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APRESENTAÇÃO
Este Manual de Gerenciamento de Projetos foi concebido com o intuito de disseminar,
entre os servidores da Prefeitura Municipal de Salvador, os conhecimentos mais relevantes
relacionados ao gerenciamento de projetos e suas boas práticas, os processos, as técnicas,
as ferramentas e os artefatos adotados pela Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE, para
o gerenciamento de projetos, sob a ótica de uma gestão orientada à cultura de projetos.
O Manual estabelece, ainda, procedimentos a serem observados no processo de
proposição e de gerenciamento e monitoramento dos projetos, em todo o seu ciclo de
vida, desde à iniciação ao encerramento, garantindo a otimização das atividades e
maximização dos seus resultados.
A metodologia ora apresentada visa conferir ao projeto monitorado pela Gerência Central
de Projetos – GEPROJ, ou pela unidade setorial, a importância estratégica, a formalização
necessária para envolvimento e a responsabilização das áreas e dos envolvidos, direta e
indiretamente, além da organização e padronização dos processos de trabalho e de
gerenciamento, bem como a devida publicidade na municipalidade, garantindo mais
transparência, aumento da efetividade dos resultados almejados, controle de custos,
recursos e de tempo durante a realização de um projeto.
Como fundamento para o desenvolvimento dessa metodologia, foram utilizadas as
melhores práticas preconizadas pelo Project Management Body of Knowledge (Guia
PMBOK, atualmente em sua sexta edição), adequando-as à nossa realidade institucional,
as quais nortearão as rotinas que serão realizadas pelos gerentes e equipes de projetos.
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SIGLAS
SIGLA

DESCRIÇÃO

ATA
CRO
DIC
EAP
FGM
GP
MGP
OE
PGP
PGR
PMBOK

Ata de Reunião
Cronograma
Dicionário da EAP
Estrutura Analítica de Projetos
Formulário de Gestão de Mudança
Gerente de Projeto ou Gerenciamento do Projeto (conforme contexto)
Metodologia de Gerenciamento de Projeto
Objetivo Estratégico
Plano de Gerenciamento do Projeto
Plano de Gerenciamento de Riscos
Project Management Body of Knowledge
(Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos)

PMI
PP
PPI
RACI
RLA
TAP
TEP

Project Management Institute
Proposta de Projeto
Planejamento das Partes Interessadas
Matriz de Responsabilidades
Registro de Lições Aprendidas
Termo de Abertura de Projeto
Termo de Encerramento do Projeto
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GLOSSÁRIO
Ação corretiva: ação tomada com o objetivo de eliminar a causa raiz de uma não
conformidade identiﬁcada, evitando a sua repetição.
Ação preventiva: medida tomada com base na análise de riscos previamente detectados
sobre um potencial não conformidade ou outra situação potencialmente indesejável, com
o intuito de evitar sua ocorrência.
Acompanhamento de projeto: processo de monitoramento e controle dos trabalhos do
projeto, o que inclui identiﬁcar, analisar e relatar seu desempenho a partir da comparação
entre o planejado e o executado, permitindo a revisão e ajuste do progresso, a ﬁm de
atender aos objetivos de performance deﬁnidos no plano de gerenciamento.
Área solicitante: área que identiﬁca a oportunidade de projeto e submete sua proposição,
por meio do registro da Proposta de Projeto para análise da GEPROJ.
Atividade: elemento do trabalho executado durante o curso de um projeto. Uma atividade
normalmente possui uma duração prevista, num custo esperado e requer recursos para
que aconteça. As atividades são realizadas para produzir as várias entregas do projeto e a
conclusão do projeto depende da conclusão das atividades.
Carteira de Projetos: carteira de projetos ou portfolio é o resultado do agrupamento de
projetos selecionados e classiﬁcados pela GEPROJ e submetidos à avaliação, priorização e
aprovação da Gestão da SEMGE.
Ciclo de vida do projeto: um enfoque sistemático do projeto no qual o projeto é descrito
como atravessando fases, desde a sua concepção até a conclusão.
Cronograma do projeto: modelo de cronograma, comumente utilizadas técnicas de
representação gráﬁca, que representam a conexão de atividades do projeto no tempo,
com suas datas de execução, durações e marcos e levando-se em conta as necessidades
de recursos e a sua disponibilidade.
Cultura organizacional: é um fator ambiental da empresa que exerce grande inﬂuência no
gerenciamento do projeto e na sua capacidade de atingir seus objetivos. Ela se manifesta
por meio de: valores, normas, crenças e expectativas, políticas métodos e procedimentos,
visão das relações de autoridade e ética e horas de trabalho.
Entrega: qualquer produto, resultado ou capacidade para realizar serviços exclusivos e
veriﬁcáveis, produzidos para concluir um processo, fase ou projeto.
Equipe de gerenciamento do projeto (Project Management Team): os membros da
equipe do projeto diretamente envolvidos nas atividades de gerenciamento do projeto.
Equipe de projeto: grupo de pessoas, com funções e responsabilidades, envolvidas em
cumprir os objetivos de um projeto.
Escopo do produto: as características e funções que descrevem um produto, serviço ou
resultado.
MANUAL DE
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Escopo do projeto: o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou
resultado com as características e funções especiﬁcadas.
Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) / Project Management Oﬃce (PMO): uma
estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados com o
projeto, e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas.
Também conhecido como Escritório de Projetos (EP).
Gerenciamento de projetos: é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e
técnicas às atividades do projeto, visando atender aos requisitos inerentes. Envolve o
gerenciamento do escopo, do tempo, de recursos, do custo, dos riscos e problemas, da
comunicação, das aquisições, contratos e mudanças, além da veriﬁcação de todos os
pontos relevantes para que o projeto seja concluído com sucesso, alcançando os objetivos.
Gerente do projeto ou GP: proﬁssional designado para realizar a gestão do projeto,
atendendo ao escopo, prazo, custo, qualidade deﬁnidos e garantindo o seu êxito.
Gráﬁco de Gantt: um gráﬁco de barras com informações do cronograma em que as
atividades são listadas no eixo vertical, as datas são mostradas no eixo horizontal, e as
durações das atividades aparecem como barras horizontais posicionadas de acordo com
as datas de início e término. Também conhecido como Gráﬁco de Barras.
Indicadores: dados ou informações numéricas que quantiﬁcam as entradas (recursos ou insumos),
saídas (produtos) e o desempenho de processos, produtos e da organização como um todo. Os
indicadores são utilizados para acompanhar e aprimorar os resultados ao longo do tempo.
Lições aprendidas: experiências positivas ou negativas relevantes, que sirvam de exemplo
ou alerta, e promovam o conhecimento na instituição para a orientação em outros projetos
ou situações similares, a ﬁm de aprimorar a performance de projetos futuros.
Linha de base (baseline): constitui uma fotograﬁa do planejamento do projeto e base para
o acompanhamento do avanço do projeto durante a sua execução (previsto versus
realizado). Só pode ser alterada a partir de uma solicitação de mudança.
Marcos (milestones): um ponto ou evento signiﬁcativo do projeto, geralmente associado à
conclusão de uma fase ou a uma entrega ou resultado especíﬁcos.
Metas: níveis de desempenho ou resultados pretendidos para um determinado período de
tempo.
Partes Interessadas (stakeholders): refere-se a um indivíduo, grupo ou organização,
ligados direta ou indiretamente ao projeto, que possa afetar, ser afetado, ou sentir-se
afetado por uma decisão, atividade, ou resultado de um projeto, programa ou portfolio. As
partes envolvidas podem incluir: fornecedores; clientes diretos do produto do projeto e/ou
clientes indiretos ou consumidores; patrocinadores, gerente, pessoal interno, tal como
membros da equipe do projeto, municípios, população, dentre outros. O gerenciamento das
partes interessadas se inicia com a identiﬁcação do que cada envolvido espera do projeto,
devendo ser monitorado pela equipe e gerente durante toda a realização do projeto.
MANUAL DE
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Patrocinador: gestor de maior nível hierárquico que idealiza e provê recursos para a
realização do projeto.
Plano de Gerenciamento do Projeto: o documento fornece uma visão abrangente do
projeto, detalhando como ele será executado, controlado, monitorado e encerrado, além
de servir como guia para a equipe durante todo o processo de gerenciamento do projeto.
PMBoK (Project Management Body of Knowledge): conjunto de conhecimentos em
gerenciamento de projetos, sistematizados pelo Project Management Institute – PMI.
Premissas: fatores incertos (hipóteses) do processo de planejamento, assumidos como
verdadeiro, real ou certo, sem a necessidade de prova ou demonstração. Podem ser internos
ou externos ao projeto e tendem a desencadear riscos que deverão ser gerenciados.
Processo: conjunto de atividades e tarefas encadeadas, a qual promove um resultado
conhecido e especíﬁco de forma repetitiva.
Produtos: resultado de atividades ou processos, de acordo com os requisitos e as
especiﬁcações fornecidas pelo cliente e demais partes interessadas. Compreendem
serviços, materiais e equipamentos, informações ou uma combinação desses elementos.
Podem ser tangíveis (equipamentos ou materiais) ou intangíveis (conhecimento,
conceitos), ou uma combinação dos dois.
Projeto: esforço temporário, com início e término determinados e conhecidos, para criar
um produto, serviço ou resultado exclusivo e não repetitivo.
Projeto estratégico: projeto aderente à estratégia da organização, vinculado à missão,
visão, valores e objetivos estratégicos, que visam o alcance do negócio da instituição.
Proposta do Projeto: registro que permite submeter a proposição do projeto à análise da
GEPROJ, para que seja classiﬁcado e posteriormente enviado para seleção, priorização e
aprovação do GASEC.
Requisitos: uma condição ou capacidade que deve necessariamente estar presente em
um produto, serviço ou resultado, para atender às expectativas das partes interessadas
e/ou a uma necessidade de negócios.
Restrição: um fator limitador que afeta a execução de um projeto, programa, portfólio ou
processo.
Reunião de abertura (kick-oﬀ meeting): reunião realizada, ainda na fase de iniciação, entre
os envolvidos no projeto, formalizando o seu início. Nela são ajustadas as expectativas e
deﬁnidas as especiﬁcações do projeto em termos de escopo, metas, indicadores,
produtos, prazos, estimativa de custos, montagem da equipe e, também, fornecimento
dos recursos inerentes ao projeto.
Risco: evento ou condição de incerteza que pode afetar positiva ou negativamente o
projeto (ameaça e oportunidade).
MANUAL DE
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SEÇÃO I – NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

