão

2.4    Material gráfico 5.1    Finalizar as atividades

2.5    Mídia online 5.2    Avaliação das ações

2.6    Camisetas 5.3    Avaliação dos integrantes

3.     Formalização 5.4    Relatório Final

3.1    Estatuto 6.     Resultados

3.2    Registro em cartório 6.1    Apresentação dos resultados

3.3    CNPJ 6.2    Aprovação dos integrantes

3.4    Conta bancária 6.3    Conclusão das atividades

Projeto Entrelinhas

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico
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Exemplo de EAP

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico

Exemplo de EAP

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico
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Microsoft Office Project  
Software para construção do Cronograma Físico

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico

Orçamento

1. Determinar os recursos detalhados para cada Etapa planejada
(materiais, recursos humanos, ...) em termos de valores
unitários, quantidade e total previsto;

2. Calcular os recursos necessários às atividades de gestão e
apoio ao projeto;

3. Verificar segundo o critério escolhido para cada recurso:
• Menor preço,
• Ou Melhor técnica,
• Ou Combinação preço-técnica;

4. Cálculo do gasto total;

5. Indicar as contribuições de cada instituição financiadora (Caso
exista mais de uma).

6. Quantificar a contribuição local das organizações executantes
(ONGs) em termos de recursos humanos (trabalho voluntário,
por exemplo), materiais (cedência de equipamentos e
materiais, etc.) e financeiros.

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico

Orçamento
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Viabilidade Financeira e Social

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico

Orçamento

Viabilidade 
Financeira e Social

- Verificar se a Fonte de Recurso é adequada para o
projeto;

- É interessante a diversificação de Fontes para
diminuir o risco de faltar recurso financeiro;

- Analisar se o projeto é realizável;

- Identificar se o projeto é realizável;

- Constatar se realmente gerará retorno, benefícios,
à sociedade após conclusão do projeto e a longo
prazo.

Cronograma de Desembolso

Detalhar as saídas e entradas financeiras do projeto de
acordo com as etapas do projeto;

Contrapartida / Recursos Próprios

- Financeira: Indicar, em moeda corrente, os recursos
financeiros oferecidos a título de contrapartida para o
desenvolvimento do Projeto;

- Bens e Serviços: Quando se tratar de recursos humanos ou
físicos (equipamentos, terrenos e instalações), estimá-los
financeiramente.

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico

Orçamento

Viabilidade 
Financeira e Social

Cronograma de 
Desembolso
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Cronograma de Desembolso

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico

Orçamento

Viabilidade 
Financeira e Social

Cronograma de 
Desembolso

No quadro abaixo é possível verificar como o cronograma de

Desembolso é submetido no portal de convênios do SICONV.

Indicadores de  Qualidade

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico

Orçamento

Viabilidade 
Financeira e Social

Indicadores de 
Qualidade

- Indicadores são parâmetros claros e mensuráveis;

- Permite a construção de um consenso claro entre os
atores envolvidos (operacionalização de conceitos);

- Sempre há 01 ou mais indicadores relacionados a
cada Objetivo Específico, de modo a permitir a
verificação de seu cumprimento e visando avaliar o
desempenho do projeto;

- Identificam os beneficiários (diretos e indiretos) do
Projeto.

Ação:

Indicar os mecanismos de acompanhamento e
avaliação do Projeto a serem utilizados.
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Tipos de indicadores

1. Operacionais: indicam se os recursos foram
disponibilizados nas quantidades, forma e momentos
adequados às necessidades do programa;

2. Desempenho: sinaliza se os resultados imediatos
planejados foram alcançados (a partir dos objetivos
definidos para o programa de ação social);

3. Efetividade: indicam efeitos dos resultados da ação
sobre os beneficiários ou usuários;

4. Impacto: definem resultados de prazo mais longo e
maior alcance. São normalmente indicadores
indiretos.

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico

Orçamento

Viabilidade 
Financeira e Social

Indicadores de 
Qualidade

Tipos de indicadores

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico

Orçamento

Viabilidade 
Financeira e Social

Indicadores de 
Qualidade

Tipo de Indicador Alvo Quando medir

Operacional

“Atividades e recursos

(financeiros, humanos e

materiais)”.