1. Conceitos fundamentais
1.1 O que é um projeto
Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado
único. (Guia PMBOK, 6ª Edição). Suas principais características básicas são:
Singular
Temporário
Progressivo
Objetivo claro e viável
Limitação de recursos
Características especíﬁcas
Envolve incertezas e riscos

São constituídos por um conjunto de ações inter-relacionadas e atividades planejadas, a
serem desenvolvidas de maneira progressiva, numa sequência clara e lógica de eventos,
com recursos restritos, os quais devem ser otimizados para alcançar estratégias
preestabelecidas e objetivos claramente previstos. Os projetos podem se iniciar a partir de
demandas de um setor especíﬁco ou do aproveitamento de oportunidades.
Possuem caráter temporário, com início, meio e ﬁm deﬁnidos. Uma vez que envolvem a
mobilização de recursos, há a necessidade de predeterminar o prazo de duração, a ﬁm de
possibilitar o planejamento de tempo, custo e recursos humanos a serem expendidos na
execução e geração dos resultados.
Cada projeto tem a sua singularidade e cria um produto, serviço ou resultado exclusivo. Por
exclusivo, entenda-se que um projeto é um esforço único e apresentará uma solução que
ainda não existe. Portanto, mesmo que já haja produtos similares, o projeto conceberá algo
novo, que não fora concebido antes da mesma maneira, e cujas peculiaridades o tornam
exclusivo em relação aos demais. Sendo assim, um projeto pode:
Ÿ Criar e aprimorar um produto ou serviço;
Ÿ Melhorar a capacidade de realização de um serviço;
Ÿ Gerar um resultado ou uma pesquisa que poderá beneﬁciar a organização.

1.2 Projeto Estratégico
As iniciativas deﬁnidas como estratégicas referem-se àquelas alinhadas ao Planejamento
Estratégico da Prefeitura Municipal de Salvador e contém expressivos efeitos e relevância,
que visam promover avanço substancial ou manter condições essenciais para a
consecução dos objetivos estratégicos da municipalidade e implicam signiﬁcativo salto de
desempenho da Gestão Municipal. São tratadas com prioridade frente às demais, no
tocante a recursos orçamentários, humanos e materiais. Estão em consonância com sua
missão, visão e valores ou visam ao atendimento de determinação legal.
MANUAL DE
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Diferenciam-se dos projetos de cunho tático-operacional que não gozam dessas
prerrogativas, dada a sua modesta relevância estratégica peculiar a escopos de iniciativas
desse nível, que comumente estão relacionadas a atividades rotineiras e de menor
abrangência, o que signiﬁca menor impacto que contribuam para a condução da Instituição a
uma elevação signiﬁcativa de patamar de desempenho. Convém ressaltar que esse
entendimento não pretende reﬂetir a ideia de depreciação desses projetos, concluindo que
não sejam importantes para a organização ou que não estejam contribuindo com a estratégia.
1.3 Plano de Ação
O Plano de Ação é a formalização de ações planejadas, utilizado em iniciativas de curta
duração, baixo custo e complexidade, embora não seja vedada a sua utilização em
iniciativas de médio prazo.
Ele garante que a iniciativa em desenvolvimento seja bem deﬁnida em termos de
especiﬁcação do que deve ser feito, por que deve ser feito, responsabilidades, prazos,
locais e custos envolvidos, permitindo acompanhamento e veriﬁcação da sua implantação.
1.4 Distinção entre projeto e atividade funcional
As atividades funcionais fazem parte da rotina da organização e são processos de trabalho
que se repetem continuamente. Elas se realizam sempre do mesmo modo, com pequenas
variações ao longo do tempo. Ambos são:
§ Executado por pessoas;
§ Limitado aos recursos disponíveis;
§ Planejado, executado e controlado para atingir objetivos da instituição.

Diferenças conceituais:
Projeto

Atividade Funcional (operações)

Duração

Temporário

Contínuo (rotina)

Produto

Exclusivo

Repetitivo

Recurso

Por projeto

Por função

Foco

Integração

Disciplina

Orientação Expandir o negócio

Manter o negócio

Equipe

Relativamente volátil, devido ao caráter
temporário

Processos

De gestão de projetos mais orientados aos Orientados aos produtos e
produtos e serviços entregues pelo projeto serviços entregues pela operação

Resultado

Incerto
MANUAL DE
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Relativamente ﬁxa, devido ao
caráter permanente

Previsível
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1.5 Gerenciamento de projetos
O Gerenciamento de Projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e
técnicas às atividades dos projetos, a ﬁm de atender aos seus principais requisitos. É
executado por meio da aplicação e integração apropriada dos processos de gestão,
aplicados para cada projeto. O gerenciamento qualiﬁcado oportuniza a execução
otimizada de projetos, o que confere valor de negócio consistente, tornando a prática uma
competência estratégica nas Organizações atualmente.
A incerteza e a interdisciplinaridade são duas características relevantes ao gerenciamento de
projetos. A incerteza é caracterizada pelos diversos elementos contingenciais associados ao
gerenciamento, tonando difícil sua previsibilidade. Assim, torna-se parte natural do processo
decisório sobre projetos gerenciar eventos de ocorrência incerta. Já a interdisciplinaridade
deve-se ao fato de que um projeto envolve diversas áreas de uma organização, que devem
ser gerenciadas de maneira integrada, possibilitando melhores resultados.

1.5.1 Quando é necessário e os benefícios
Considerando o projeto um esforço temporário que implica na mobilização de recursos
humanos, ﬁnanceiros, técnicos e materiais para a consecução de um resultado, é
imprescindível que todo esse esforço empreendido esteja organizado e coordenado, a ﬁm
de evitar desperdícios e conﬂitos, bem como atingir a ﬁnalidade proposta. Esse é o papel do
gerenciamento de projetos e sua utilização é sempre recomendável.
O gerenciamento, portanto, tem por ﬁnalidade garantir que os aspectos relativos ao projeto
sejam averiguados e controlados. Em suma, assegura que todos os produtos sejam
gerados em consonância com as especiﬁcações requeridas, dentro do cronograma e do
orçamento aprovados, e que tenham atingidas as expectativas dos interessados.

1.6 Escritório de Gerenciamento de Projetos – EGP
Um escritório de gerenciamento de projetos (EGP) é uma estrutura organizacional que
padroniza processos de governança relacionados a projetos e facilita compartilhar
recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. (Guia PMBOK, 6ª Edição).
Do inglês Project Management Oﬃce (PMO), o EGP atua como um elo entre os portfolios,
programas e projetos e os sistemas de medição da organização. Seu papel pode variar de
acordo com a necessidade de cada organização, mas, independentemente da sua
atuação, deve integrar dados e informações de projetos estratégicos, visando atender aos
seus objetivos. Além disso, estimula a aderência aos modelos e padrões estabelecidos
para o gerenciamento de projetos, avaliando como seus objetivos estão sendo
alcançados, gerando, assim, valor organizacional.

MANUAL DE
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Principais tipos de EGP:
Ÿ De suporte – fornece modelos, práticas recomendadas, treinamento, acesso às

informações e lições aprendidas em outros projetos. Por desempenhar um papel
consultivo nos projetos, este EGP atua como repositório de projetos e seu nível de
controle é baixo.
Ÿ De controle – neste tipo de EGP o nível de controle exercido é médio. O escritório

fornece suporte e exigem a conformidade nos projetos, as quais podem envolver:
§ Adoção de estruturas ou metodologias de gerenciamento de projetos;
§ Uso de ferramentas, formulários e modelos especíﬁcos;
§ Conformidade com as estruturas de governança.
Ÿ

Diretivo – Desempenha o gerenciamento direto e, portanto, assume o controle dos
projetos. Os gerentes de projetos são designados pelo EGP, e são subordinados a ele.
Sendo assim, o nível de controle fornecido pelo EGP é alto.

Um EGP pode ter a autoridade para atuar como uma parte interessada integral e um
importante decisor ao longo do ciclo de vida de cada projeto, para mantê-lo alinhado aos
objetivos do negócio. Principais funções de um EGP:
Ÿ Apoiar os gerentes de projetos;
Ÿ Fazer recomendações;
Ÿ Conduzir a transferência de conhecimento;
Ÿ Encerrar projetos;
Ÿ Tomar outras medidas, conforme necessário.

Na SEMGE, o EGP atua como uma unidade de suporte, realizando o gerenciamento
centralizado e coordenado do portfólio de projetos e fornece apoio desde a iniciação do
projeto até o seu encerramento. Dentre outros objetivos, tem a missão de disseminar a
cultura de gestão de projetos, com apoio ao gerente de projetos na medição e na análise
crítica dos projetos, buscando a melhoria contínua.

MANUAL DE
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2. Governança
2.1 Governança e gestão
A governança é a estrutura por meio da qual se exerce autoridade nas organizações e diz
respeito a arranjos organizacionais ou estruturais em todos os níveis de uma organização,
projetados para determinar e inﬂuenciar o comportamento dos membros da organização.
(Guia PMBOK, 6ª Edição).
Compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos
em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução
de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. (TCU, 2020)
Ainda de acordo com o Guia PMBOK, o conceito de governança é multidimensional e
envolve a consideração das pessoas, papéis, estruturas e políticas e requer o fornecimento
de orientações e supervisão por meio de dados e feedback.
A governança é a responsável por prover estrutura, processos, modelos de tomada de
decisão e ferramentas para o gerenciamento, ao mesmo tempo controlando e apoiando, a
ﬁm de obter uma entrega bem-sucedida dos benefícios esperados.
Dentre outros elementos, sua estrutura inclui:
Ÿ Regras;
Ÿ Políticas;
Ÿ Procedimentos;
Ÿ Normas;
Ÿ Relacionamentos;
Ÿ Sistemas;
Ÿ Processos.

Esses elementos estruturantes inﬂuenciam o modo como os objetivos da organização são
determinados e alcançados, como os riscos são monitorados e avaliados, bem como o
desempenho é otimizado.
A gestão é uma prática voltada à otimização do funcionamento da organização quanto ao
aspecto político-administrativo de uma equipe ou da instituição como um todo, por meio
da tomada de decisões racionais, fundamentadas na recolha e tratamento de dados e
informações relevantes e cujo processo envolve estratégias, políticas, processos e
procedimentos. É responsável por planejar a forma mais adequada de implementar as
diretrizes estabelecidas, executar os planos e fazer o controle de indicadores e de riscos.
Diferenças conceituais:
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Gestão

Governança
Deﬁnir o direcionamento estratégico

Implementar estratégias, metas e objetivos

Supervisionar a gestão

Garantir a conformidade com as
regulamentações

Estabelecer e aprovar o framework* de
governança de portfolio, programa e projeto

Cumprir o framework* de governança

Certiﬁcar-se do engajamento dos
stakeholders-chave

Identiﬁcar e gerenciar os relacionamentos
com os stakeholders

Gerenciar riscos estratégicos

Garantir a eﬁciência administrativa

Determinar e aprovar os critérios de
priorização de projetos

Prioriza projetos

Auditar e avaliar o sistema de gestão
e controle

Avaliar o desempenho

Promover a accountability**

Aprender
Fonte: TCU

* Conjunto de técnicas, práticas, ferramentas ou conceitos pré-deﬁnidos, utilizados para resolver um
problema de um projeto ou domínio especíﬁco.
** Responsabilidade com ética e remete à prestação de contas e a transparência de membros de um
órgão administrativo ou representativo às instâncias controladoras ou a seus representados.

2.2 Governança de projetos
Governança do projeto refere-se às estruturas, funções e processos que norteiam as
atividades de gerenciamento do projeto para criar um produto, serviço ou resultado único
para cumprir as metas organizacionais, estratégicas e operacionais. (Guia PMBOK, 6ª
Edição). No projeto, a governança deﬁne a direção, toma decisões e supervisiona a direção.
A estrutura de governança do projeto fornece às partes interessadas do projeto modelos
de estrutura, processos, papéis, responsabilidades, prestação de contas e processo
decisório para gerenciar o projeto. Os elementos de uma estrutura de governança do
projeto incluem princípios ou processos para:
Ÿ Orientar e supervisionar o gerenciamento do trabalho do projeto;
Ÿ Garantir o cumprimento de políticas, padrões e diretrizes;
Ÿ Revisar pontos de veriﬁcação ou fases;
Ÿ Identiﬁcar, escalar e solucionar riscos, mudanças e recursos (equipe, ﬁnanceiros, físicos,

instalações);
Ÿ Orientar e supervisionar o gerenciamento do trabalho do projeto;
Ÿ Garantir o cumprimento de políticas, padrões e diretrizes;
Ÿ Revisar pontos de veriﬁcação ou fases;
MANUAL DE
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Ÿ Identiﬁcar, escalar e solucionar riscos, mudanças e recursos (equipe, ﬁnanceiros, físicos,
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

instalações);
Deﬁnir papéis, responsabilidades e autoridades de governança;
Gerenciar o conhecimento de projetos e registro de lições aprendidas;
Garantir o engajamento apropriado das partes interessadas;
Tomar decisões, solucionar problemas e encaminhar temas que estejam além da
autoridade do gerente do projeto;
Revisar e aprovar mudanças no projeto, e mudanças no produto que estejam além da
autoridade do gerente do projeto;
Monitorar o desempenho.

Adotar uma estrutura e procedimentos eﬁcazes de governança de projeto ajudam a
garantir o alinhamento do projeto, o monitoramento e o controle de ameaças e
oportunidades, a tomada de decisões e que os entregáveis estejam focados no projeto
conforme planejado. Permite endereçar os riscos adequadamente e, consequentemente,
atender aos requisitos do projeto.

Elementos da estrutura governança de projetos
Ÿ Critérios do sucesso e da aceitação das entregas do projeto;
Ÿ Processo de identiﬁcação, encaminhamento e resolução de questões;
Ÿ Relação entre a equipe do projeto, os grupos organizacionais e as partes interessadas externas;
Ÿ Organograma do projeto que identiﬁca os papéis do projeto;
Ÿ Processos e procedimentos para a comunicação das informações;
Ÿ Processos decisórios do projeto;
Ÿ Diretrizes para o alinhamento da governança do projeto com a estratégia organizacional;
Ÿ Abordagem do ciclo de vida do projeto;
Ÿ Processo para revisões de “marcos” ou de fases;
Ÿ Processos para análise e aprovação das mudanças no orçamento, escopo, qualidade e

cronograma que estão além da autoridade do GP;
Ÿ Processo para alinhar as partes interessadas internas com os requisitos de processo do projeto.
Não existe um padrão de estrutura de governança eﬁcaz para todas as organizações. Para
que seja eﬁciente, uma estrutura de governança deve passar por uma adaptação para se
ajustar à cultura organizacional, tipos de projeto e as necessidades da organização.
Embora a governança seja a estrutura em que a equipe do projeto atua, a equipe ainda é
responsável pelas etapas de planejamento, execução, controle e encerramento do projeto.
A abordagem da governança deve ser descrita no Plano de Gerenciamento do ProjetoPGP, acerca das decisões quanto a quais pessoas serão envolvidas, os procedimentos de
encaminhamento, quais recursos serão necessários, bem como sobre a abordagem geral
para a conclusão do trabalho.
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Um escritório de gerenciamento de projetos é uma estrutura organizacional que padroniza
os processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de
recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. (Guia PMBOK, 6ª Edição)

3. A Gerência Central de Projetos – GEPROJ
Instituída pela Lei Complementar n. 076, de 23 de Dezembro de 2020 e regulamentada
pelo Decreto nº 33.643, de 15 de março de 2021, a idealização e implantação da GEPROJ é
oriunda da identiﬁcação de necessidades organizacionais da SEMGE, dentre as quais
destacam-se: adoção de estruturas ou metodologias de gerenciamento de projetos;
otimização do gerenciamento do escopo, das entregas, dos prazos, dos custos, dos riscos,
dos resultados dos projetos; uso de ferramentas, formulários e modelos especíﬁcos;
conformidade com as estruturas de governança; alinhamento com o planejamento
estratégico; acompanhamento dos benefícios advindos dos projetos, bem como outras
razões comuns às organizações públicas em geral.
Fora instituída para operar o gerenciamento de projetos da SEMGE, especialmente o
monitoramento dos projetos estratégicos. A Gerência Central de Projetos presta apoio
técnico ao Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Gestão e consultoria às demais
unidades sistêmicas e setoriais, nas demandas relacionadas à gestão de projetos, auxiliando
o gerente e a equipe do projeto no planejamento, na condução da metodologia, no controle,
no monitoramento e no encerramento das atividades dos projetos, ou seja, oferece todo o
apoio necessário para a formalização, acompanhamento e realização dos projetos.
A GEPROJ possui competências de gerenciamento centralizado e coordenado dos
projetos estratégicos sob o seu monitoramento. Acompanha prazos, orçamentos,
progressos, riscos dos projetos, etc. Identiﬁca projetos com problemas e fornece o
respectivo apoio. Vem desenvolvendo uma Metodologia de Gerenciamento de Projetos,
contida neste Manual, a qual será revisada periodicamente e aprovada pelo gestor da
SEMGE. Identiﬁca as melhores práticas, métodos e tecnologias utilizadas na área de gestão
de projetos que possam ser aplicadas no âmbito do Município.
Na condição de escritório de projetos, a principal função da GEPROJ, embora não esteja
limitada a tal missão, é apoiar os gerentes de projetos de diversas formas que podem incluir:
Ÿ Gerenciar recursos compartilhados em todos os projetos administrados pela gerência;
Ÿ Identiﬁcar e desenvolver metodologia, práticas recomendadas e padrões de
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

gerenciamento de projetos;
Apoiar, orientar, treinar e supervisionar;
Monitorar a conformidade com os padrões, políticas, procedimentos e modelos de
gerenciamento de projetos por meio de auditorias;
Desenvolver e gerenciar políticas, procedimentos, modelos e outros documentos
compartilhados do projeto (ativos de processos organizacionais);
Coordenar as comunicações entre projetos.
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3.1 A equipe
Composição da equipe:
Ÿ 01 Gerente Central de Projetos
Ÿ 01 Gestor de Projetos
Ÿ 01 Coordenadoria de Interlocução e Qualidade
Ÿ 01 Consultor de Gestão

3.2 Papéis e responsabilidades
Principais papéis e responsabilidades da Gerência Central de Projetos da SEMGE:
Ÿ Monitorar os projetos estratégicos e setoriais da SEMGE;
§ Prover direcionamento para o projeto;
Ÿ Aumentar a expertise do corpo técnico da GEPROJ;
Ÿ Apresentar resultado do desempenho e qualidade;
§ Prover feedback sobre o progresso do projeto, próximos passos e principais

gargalos / pontos de atenção;
Ÿ Avanço da maturidade em gerenciamento de projetos;
§ Apontar principais problemas e pontos de melhoria;
§ Discutir pleitos e análise de eventuais solicitações de alterações;
§ Ser um prestador de serviço por meio das funções para atender às

expectativas dos stakeholders.