Monitoração no transcorrer

do projeto e ao final.

de Desempenho Resultados do projeto. Ao final do projeto.

de Efetividade
Efeitos dos resultados do

projeto.

Após um certo período, após

conclusão do projeto.

de Impacto Objetivo Geral.
Após um certo período, após

conclusão do projeto.
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Exemplo de Indicadores de Qualidade

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico

Orçamento

Viabilidade 
Financeira e Social

Indicadores de 
Qualidade

Objetivos de 

qualidade
Indicadores Meta Responsável

Tema do Projeto

O tema do projeto será 

aceito pelos participantes

• O tema terá, ao menos, 80% 

aceitação dos integrantes

Equipe Geral

As atividades desenvolvidas 

estarão relacionadas com o 

tema do projeto

• 100% das atividades 

relacionadas com o tema

Envolvimento dos 

stakeholders no projeto

• O projeto será aprovado pelos 

envolvidos

• Ao menos 80% dos 

envolvidos participarão das 

atividades.

Instituição 

Beneficiada

Envolvimento nas 

atividades do projeto

• A associação beneficiada 

estará envolvida em, pelo 

menos, 50% das atividades

Relação das necessidades 

da instituição com o tema 

do projeto

100% das necessidades da 

instituição estarão relacionadas 

com o tema do projeto

Exemplo de Indicadores de Qualidade

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico

Orçamento

Viabilidade 
Financeira e Social

Indicadores de 
Qualidade

Objetivos de 

qualidade
Indicadores Meta

Atividades do projeto

As atividades terão relação com o 

tema do projeto

100% das atividades estarão 

relacionadas com o tema do projeto

As atividades estarão 

enquadradas no cronograma do 

projeto

100% das atividades serão realizadas 

dentro do cronograma

As atividades estarão 

enquadradas no orçamento do 

projeto

100% das atividades estarão 

contempladas no orçamento

Campanha de 

arrecadação de livros

Quantidade de livros arrecadados 1000 livros arrecadados

Estado de conservação dos livros
70% dos livros em bom estado de 

conservação

Distribuição dos livros 

arrecadados

50% dos livros arrecadados serão 

distribuídos

Doação dos livros arrecadados
50% dos livros arrecadados serão 

doados

Captação de recursos 

do projeto

Recursos arrecadados através da 

equipe de captação

33% do orçamento será arrecadado 

através de captação externa

Recursos arrecadados com 

eventos

33% do orçamento será arrecadado 

através de eventos

Recursos arrecadados com venda 

de produtos

33% do orçamento será arrecadado 

através da venda de produtos
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Exemplo de Indicadores de Qualidade

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico

Orçamento

Viabilidade 
Financeira e Social

Indicadores de 
Qualidade

Objetivos de 

qualidade
Indicadores Meta

Liquidez Financeira
Liquidez dos recursos arrecadados até 

o final do projeto

Ao menos 80% dos recursos estarão 

disponíveis até o final do evento

Recursos Humanos

A equipe do projeto estará motivada 

para desenvolvera 

Ao menos 80% da equipe estará 

motivada

As atividades serão divididas entre as 

equipes do projeto

Todas as equipes desempenharão 

funções no projeto

O controle das atividades da equipe 

será desenvolvido

Os gerentes de cada área terão 

competência para responder pelas 

atividades alocadas à sua equipe

Gerências

As gerências estarão responsáveis 

pelo planejamento das atividades 

Cada gerente é responsável pelas 

atividades de sua equipe

A comunicação entre a equipe será 

realizada pelos gerentes

Cada gerência fará, pelo menos, uma 

reunião semanal com a equipe de 

trabalho

A equipe de gerentes será 

responsável pelas tomadas de decisão

Os gerentes farão, pelo menos, uma 

reunião semanal para tomada de 

decisão e planejamento semanal

Premissas e fatores de risco 

Todo projeto possui riscos devido a:
• assimetria de informação (ou seja, envolvidos
detêm diferentes quantidades de informação)
• não ser possível prever o futuro.

Como minorar o risco?