3.2.1 Competências regimentais
I - Identiﬁcar e prospectar projetos, bem como manter atualizadas as melhores práticas,
métodos e tecnologias utilizadas sobre gestão de projetos que possam ser aplicadas no
âmbito da PMS;
II - Prestar consultoria quanto ao desenvolvimento e gestão de projetos no âmbito da PMS;
III - Realizar intercâmbio e benchmarking com organizações privadas e públicas para
desenvolvimento de projetos;
IV - Padronizar procedimentos, documentos e ritos relativos à gestão de projetos na PMS;
V - Gerir o portfólio de projetos sob sua responsabilidade;
VI - Consolidar e avaliar informações sobre o desempenho dos projetos sob sua
responsabilidade;
VII - Acompanhar e promover as ações do Plano Estratégico Municipal relacionadas à
gestão de projetos sob sua responsabilidade;
VIII - Propor diretrizes e metodologias e gerar convergência para integrar e institucionalizar
a gestão por projetos, bem como acompanhar e orientar a sua aplicação no âmbito da PMS;
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IX - Planejar, gerir e implementar iniciativas de endomarketing para disseminar a cultura de
gestão de projetos;
X - Articular, orientar e prestar apoio aos gestores e demais partes envolvidas com projetos
dos Órgão e Entidades da PMS;
XI - Mediante a Coordenadoria de Interlocução e Qualidade:
a) Prestar apoio técnico relativo à gestão de projetos na PMS;
b) Coordenar a interlocução com os gestores de projetos e suas equipes;
c) Orientar quanto a documentação técnica utilizadas para a gestão dos projetos;
d) Monitorar e avaliar o desempenho dos projetos sob sua responsabilidade;
e) Coordenar a elaboração do portfólio de projetos sob sua responsabilidade;
f) Propor treinamentos das metodologias e ferramentas de gestão de projetos, com vistas a
capacitar, multiplicadores nos Órgãos e Entidades da PMS;
g) Organizar, atualizar e monitorar as bases de informações e repositório de lições
aprendidas e de melhores práticas de gerenciamento de projetos do órgão;
h) Participar das avaliações de desempenho de projetos no âmbito de suas competências.

3.3 O que não são atribuições da GEPROJ
Destaque para os papéis e responsabilidades que não fazem parte do âmbito de atuação
da Gerência Central de Projetos:
Ÿ O planejamento, a liderança e a execução do projeto não é papel da GEPROJ. Sua

condução cabe ao gerente do projeto e sua equipe;
Ÿ A GEPROJ não é responsável pelas atividades ﬁnalísticas da área, gestão do negócio ou
informações setoriais;
Ÿ A GEPROJ não é responsável por projetos de outras unidades administrativas da PMS;
Ÿ A GEPROJ não é responsável por decisões do negócio, aquisições, orçamentação,
normatização, padronização, eliminação ou alteração de produtos ou serviços do
projeto.
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4. Metodologia de Gerenciamento de Projetos adotada
O Guia de melhores práticas em gerenciamento de projetos do PMI, o PMBoK, é organizado
em cinco grupos de processos e dez áreas de conhecimento.
4.1 Grupos de processos de gerenciamento de projetos
Os processos de gerenciamento de projetos são classiﬁcados em cinco grupos, a ﬁm de
atingir os objetivos especíﬁcos do projeto:
Iniciação – Processos que buscam deﬁnir e autorizar o início de um projeto ou fase de
um projeto existente.
Planejamento – Delineamento do escopo, reﬁnamento dos objetivos e deﬁnição das
linhas de ação, visando alcançar os objetivos pelos quais o projeto foi criado.
Execução – Realização do trabalho deﬁnido no Plano de Gerenciamento de Projeto
(PGP) para satisfazer os requisitos do projeto.
Monitoramento e controle – Acompanhamento, análise e controle do progresso e
desempenho do projeto; identiﬁcação das áreas nas quais serão necessárias
adequações no Plano de Gerenciamento de Projeto (PGP), bem como a execução das
mudanças correspondentes.
Encerramento – Apreciação do produto, serviço ou resultado entregue no projeto,
deliberando acerca da sua aceitação, conduzindo para a conclusão ou fechamento
formal do projeto ou fase do projeto.

4.2 Áreas do conhecimento em gerenciamento de projetos
As áreas de conhecimento consistem em campos ou áreas de especialização, associados a um
tema especíﬁco comumente aplicado em gerenciamento de projetos. Embora um determinado
projeto possua necessidades que possam requerer áreas de conhecimento adicionais, as 10
áreas de conhecimento a seguir são geralmente utilizadas na maioria dos projetos.
GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO
§ Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto (TAP);
§ Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP);
§ Orientar e gerenciar o trabalho do projeto;
§ Gerenciar o conhecimento do projeto;
§ Monitorar e controlar o trabalho do projeto;
§ Realizar o controle integrado de mudanças;
§ Encerrar o projeto ou fase.
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GERENCIAMENTO DO ESCOPO
§ Planejar o gerenciamento do escopo;
§ Coletar os requisitos;
§ Deﬁnir o escopo;
§ Criar a EAP;
§ Validar o escopo;
§ Controlar o escopo.

GERENCIAMENTO DO TEMPO
§ Planejar o gerenciamento do cronograma;
§ Deﬁnir as atividades;
§ Sequenciar as atividades;
§ Estimar as durações das atividades;
§ Desenvolver o cronograma;
§ Controlar o cronograma.

GERENCIAMENTO DO CUSTO
§ Planejar o gerenciamento dos custos;
§ Estimar os custos;
§ Determinar o orçamento;
§ Controlar os custos.

GERENCIAMENTO DA QUALIDADE
§ Planejar o gerenciamento da qualidade;
§ Gerenciar, garantindo a qualidade;
§ Realizar o controle da qualidade.

GERENCIAMENTO DE RECURSOS
§ Planejar o gerenciamento dos recursos;
§ Estimar os recursos das atividades;
§ Adquirir recursos;
§ Desenvolver a equipe;
§ Gerenciar a equipe;
§ Controlar os recursos.

GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES
§ Planejar o gerenciamento das comunicações;
§ Gerenciar as comunicações;
§ Monitorar as comunicações.
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GERENCIAMENTO DE RISCOS
§ Planejar o gerenciamento dos riscos;
§ Identiﬁcar os riscos;
§ Realizar a análise qualitativa dos riscos;
§ Realizar a análise quantitativa dos riscos;
§ Planejar as respostas aos riscos;
§ Implementar respostas aos riscos;
§ Monitorar os riscos.

GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES
§ Planejar o gerenciamento das aquisições;
§ Conduzir as aquisições;
§ Controlar as aquisições.

GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS
§ Identiﬁcar as partes interessadas;
§ Planejar o engajamento das partes interessadas;
§ Gerenciar o engajamento das partes interessadas;
§ Monitorar o engajamento das partes interessadas.

5. Ciclo de vida do processo de gerenciamento de projetos da SEMGE
O ciclo de vida do processo de gerenciamento de projetos da SEMGE é composto por seis
(6) etapas, sob a responsabilidade da GEPROJ.
Cada grupo de processos lista os documentos necessários para a efetiva padronização e
monitoramento. Totalizando oito (8) modelos de documentos, desenvolvidos de modo a
promover a formalização, o registro e o acompanhamento dos projetos, conforme
apresentados a seguir:

Plano de
Gerenciamento
do Projeto (PGP)

Monitoramento e Controle
Solicitação de Mudança
Memória de Reunião
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Execução

N/A

Marco 5
Encerramento
Termo de Aceite
do Projeto (TEAP)
Lições
Aprendidas (LA)

.....

Termo de
Abertura do
Projeto (TAP)

Planejamento

Marco 4

....

Canvas

Iniciação

Marco 3

....

Proposta
de Projeto (PP)

Marco 2

....

Pré-projeto

....

Marco 1
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6. Emprego da metodologia
A metodologia deve ser empregada observando os seguintes aspectos:
Ÿ os conceitos, procedimentos e artefatos tratados neste manual devem ser aplicados a

todos os projetos da instituição, notadamente, nos projetos estratégicos;
Ÿ os artefatos devem ser utilizados nas versões atualizadas e disponibilizadas pela

Gerência Central de Projetos da SEMGE (GEPROJ/SEMGE);
Ÿ

os ﬂuxos devem ser seguidos.

7. Utilização dos artefatos
Para cada momento do ciclo de vida do projeto há artefatos apropriados, constituídos por
formulários autoexplicativos, em cujo corpo são veiculadas orientações para o seu
preenchimento adequado. As informações solicitadas nos documentos auxiliam a unidade
demandante, bem como o gerente de projeto e sua equipe no bom desenvolvimento dos
processos de trabalho relacionados a projetos e na consequente organização do
pensamento, com foco na correta menção dos registros pertinentes.

PP - Proposta de Projeto
O projeto nasce com a formulação de sua proposta. Sendo assim, o proponente utilizará o
formulário nº 01 “PP – Proposta de Projeto” (Anexo I – Proposta de Projeto - PP). Trata-se de
um componente signiﬁcativo para a estruturação e documentação da ideia. Nele são
apresentadas de forma mais acurada as necessidades a serem atendidas com a solução
proposta, o produto, serviço ou resultado que se pretende gerar para satisfazê-las, bem
como os delineamentos gerais dos esforços que serão empreendidos nesse sentido.
A cuidadosa elaboração desse documento é de suma importância, pois, além de
proporcionar a seus redatores uma análise da viabilidade do projeto antes de seu início,
fornecerá à alta administração da SEMGE recursos para aprovar ou não a sua continuidade.

Canvas
Para permitir uma visualização panorâmica do projeto, a ﬁm de facilitar o entendimento dos
objetivos e a identiﬁcação dos recursos necessários para execução da futura iniciativa, o
proponente preencherá o formulário nº 02 “Canvas” (Anexo II – Canvas), modelo
desenvolvido por José Finocchio Junior. O canvas é um mapa visual pré-formatado e o
objetivo desse template não é levantar todas as informações de forma detalhada, mas lançar
uma visão geral sobre a proposição.
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Memória de Reunião
O formulário “Memória de Reunião” (Anexo III – Memória de Reunião - MR) não se trata de
artefato obrigatório no gerenciamento de projetos como os demais, no entanto foi
disponibilizado com a ﬁnalidade de facilitar a organização da pauta e deliberações derivadas
das reuniões referentes ao projeto.