- Estimativas mais cuidadosas;
- Eliminar ajustes empíricos;
- Alinhamento da equipe na Análise dos atores envolvidos

e na definição dos Objetivo Geral e Específicos;
- Tentar prever e prevenir as sensibilidades do projeto;
- Monitorar as premissas do risco.

Indicam as condições externas que afetam o projeto e
que estão fora do controle direto de quem implementa.

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico

Orçamento

Viabilidade 
Financeira e Social

Indicadores de 
Qualidade

Premissas e Fatores 
de Risco
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Gerenciamento do Risco:

1. Identificação de riscos;

2. Análise do efeito dos riscos;

3. Planejamento de respostas a riscos – desenvolvimento
de opções e ações para aumentar as oportunidades e
reduzir as ameaças aos objetivos do projeto;

4. Monitoramento e controle de riscos –
acompanhamento dos riscos identificados,
monitoramento dos riscos residuais, identificação dos
novos riscos, execução de planos de respostas a riscos
e avaliação da sua eficácia durante todo o ciclo de vida
do projeto.

Objetivos Específicos

Elaboração de Projetos

Identificação

Diagnóstico

Objetivo Geral

Justificativa

Resultados 
Esperados, Metas e 

Atividades

Cronograma físico

Orçamento

Viabilidade 
Financeira e Social

Indicadores de 
Qualidade

Premissas e Fatores 
de Risco

OFICINA SICONV – Sistema de Convênios 
Link: 
www.convenios.gov.br

O Portal dos Convênios – SICONV é um sistema desenvolvido em
plataforma web que permite aos órgãos concedente e convenente o
gerenciamento on-line de todos os convênios cadastrados.

Ferramenta voltada para promover e gerir parte das transferências
voluntárias da União para:

- Entidades da administração indireta federal;

- Outras entidades federativas (Estados, Distrito Federal e Municípios);

- Entidades de administração indireta estadual, municipal ou distrital);

- Entidades privadas sem fins lucrativos (inclusive Oscips).
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SICONV – Sistema de Convênios

-Transferências constitucionais – impostas por norma
constitucional Ex.: repartição do Fundo de Participação dos
Municípios – FPM; FUNDEB;

-Transferências legais: impostas por norma infraconstitucional
Ex.: Programa de Aceleração do Crescimento (Lei Federal
11.578/2007);

-Transferências Voluntárias: são aquelas condicionadas à decisão
de autoridade competente, dentro do chamado juízo de
conveniência e oportunidade (discricionariedade)
Convênios (v. art 1º, § 1º, VI, Portaria nº 127/08;
Repasses (v. art 1º, § 1º, IV, Portaria nº 127/08;
Termo de parceria (v. art. 1º, 1º, XIX, Portaria nº 127/08)

- Transferências constitucionais – impostas por norma constitucional
Ex.: repartição do Fundo de Participação dos Municípios – FPM;
FUNDEB;

- Transferências legais: impostas por norma infraconstitucional Ex.:
Programa de Aceleração do Crescimento (Lei Federal 11.578/2007);

- Transferências Voluntárias: são aquelas condicionadas à decisão de
autoridade competente, dentro do chamado juízo de conveniência e
oportunidade (discricionariedade)

Convênios (v. art 1º, § 1º, VI, Portaria nº 127/08;
Repasses (v. art 1º, § 1º, IV, Portaria nº 127/08;
Termo de parceria (v. art. 1º, 1º, XIX, Portaria nº 127/08)
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TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – Legislação federal
aplicável

•Constituição Federal de 1988;
•L.C. nº 101/2000 (Resp. Fiscal)
•Lei nº 8.666/93 (Licitações)
•Lei nº 10.520/02 (Pregão)
•Lei nº 11.107/05 (Consórcios)
•Lei nº 11.653/08 (PPA 2008 – 2011)
•Lei nº 12.017/2009 (LOA 2010)
•Decreto nº 5.504/05 (Pref. Pregão)
•Decreto nº 6.170/07
•Portaria Interministerial nº 127/08

PRINCIPAIS HIPÓTESES EXCLUÍDAS DO SICONV (v. art. 2º
da portaria nº 127/08

•Quanto o acordo não envolver transferência de recursos;

•Instrumentos celebrados antes da publicação da portaria

(30/05/08)

•Programas de execução descentralizada de programas de

atendimento direto ao público. Ex: bolsa família.

•Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE;

•Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE;



03/03/2011

27

DIRETRIZES E PRESSUPOSTOS

•Ênfase na transparência;

•Redução do custo operacional;

•Atender a todo o ciclo das transferências;

•Facilidades para fiscalização e controle;

•Simplificação/agilização de procedimentos;

•Padronização;

•Troca de dados e informações entre outros sistemas

estruturadores, como SIAFI, SICAF, Receita Federal, CAUC etc.

SICONV – DESAFIOS:

•A implementação parcial do SICONV;

•A “resistência cultural” às transformações;

•A necessidade de acompanhar as alterações do sistema
propriamente dito;

•A necessidade de acompanhar as alterações das normas
aplicáveis – a necessidade de compreender a estrutura do
ordenamento jurídico.
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CONTRAPARTIDA – os limites definidos na LDO 2010 (art.
39)
Art. 39 (...)

§ 1º A contrapartida será estabelecida em termos
percentuais do valor previsto no instrumento de
transferência voluntária, considerando-se a capacidade
financeira da respectiva unidade beneficiada e seu Índice
de Desenvolvimento Humano, tendo como limite mínimo
e máximo:
I – no caso dos Municípios:
a) 2% e 4% para Municípios com até 50.000 habitantes;
b) 4% e 8% para Municípios acima de 50.000 habitantes

localizados nas áreas definidas no âmbito da PNDR;
c) 8% e 40% para os demais;

Etapas para a submissão do SICONV

- Acesso ao Portal dos Convênios – SICONV
- Menu Proposta de Convênio
- Incluir Proposta
- Buscar programas para proposta
- Selecionar o(s) programa(s) / Cadastrar Dados da Proposta
- Informar Participantes
- Informar Cronograma Físico
- Informar Cronograma Desembolso
- Informar Plano de Aplicação Detalhado
- Visualizar Plano de Aplicação Consolidado
- Informar Anexos
- Projeto Básico / Termo de Referência
- Enviar Proposta para Análise
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ETAPAS DE PESQUISA DE FONTES DE ABERTO

- Acessar o SICONV
- Listagem de Programas disponíveis
-Buscar Fontes de Recursos que estejam dentro de suas 
necessidades

Analisar:

- Programa atende a:
- Data fim para recebimento
- Estados habilitados
- Selecionar o Código do Programa para submissão
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ETAPAS PARA SUBMISSÃO NO SICONV

- Acesso ao Portal dos Convênios – SICONV
- Menu Proposta de Convênio
- Incluir Proposta
- Buscar programas para proposta
- Selecionar o(s) programa(s) / Cadastrar Dados da

Proposta
- Informar Participantes
- Informar Cronograma Físico
- Informar Cronograma Desembolso
- Informar Plano de Aplicação Detalhado
- Visualizar Plano de Aplicação Consolidado
- Informar Anexos
- Projeto Básico / Termo de Referência
- Enviar Proposta para Análise

No quadro abaixo é possível verificar como a proposta é
submetida no portal de convênios do SICONV.
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Prestação de Contas em convênios:

� relatório de cumprimento do objetivo de maneira clara e 
sucinta. (evite análises amplas);

� Plano de trabalho (é o Cronograma Físico);

� Relatório de execução físico-financeiro (é o Cronograma de 
Desembolso que virá a seguir);

� demonstrativo da execução da receita e despesa (evidenciando 
os recursos recebidos em transferência, contrapartida, 
rendimentos auferidos, e o saldo);

� relação de pagamentos com os devidos comprovantes fiscais;

� relação de bens (adquiridos, produzidos ou constituídos com 
recursos públicos)

Todas as despesas devem ser comprovadas mediante 
documentos originais, sempre em nome da organização.  
Ao final, estes deverão ser arquivados no prazo  de 5 anos ,
contanto da aprovação de prestação de contas.

OBRIGADO!

...Por que eu tinha, antes de mais nada

uma bússola e um lugar para ir. Um rumo

e um destino fazem a diferença em

qualquer situação.

O que é projeto?

SICONV

Elaboração de Projetos