TAP – Termo de Abertura do Projeto
Mediante aprovação da proposta, o gerente do projeto designado pelo patrocinador será
responsável pela elaboração da ferramenta nº 03 “TAP – Termo de Abertura do Projeto”
(Anexo IV – Termo de Abertura de Projetos - TAP), formalizando o novo projeto para a
instituição, contendo descrições iniciais, especialmente a ﬁnalidade do projeto, o escopo
macro e a deﬁnição do não escopo, os custos estimados, bem como outras informações
necessárias à condução do projeto.

PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto
Vencida a etapa anterior, inicia-se o processo de planejamento, no qual o gerente e a equipe
do projeto deverão preencher o formulário nº 04 denominado “PGP – Plano de
Gerenciamento do Projeto” (Anexo V – Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP). Esse
documento constitui-se como a principal fonte de informações sobre como o projeto será
planejado, executado, monitorado, controlado e encerrado. Determinando aspectos como a
governança do projeto, o PGP consiste na documentação das ações necessárias ao bom
desenvolvimento do projeto. Ele pode ser resumido ou detalhado e ser formado por um ou
mais planos de gerenciamento auxiliares e outros documentos de planejamento, conforme
especiﬁcidade e complexidade do projeto.

SM – Solicitação de Mudanças
Para as atividades de monitoramento e controle, caso haja necessidade de promoção de
mudanças no projeto, a solicitação deverá ocorrer por meio do preenchimento da
ferramenta nº 05 “SM – Solicitação de Mudanças” (Anexo VI – Solicitação de Mudanças SM). Esse documento consiste no conjunto de registros que indicam e justiﬁcam a
necessidade de mudanças no projeto, bem como seus principais impactos. As solicitações
deverão ser encaminhadas à GEPROJ, que fará a avaliação da solicitação, porém cabe ao
patrocinador sua autorização. Não raro, mediante a aprovação de mudanças, esse ato
implicará replanejamento do projeto e, portanto, impacto no Plano de Gerenciamento do
Projeto, dentre outras alterações. No caso de solicitações de mudança ou melhorias
relacionadas às entregas elas podem ser alteradas, inspecionadas e reveriﬁcadas.

MANUAL DE
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TEAP – Termo de Aceite do Projeto
Por ﬁm, na etapa de encerramento, as entregas derivadas do projeto devem ser registradas
no formulário nº 06 “TEAP – Termo de Aceite do Projeto” (Anexo VII – Termo de Aceite do
Projeto - TEAP).

LA – Lições Aprendidas
Ainda no que se refere às atividades de encerramento, deverá ser preenchido o formulário nº
07 denominado “LA – Lições Aprendidas” (Anexo VIII – Lições Aprendidas – LA). Trata-se da
documentação das lições aprendidas de cada fase encerrada e ao ﬁnal do projeto. Os
registros devem trazer informações acerca da avaliação dos esforços empreendidos, os
principais problemas enfrentados e análise das variações no projeto, recomendações para
melhorias futuras, o que poderão compor uma base de dados de lições aprendidas para o
acesso de toda a instituição.

O ﬂuxo do processo de gerenciamento de projetos da SEMGE está ilustrado na próxima
página. Em seguida, as tarefas de cada etapa serão descritas sucintamente.
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FLUXO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA SEMGE

GEPROJ

UNIDADE/PROPONENTE

GAB
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8

PRÉ-PROJETO
O pré-projeto constitui uma etapa incipiente da vida do
projeto, porém não menos importante, uma vez que é nesse
estágio onde serão assentadas informações na Proposta de
Projeto, que oportunizarão a construção de uma visão
sumária do projeto. Esses dados assumem uma relevância
de tal sorte que darão subsídios à gestão da SEMGE para
julgar o seu valor organizacional, bem como a viabilidade de
investimento, permitindo a tomada de decisão acerca do
avanço da iniciativa, o que signiﬁca autorizar o seu
prosseguimento para a próxima etapa ou não.
Ainda nesse estágio, as proposições de projeto, que podem
ser originárias de qualquer unidade organizacional da
Secretaria de Gestão, passarão por uma análise da Gerência
Central de Projetos (GEPROJ), cuja ﬁnalidade é selecionar as
propostas, identiﬁcando aquelas que não serão conduzidas
como projeto e, portanto, não serão formalizadas pelo Termo
de Abertura do Projeto – TAP. Esse ﬁltro coopera também para
a categorização dos projetos, distinguindo os setoriais dos
estratégicos. Tal ação se faz necessária para evitar
formalizações desnecessárias, bem como veriﬁcar a
compatibilidade das proposições com as necessidades e
objetivos estratégicos da SEMGE.

-------------------

Essa etapa é resultante da avaliação prévia das necessidades
organizacionais, o que envolve a compreensão dos objetivos
e metas, problemas e oportunidades do negócio, e
recomendações de propostas para abordá-los, culminando
numa proposta de projeto.

Pré-projeto

Iniciação

Planejamento
Monitoramento e Controle

Execução

Encerramento
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1º

ELABORAR A PROPOSTA DE PROJETO (PP)

Objetivo
O solicitante (diretorias, gerências, coordenadorias, setores, etc.) elabora e registra uma
proposta de projeto, que poderá resultar em projeto estratégico ou setorial. Tal
classiﬁcação se dará pela gestão, após avaliação prévia da GEPROJ.

Descrição das atividades
A área solicitante irá preencher os dados previstos em formulário;
Ÿ Encaminhar à GEPROJ, via e-mail institucional (geproj.semge@salvador.ba.gov.br), para
avaliação, bem como análise acerca da aderência metodológica.
Ÿ

Modelo de documento
Proposta de Projeto – PP

Responsável
Proponente (diretorias, gerências, coordenadorias, setores, servidores, etc.).

Entradas
Informações do projeto (objetivos,
justiﬁcativa, resultados esperados,
etc.);
Ÿ Identiﬁcação das partes interessadas;
Ÿ Modelo da ferramenta Proposta de
Projeto.
Ÿ

Saída
Ÿ

MANUAL DE
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PP preenchida.
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2º

AVALIAR A PP

Objetivo
Avaliar a proposta de projeto, considerando os objetivos estratégicos da SEMGE e o
alinhamento do projeto aos requisitos da metodologia pré-deﬁnidos .

Descrição das atividades
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Veriﬁcar o alinhamento metodológico, observando se há necessidade de ajustes e/ou
complementação de dados;
Examinar as informações disponibilizadas na PP, permitindo a categorização da proposta
como um projeto ou atividade;
Avaliar o perﬁl da proposição, permitindo sua classiﬁcação como estratégico ou setorial, o
que não inviabiliza o prosseguimento do pleito para a próxima etapa, sob monitoramento
da GEPROJ;
Contatar a área solicitante, caso haja a necessidade de complementações de informações
ou outros ajustes na PP, de modo que sejam fornecidos subsídios para sua classiﬁcação e
demais encaminhamentos.
Notiﬁcar a área solicitante quando a avaliação da GEPROJ sugerir a condução da
proposição como atividade. Tal deliberação ﬁnaliza o processo.

Responsável
GEPROJ

Entradas
PP preenchida;
Ÿ Ativos de processos organizacionais¹;
Ÿ Fatores ambientais² da SEMGE;
Ÿ Acordos³.
Ÿ

Saída
Ÿ

PP avaliada e validada pela GEPROJ.

¹ Políticas, estrutura de governança do projeto, manuais, documentos que possam impactar no projeto, informações
históricas e repositório de lições aprendidas;
² Padrões governamentais, planos, requisitos e/ou restrições legais, cultura organizacional, estrutura de governança
organizacional, expectativas de partes interessadas e limites dos riscos, etc.;
³ Contratos, ofícios, e-mails ou outros tipos de acordos por escrito.
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3º

ADEQUAR A PP AO PADRÃO METODOLÓGICO

Objetivo
Ajustar a proposta de projeto ao padrão metodológico, permitindo a análise precisa da
proposta.

Descrição das atividades
Complementar informações e/ou realizar ou outros ajustes na PP, de modo que sejam
fornecidos subsídios para sua classiﬁcação e demais encaminhamentos.

Responsável
GEPROJ;
Ÿ Proponente.
Ÿ

Entradas
PP preenchida;
Ÿ Ativos de processos organizacionais;
Ÿ Fatores ambientais da SEMGE;
Ÿ Acordos.
Ÿ

Saída
Ÿ

MANUAL DE
GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PP ajustada e validada pela GEPROJ.
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4º

APRESENTAR PROPOSIÇÃO À GESTÃO

Objetivo
Apresentar a proposta de projeto à gestão da SEMGE para conhecimento, análise de
viabilidade de investimento e aprovação.

Descrição das atividades
Ÿ

Escritório de Projetos (GEPROJ):
§ Viabilizar agenda com a gestão da SEMGE, para a apresentação da proposição
de projeto e notiﬁcar o proponente.

Ÿ

Proponente:
§ Estruturar modelo de negócio, deﬁnindo seus principais ﬂuxos e processos,
utilizando o Business Model Canvas (Canvas);
§ Elaborar uma breve exibição da proposta de projeto, incluindo o canvas, a ser
orientada pela GEPROJ;
§ Realizar a apresentação da proposição e da equipe do projeto na data
estabelecida pela gestão.

Ÿ

Patrocinador (Gestão):
§ Avaliar a viabilidade de implementação do projeto, culminando na aprovação
ou não da proposta;
§ Designar o gerente do projeto.

Modelo de documento
Ÿ
Ÿ

Canvas (modelo desenvolvido por José Finocchio Junior, disponibilizado pela GEPROJ);
Templates de apresentações (desenvolvidos e disponibilizados pela GEPROJ);

Responsável
Gestão;
Ÿ GEPROJ;
Ÿ Proponente.
Ÿ

Entradas
PP validada e assinada pela GEPROJ;
Ÿ Modelo da ferramenta Canvas.
Ÿ

Saída
Ÿ

MANUAL DE
GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PP aprovada e assinada pelo
patrocinador.
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Na SEMGE, o processo de iniciação começa com a autorização
da gestão para início do projeto, bem como a designação do
gerente do projeto e da equipe que o conduzirá. Nessa etapa,
os projetos são formalizados pelo Termo de Abertura do
Projeto – TAP, no qual alguns campos revisam e/ou
complementam informações constantes na Proposta de
Projeto. Utilizando as ferramentas apropriadas, é fundamental
que seja especiﬁcado o objetivo do projeto, o problema
identiﬁcado, as propostas de soluções e a vinculação com a
estratégia da Secretaria Municipal de Gestão.

-------------------------------------------------------------------

9

INICIAÇÃO

Pré-projeto

Iniciação

Planejamento
Monitoramento e Controle

Execução

Encerramento

36
SEÇÃO III - GUIA PRÁTICO DE GESTÃO DE PROJETOS DA SEMGE ● INICIAÇÃO

1º

KICK-OFF MEETING (REUNIÃO DE ABERTURA DO PROJETO)

Objetivo
Reunião inicial do projeto, cujo intuito é apresentar o projeto e seu desenho gerencial aos
stakeholders, equipe do projeto, áreas envolvidas e demais interessados.

Descrição das atividades
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Apresentar o gerente, a equipe do projeto e os stakeholders;
Explicar o projeto, sua justiﬁcativa e escopo;
Explanar as principais entregas;
Identiﬁcar riscos, premissas e restrições;
Analisar benefícios e alinhá-los com as partes interessadas;
Apresentar o cronograma e o orçamento do projeto;
Esclarecer todo o gerenciamento do projeto, do início ao encerramento;
Provocar um brainstorming;
Indicar as próximas atividades esperadas;
Registrar memória da reunião.

Ÿ Modelos de documento

Apresentação Kick-Oﬀ meeting (sugestão de template desenvolvido e disponibilizado pela
GEPROJ)
Ÿ Template de memória de reunião (disponibilizado pela GEPROJ).
Ÿ

Responsável
Gerente do projeto

Entradas
PP e canvas aprovados;
Ÿ Ativos de processos organizacionais;
Ÿ Outros documentos e informações
relevantes do projeto;
Ÿ Stakeholders.
Ÿ

Saídas
Dados, recomendações e solicitações
para a revisão do TAP;
Ÿ Memória de reunião.
Ÿ

MANUAL DE
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2º

ELABORAR O TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Objetivo
Formalizar o novo projeto por meio da elaboração do Termo de Abertura do Projeto – TAP.

Descrição das atividades
Desenvolver o TAP;
Ÿ Encaminhar à GEPROJ, via e-mail institucional (geproj.semge@salvador.ba.gov.br), para
avaliação, bem como análise acerca da aderência metodológica.
Ÿ

Modelo de documento
Termo de Abertura do Projeto – TAP

Responsáveis
Gerente e equipe do projeto.

Entradas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

PP e canvas aprovados;
Ativos de processos organizacionais;
Fatores ambientais da SEMGE;
Acordos;
Modelo da ferramenta Termo de
Abertura do Projeto - TAP.

Saída
Ÿ

MANUAL DE
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TAP preenchido.
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3º

AVALIAR O TAP

Objetivo
Avaliar o Termo de Abertura do Projeto, considerando os objetivos estratégicos da SEMGE e
a conformidade com a metodologia e melhores práticas estabelecidas neste Manual de
Gerenciamento de Projetos.

Descrição das atividades
Analisar o TAP, atentando para a estratégia organizacional, o alinhamento metodológico e
atendimento aos requisitos do documento;
Ÿ Notiﬁcar o GP acerca de ajustes ou complementações no TAP, caso haja necessidade.
Ÿ

Responsável
GEPROJ

Entradas
TAP preenchido;
Ÿ Ativos de processos organizacionais;
Ÿ Fatores ambientais da SEMGE;
Ÿ Acordos.
Ÿ

Saída
Ÿ

MANUAL DE
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TAP avaliado e validado pela GEPROJ.
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4º

ADEQUAR O TAP AO PADRÃO METODOLÓGICO

Objetivo
Ajustar o Termo de Abertura do Projeto ao padrão metodológico.

Descrição das atividades
Complementar informações e/ou realizar outros ajustes no TAP.

Responsáveis
Gerente e equipe do projeto.

Entradas
TAP preenchido;
Ÿ Ativos de processos organizacionais;
Ÿ Fatores ambientais da SEMGE;
Ÿ Acordos.
Ÿ

Saída
Ÿ
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TAP ajustado e validado pela GEPROJ.
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5º

APROVAR O TAP

Objetivo
Analisar o TAP e proceder com a aprovação, assinatura e publicização, formalizando o
projeto para a instituição.

Descrição das atividades
Ÿ Gestão:

Analisar o TAP, veriﬁcando os requisitos do documento (escopo, custos,
duração, riscos, etc.) e conformidade com a estratégia organizacional;
§ Aprovar o TAP e proceder com a assinatura do documento.
§

Ÿ

GEPROJ:
§

Viabilizar a publicização do projeto.

Responsáveis
Gestão;
Ÿ GEPROJ.
Ÿ

Entrada
Ÿ

TAP validado pela GEPROJ.

Saídas
TA P a p rov a d o e a s s i n a d o p e l o
patrocinador;
Ÿ Projeto publicizado.
Ÿ

MANUAL DE
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Os processos de planejamento discriminam o que foi
deﬁnido na etapa de iniciação, estabelecem e reﬁnam os
objetivos e desenvolvem o curso de ação necessário para
alcançar esses objetivos. Envolve a reunião de documentos
u t i l i z a d o s p a r a re a l i z a r o p ro j e t o, b e m c o m o o
desenvolvimento dos componentes do plano de
gerenciamento, determinando o curso de ação para a
conclusão do projeto ou da fase, com sucesso.

-------------------------------------------------------------------------
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1º

DESENVOLVER O PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (PGP)

Objetivo
Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto - PGP, o que implica a deﬁnição,
preparação e coordenação de todos os componentes do plano de gerenciamento
integrado do projeto, produzindo um documento abrangente que descreve como o projeto
será executado, monitorado, controlado e encerrado. É o instrumento que deﬁne a base de
todo o trabalho do projeto e um guia para a equipe durante a sua realização.

Descrição das atividades
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Planejar a Gestão do Escopo do Projeto: detalhar o escopo, deﬁnir o não escopo e
estabelecer a estratégia de condução do projeto;
Planejar a Gestão do Tempo: relacionar os marcos do projeto, elaborar o cronograma e
estabelecer a estratégia de condução do tempo;
Planejar a Gestão de Recursos: identiﬁcar os stakeholders, deﬁnir a equipe do projeto,
estimar outros recursos necessários para a execução do projeto (materiais, equipamentos,
capacitações, treinamentos, etc.) e estabelecer a estratégia de condução de recursos;
Planejar a Gestão do Custo: estimar os custos, determinar o orçamento do projeto e
estabelecer a estratégia de condução do custo;
Planejar a Gestão da Qualidade: identiﬁcar e monitorar os padrões de qualidade do projeto
e suas entregas, documentando, inclusive, como o projeto demonstrará conformidade
com os requisitos de qualidade;
Planejar a Gestão de Riscos e Problemas: identiﬁcar os riscos e problemas realizar a análise
qualitativa/quantitativa dos riscos e problemas e estabelecer a estratégia de condução de
riscos e problemas;
Planejar a Gestão da Comunicação: deﬁnir um plano de comunicação e estabelecer a
estratégia de condução da comunicação;
Encaminhar à GEPROJ, via e-mail institucional, para avaliação metodológica.

Modelo de documento
Plano de Gerenciamento do Projeto – PGP

Responsáveis
Gerente e equipe do projeto.

Entradas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

TAP aprovado;
Insumos extraídos da Kick-Oﬀ meeting;
Saídas de outros processos;
Fatores ambientais da SEMGE;
Ativos de processos organizacionais.

Saída
Ÿ
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Plano de Gerenciamento de Projeto
elaborado.
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2º

AVALIAR O PGP

Objetivo
Avaliar o Plano de Gerenciamento do Projeto, considerando os objetivos estratégicos da
SEMGE, bem como as especiﬁcidades do projeto e o alinhamento com a metodologia e
melhores práticas estabelecidas neste Manual de Gerenciamento de Projetos.

Descrição das atividades
Analisar o PGP, atentando para a estratégia organizacional, o alinhamento metodológico e
atendimento aos requisitos do documento;
Ÿ Notiﬁcar o GP acerca de ajustes ou complementações no PGP, caso haja necessidade.
Ÿ

Responsável
GEPROJ

Entradas
PGP preenchido;
Ÿ Fatores ambientais da SEMGE;
Ÿ Ativos de processos organizacionais;
Ÿ Acordos.
Ÿ

Saída
Ÿ

MANUAL DE
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3º

ADEQUAR O PGP AO PADRÃO METODOLÓGICO

Objetivo
Ajustar o Plano de Gerenciamento do Projeto ao padrão metodológico.

Descrição das atividades
Complementar informações e/ou realizar outros ajustes no PGP.

Responsáveis
GEPROJ;
Ÿ Gerente e equipe do projeto.
Ÿ

Entradas
PGP preenchido;
Ÿ Fatores ambientais da SEMGE;
Ÿ Ativos de processos organizacionais;
Ÿ Acordos.
Ÿ

Saída
Ÿ
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PGP ajustado e validado pela GEPROJ.
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4º

APROVAR O PGP

Objetivo
Analisar o PGP e proceder com a aprovação e assinatura.

Descrição das atividades
Gestão:
Analisar o TAP, veriﬁcando os requisitos do documento (escopo, custos,
duração, riscos, etc.) e conformidade com a estratégia organizacional;
§ Aprovar o TAP e proceder com a assinatura do documento.
§

Responsáveis
Gestão

Entradas
Ÿ

PGP validado pela GEPROJ.

Saída
Ÿ
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P G P a p rova d o e a s s i n a d o p e l o
patrocinador.
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Pré-projeto

Iniciação

Os processos de execução envolvem coordenar pessoas e
recursos, gerenciar o engajamento das partes interessadas,
e integrar e executar as atividades estabelecidas no Plano de
Gerenciamento do Projeto, o que requer a atuação mais
plena da equipe, a ﬁm de cumprir os requisitos e efetuar as
entregas do projeto.

------------------------------------------------------------------------------

11

EXECUÇÃO

Planejamento
Monitoramento e Controle

Execução

Encerramento

47
SEÇÃO III - GUIA PRÁTICO DE GESTÃO DE PROJETOS DA SEMGE ● EXECUÇÃO

ÚNICO - EXECUTAR O PROJETO
Objetivo
O gerente, com o apoio da equipe de gerenciamento do projeto, conduz a execução das
atividades planejadas e gerencia as diversas interfaces técnicas e organizacionais
existentes no projeto.

Descrição das atividades
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Promover a integração e execução das atividades do projeto conforme o PGP;
Orientar e gerenciar o trabalho do projeto;
Gerenciar o conhecimento do projeto;
Gerenciar a qualidade dos entregáveis/resultados;
Adquirir e administrar recursos;
Desenvolver e gerenciar a equipe;
Gerenciar as comunicações;
Implementar plano estratégico de respostas aos riscos;
Conduzir as aquisições;
Gerenciar o engajamento com as partes interessadas;
Gerenciar as solicitações de mudanças;
Realizar reuniões de acompanhamento do projeto com a equipe e a GEPROJ;
Fornecer informações de desempenho do projeto à GEPROJ;
Atualizar o PGP;
Registrar lições aprendidas à medida em que ocorrem desvios, tanto positivos como
negativos, em relação ao planejamento do projeto.

Modelos de documento
Ÿ Plano de Gerenciamento de Projetos;
Ÿ
Ÿ

Solicitação de Mudanças;
Lições Aprendidas.

Responsáveis
Gerente e equipe do projeto.

Entradas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

PP aprovada;
TAP aprovado;
PGP aprovado;
Fatores ambientais da SEMGE;
Ativos de processos organizacionais;
Solicitações de mudanças aprovadas;
Outros documentos do projeto.

Saídas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

MANUAL DE
GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Entregas do projeto conforme critérios
deﬁnidos no PGP;
Relatórios de desempenho;
Status report;
Solicitações de mudanças;
Atualizações do PGP.
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Pré-projeto

Iniciação

Envolve os processos necessários para realizar o
acompanhamento, análise, relato e ajustes do progresso
geral do projeto, bem como identiﬁcar quaisquer áreas nas
quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar as
respectivas mudanças, a ﬁm de atender aos objetivos de
desempenho deﬁnidos no Plano de Gerenciamento do
Projeto. Esta etapa perpassa todo o projeto, do início ao
encerramento, permitindo que as partes interessadas
entendam a situação atual e futura do projeto, com previsões
de custos e prazos, reconhecendo as ações adotadas para
abordar problemas de performance.

Planejamento
Monitoramento e Controle

Execução

Encerramento

------------------------------------------------------------------------
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MONITORAR E CONTROLAR O TRABALHO DO PROJETO

A

Objetivo
Consiste no processo de acompanhamento, análise e relato do progresso geral do projeto,
visando atender aos objetivos de performance delineados no Plano de Gerenciamento do Projeto.

Descrição das atividades
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Comparar o desempenho real do projeto com o plano de gerenciamento do projeto;
Avaliar periodicamente o desempenho para determinar se quaisquer ações corretivas ou
preventivas são indicadas e, então, recomendá-las, se necessário;
Fornecer informações para dar suporte ao relatório de status, medição de progresso e
previsão;
Fornecer previsões para a atualização das informações atuais de custos e cronograma;
Monitorar a implementação das mudanças aprovadas à medida que elas ocorrem;
Garantir que o projeto permaneça alinhado com as necessidades do negócio.

Responsáveis
Gerente e equipe do projeto.

Entradas
PGP aprovado;
Ÿ Documentos do Projeto;
Ÿ Informações sobre o desempenho do
trabalho.
Ÿ

Saídas
Relatórios de performance (relatórios
de status, relatórios de andamento);
Ÿ Solicitações de mudança (ação
corretiva, ação preventiva, reparo de
defeito);
Ÿ Atualizações no PGP;
Ÿ Atualizações de documentos do
projeto (registro de lições aprendidas,
registro dos riscos, previsões do
cronograma).
Ÿ
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MONITORAR E CONTROLAR O TRABALHO DO PROJETO

B

Objetivo
Controlar e deliberar acerca de todas as solicitações de mudanças, gerenciando as mudanças
aprovadas e as alterações nas entregas, nos documentos do projeto e no PGP. As mudanças
referem-se geralmente às alterações de escopo, custos, prazo, qualidade, entre outros, as quais
dependendo do nível da mudança, deverão ser comunicadas e/ou solicitadas à GEPROJ.

Descrição das atividades
Ÿ Gerente do Projeto:
§
§
§
§
§
§
Ÿ

Supervisionar todas as variações ocorridas no projeto, com base comparativa
entre o que foi realizado acerca do prazo, escopo, custos estabelecidos no PGP;
Analisar a necessidade de solicitação de mudanças;
Recomendar ações corretivas ou preventivas se antevendo aos problemas;
Registrar as solicitações em formulário especíﬁco;
Lançar no gerenciamento de mudanças do sistema de projetos, para
deliberação pela GEPROJ;
Realizar ajustes no PGP e/ou em outros documentos do projeto.

GEPROJ:
Analisar os dados, bem como seus impactos e viabilidade técnica na hipótese
de sua adoção;
§ Recomendar ações corretivas ou preventivas se antevendo aos problemas;
§ Decidir acerca das solicitações de mudanças (aprovação, adiamento ou negação).
§

Modelos de Documento
Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP);
Ÿ Formulário de Solicitação de Mudança (SM).
Ÿ

Responsáveis
Gerente e equipe do projeto;
Ÿ GEPROJ.
Ÿ

Entradas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

PGP;
Documentos auxiliares do projeto;
Informações sobre o desempenho do
trabalho;
Formulário de Solicitação de Mudança (SM);
Relatório de desempenho do projeto;
Fatores ambientais da empresa;
Ativos de processos organizacionais.

Saídas
Solicitação de mudança (aprovada,
adiada ou rejeitada)
Ÿ Atualizações no PGP;
Ÿ Atualizações de documentos
auxiliares do projeto.

Ÿ
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CONTROLAR O CRONOGRAMA

C

Objetivo
Assegurar a pontualidade do projeto por meio da atualização e monitoramento das
atividades, com foco no gerenciamento do tempo para a sua execução, bem como das
mudanças realizadas na linha de base do cronograma, permitindo a proposição de planos
de ação em caso de desvios.

Descrição das atividades
Analisar o desempenho do projeto;
Ÿ Determinar a situação atual do cronograma do projeto, medindo e comparando o
progresso real do trabalho entregue e aceito em relação à linha de base (planejado X
realizado);
Ÿ Atualizar o cronograma no sistema de gerenciamento de projetos, conforme solicitações
de mudanças aprovadas que geram impacto no prazo das atividades ou alocação de
esforço dos recursos.
Ÿ

Modelos de documento
Ÿ Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP):
§ Cronograma do Projeto;
Ÿ

Formulário de Solicitação de Mudança (SM).

Responsáveis
Gerente e equipe do projeto;
Ÿ GEPROJ.
Ÿ

Entradas
PGP;
Documentos acessórios do Projeto;
Ÿ Dados de desempenho do trabalho;
Ÿ Ativos de processos organizacionais.
Ÿ

Saídas
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Informações sobre o desempenho do
trabalho;
Previsões do cronograma;
Solicitações de mudança;
Atualizações no PGP;
Atualizações de documentos acessórios
do projeto.
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CONTROLAR A QUALIDADE

D

Objetivo
Monitorar e registrar resultados da execução das atividades de gerenciamento da qualidade, para
avaliar desempenho e garantir que as entregas cumpram todos os padrões, requisitos,
regulamentações e especiﬁcações aplicáveis, a ﬁm de atender às expectativas do projeto.

Descrição das atividades
Medir a integridade, conformidade e adequação para uso de um produto ou serviço antes da
aceitação do usuário e entrega ﬁnal.

Responsáveis
Gerente e equipe do projeto.

Entradas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

PGP;
Documentos acessórios do Projeto;
Solicitações de mudanças aprovadas;
Entregas;
Dados de desempenho do trabalho;
Fatores ambientais da empresa;
Ativos de processos organizacionais.

Saídas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Medições de controle de qualidade;
Entregas veriﬁcadas;
Informações sobre o desempenho do
trabalho;
Solicitações de mudança;
Atualizações no PGP;
Atualizações de documentos do
projeto.
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CONTROLAR OS RECURSOS

E

Objetivo
Garantir que os recursos físicos atribuídos e alocados ao projeto estejam disponíveis
conforme planejado, bem como monitorar o seu uso (planejado x real) e executar ações
corretivas, caso haja necessidade.

Descrição das atividades
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Monitorar os gastos com recursos;
Identiﬁcar e administrar carências/excessos de recursos em tempo hábil;
Garantir que os recursos sejam usados e liberados em conformidade com o plano e as
necessidades do projeto;
Informar as partes interessadas apropriadas se houver qualquer questão com recursos
relevantes;
Inﬂuenciar os fatores que podem criar mudanças no uso de recursos;
Gerenciar as mudanças reais à medida que ocorrem.

Modelos de documento
Ÿ Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP):
§ Matriz de responsabilidade;
§ Estratégia de condução de recursos.

Responsáveis
Gerente e equipe do projeto.

Entradas
PGP;
Documentos acessórios do Projeto;
Ÿ Dados de desempenho do trabalho;
Ÿ Acordos;
Ÿ Ativos de processos organizacionais.
Ÿ

Ÿ

Saídas
Informações sobre o desempenho do
trabalho;
Ÿ Solicitações de mudança;
Ÿ Atualizações no PGP;
Ÿ Atualizações de documentos do
projeto.
Ÿ
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MONITORAR AS COMUNICAÇÕES

F

Objetivo
Otimizar o ﬂuxo de comunicação, garantindo que as necessidades de informação do projeto
e de suas partes interessadas sejam atendidas.

Descrição das atividades
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Obter dados de desempenho;
Analisar os dados;
Elaborar status report;
Disponibilizar informações para os stakeholders, respeitando a periodicidade deﬁnida;
O GP informa à GEPROJ informações sobre o projeto;
A GEPROJ solicita dados ao GP, a ﬁm de disponibilizar à alta administração.

Modelos de documento
Ÿ Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP):
§ Plano de comunicação.

Responsáveis
Gerente e equipe do projeto;
Ÿ GEPROJ.
Ÿ

Entradas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

PGP;
Documentos acessórios do Projeto;
Dados de desempenho do trabalho;
Fatores ambientais da empresa;
Ativos de processos organizacionais.

Saídas
Informações sobre o desempenho do
trabalho;
Ÿ Status report;
Ÿ Solicitações de mudança;
Ÿ Atualizações no PGP.
Ÿ
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MONITORAR OS RISCOS

G

Objetivo
Rastrear riscos identiﬁcados, acompanhar a implementação de planos acordados de
respostas aos riscos, detectar e analisar novos riscos e avaliar a eﬁcácia do processo de risco
ao longo do projeto.

Descrição das atividades
Analisar os dados e informações do projeto;
Ÿ Empreender auditoria de riscos, para analisar a eﬁcácia do processo de gerenciamento dos
riscos;
Ÿ Realizar reuniões com as partes interessadas.
Ÿ

Modelos de documento
Ÿ Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP):
Ÿ

§ Estratégia de Condução de Riscos e Problemas;
.Formulário de Solicitação de Mudança (SM).

Responsáveis
Gerente e equipe do projeto.

Entradas
PGP;
Ÿ Documentos acessórios do Projeto;
Ÿ Dados de desempenho do trabalho;
Ÿ Relatórios de desempenho do
trabalho.
Ÿ

Saídas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Informações sobre o desempenho do
trabalho;
Solicitações de mudança;
Plano de ação (tratativas dos riscos);
Atualização no PGP;
At u a l i z a ç ã o d e d o c u m e nto s d o
projeto;
Atualização de Ativos de processos
organizacionais.
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ATUALIZAR PGP E PROVER INFORMAÇÕES À GEPROJ

H

Objetivo
Atualizar o Plano de Gerenciamento do Projeto e oferecer elementos à GEPROJ com
informações do trabalho e resultados do projeto.

Descrição das atividades
Ÿ
Ÿ

Atualizar o PGP e demais documentos do projeto;
Prover informações à GEPROJ.

Modelos de documento
Ÿ Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP);
Ÿ

Formulário de Solicitação de Mudança (SM).

Responsáveis
Gerente e equipe do projeto.

Entradas
Informações do trabalho que
justiﬁquem ajustes e alterações no
PGP;
Ÿ Solicitações de Mudanças;
Ÿ Relatório de desempenho do trabalho.
Ÿ

Saídas
Ÿ
Ÿ
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Atualização no PGP;
Solicitação de mudanças.
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Execução dos processos necessários para a ﬁnalização
formal de fases ou para o encerramento de todo o
projeto, concluindo todas as atividades, de todos os
grupos de processos de gerenciamento do projeto. A
consolidação e análise dos resultados obtidos também
são realizados nesta etapa, onde ocorrem também o
registro, armazenamento e compartilhamento das
lições aprendidas, a ﬁm de que haja um
aperfeiçoamento para os próximos projetos. Esta etapa
também se aplica em situações de encerramento
prematuro, nos casos em que a Administração decide
pelo cancelamento do projeto.

-------------------------------------------------------------

13

ENCERRAMENTO

Pré-projeto

Iniciação

Planejamento
Monitoramento de Controle

Execução

Encerramento
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1º

ENCERRAR O PROJETO OU FASE

Objetivo
Formalizar a entrega de todos os produtos ou serviços do projeto, bem como validar o cumprimento
dos requisitos de qualidade e escopo deﬁnidos no Plano de Gerenciamento do Projeto.

Descrição das atividades
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Formalizar a conclusão da fase ou encerramento de todas as atividades do projeto;
Formalizar a entrega e analisar a qualidade do produto ﬁnalizado ou serviço concluído;
Veriﬁcar se o objetivo do projeto foi cumprido;
Concluir os relatórios ﬁnais de desempenho;
Concluir os relatórios ﬁnais de desempenho;
Consolidar toda documentação e registros do projeto;
Arquivar os documentos e registros;
Elaborar Termo de Aceite do Projeto (TEAP) e encaminhar à GEPROJ, via e-mail institucional,
para avaliação metodológica.

Modelo de documento
Termo de Aceite do Projeto (TEAP)

Responsáveis
Gerente e equipe do projeto.

Entradas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

PP;
TAP;
PGP;
Documentos do Projeto;
Entregas aceitas;
Acordos;
Documentação de aquisições;
Ativos de processos organizacionais.

Saídas
Atualizações dos documentos do
projeto;
Ÿ Relatório Final;
Ÿ TEAP preenchido;
Ÿ Atualizações de outros ativos de
processos organizacionais.
Ÿ
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2º

CONSOLIDAR AS LIÇÕES APRENDIDAS (LA)

Objetivo
Consolidar todos os conhecimentos adquiridos durante a realização do projeto, a ﬁm de promover o
crescimento e união da equipe e amadurecimento dos envolvidos, bem como o desenvolvimento
de boas práticas para projetos futuros.

Descrição das atividades
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Discutir os elementos bem-sucedidos no projeto/fase, bem como a efetividade das
práticas realizadas e os resultados obtidos;
Catalogar os pontos positivos e negativos em cada etapa vencida ou em cada entrega
realizada;
Reﬂetir acerca do que pode ser aperfeiçoado, replicado e sobre o que deve ser evitado em
projetos futuros;
Atualizar as bases de dados da instituição com as lições aprendidas;
Encaminhar à GEPROJ, via e-mail institucional.

Modelo de documento
Lições Aprendidas (LA)

Responsáveis
Gerente e equipe do projeto.

Entrada
Ÿ

Registros de lições aprendidas.

Saída
Ÿ
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Atualização e consolidação dos
documentos de lições aprendidas.

60
SEÇÃO III - GUIA PRÁTICO DE GESTÃO DE PROJETOS DA SEMGE ● ENCERRAMENTO

3º

AVALIAR O TEAP

Objetivo
Avaliar o Termo de Aceite do Projeto, considerando as conformidades metodológicas.

Descrição das atividades
Avaliar o TEAP, atentando para o pleno atendimento dos requisitos do documento;
Ÿ Notiﬁcar o GP acerca de ajustes ou complementações no TEAP, caso haja necessidade.
Ÿ

Responsável
GEPROJ

Entrada
Ÿ

TEAP preenchido.

Saída
Ÿ
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TEAP avaliado e validado pela GEPROJ.
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4º

ADEQUAR O TEAP AO PADRÃO METODOLÓGICO

Objetivo
Ajustar o Termo de Aceite do Projeto ao padrão metodológico.

Descrição das atividades
Complementar informações e/ou realizar outros ajustes no TEAP.

Responsáveis
Gerente e quipe do projeto.

Entrada
Ÿ

TEAP preenchido.

Saída
Ÿ
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TEAP avaliado e validado pela GEPROJ.
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5º

APROVAR O TEAP

Objetivo
Analisar o Termo de Aceite do Projeto e proceder com a aprovação, assinatura e publicização,
formalizando o encerramento do projeto para a instituição.

Descrição das atividades
Ÿ Gestão:

Analisar o TEAP, observando o pleno atendimento dos requisitos do
documento;
§ Aprovar o TEAP e proceder com a assinatura do documento;
§

Ÿ

GEPROJ:
§

Viabilizar a publicização do encerramento do projeto.

Responsáveis
Gestão;
Ÿ GEPROJ.
Ÿ

Entradas
Ÿ
Ÿ

TEAP validado pela GEPROJ;
Demais informações do projeto.

Saídas
TEAP aprovado e assinado pelo
patrocinador;
Ÿ Encerramento do projeto publicizado.
Ÿ
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14. Relação de Documentos
Descrição dos modelos de documentos (templates) desenvolvidos pela GEPROJ, para dar
suporte aos grupos de processos de gerenciamento de projetos da SEMGE.
Pré-projeto
Nº01_PP – Proposta de Projeto

Formulário para registro das proposições de projeto.

Nº02_Canvas

Mapa visual pré-formatado desenvolvido por José
Finocchio Junior, para lançar uma visão geral sobre a
proposição.
Processos de Iniciação

Nº03_TAP – Termo de Abertura do
Projeto

O Termo de Abertura do Projeto (TAP) é o documento
que formaliza o novo projeto para a instituição.

MR_Memória de Reunião

Registro das reuniões no decorrer das atividades,
etapas e fases que forem necessárias.
Processos de Planejamento
Detalha como o projeto será executado, monitorado e
controlado. Ele pode conter um ou mais planos de
gerenciamento auxiliares e outros documentos de
planejamento, conforme especiﬁcidade e
complexidade do projeto.

Nº04_PGP – Plano de
Gerenciamento do Projeto

Processos de Execução
Nesta fase ﬁca a critério do gerente do projeto
determinar as melhores ferramentas que atendam às
especiﬁcidades do seu projeto.

N/A

Processos de Monitoramento e Controle
Nº05_SM – Solicitação de
Mudanças

Formaliza e documenta a solicitação de mudança, a
qual será submetida ao processo de avaliação e
autorização de mudanças.
Processos de Encerramento

Nº06_TEAP – Termo de Aceite do
Projeto

Documenta as entregas derivadas do projeto,
registrando o seu encerramento formal, com aprovação
das partes interessadas.

Nº07_LA – Lições Aprendidas

Documenta as lições aprendidas de cada fase
encerrada e ao ﬁnal do projeto.
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