
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA GERAL

PORTARIA Nº 454, DE 4 DE ABRIL DE 2013.

Atualiza os anexos da Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011, que dispõe 
sobre a gestão de projetos no âmbito do Ministério Público Federal.

O  SECRETÁRIO-GERAL DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  no  uso  da 

atribuição que lhe confere o art. 23, inciso I, da Portaria PGR nº 591, de 20/11/2008, e considerando 

o disposto no art. 31 da Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011, resolve:

Art. 1º Atualizar os Anexos I a X da Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011, que 

passam a vigorar de acordo com os anexos constantes desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

LAURO PINTO CARDOSO NETO

Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 5 abr. 2013. Caderno Administrativo, p. 2.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/123456789/50288/PORTARIA%20PGR%20N%BA%20734-2011%20(3).pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/123456789/4950/DMPF-ADMINISTRATIVO-2013-04-04.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/123456789/50288/PORTARIA%20PGR%20N%BA%20734-2011%20(3).pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/123456789/50288/PORTARIA%20PGR%20N%BA%20734-2011%20(3).pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/123456789/40741/PORTARIA%20PGR%20N%C2%BA%20591%2020%20DE%20NOVEMBRO%20DE%202008.pdf


ANEXO I
FORMULÁRIO

PROPOSTA DE PROJETO
Título do Projeto / 
Sigla (nome 
reduzido): 

Patrocinador

Identifique a autoridade responsável por defender o projeto, viabilizar recursos e  
intervir em caso de conflitos de maior relevância (escolha somente uma opção):  
Procurador-Geral  da  República,  Coordenador  de  Câmara  de  Coordenação  e  
Revisão,  Procurador  Federal  dos  Direitos  do  Cidadão,  Corregedor-Geral,  
Secretário-Geral ou Procurador-Chefe)

Unidade demandante Identifique a unidade administrativa do MPF responsável ao qual o projeto se  
vincula (o gerente do projeto será um servidor dessa unidade)

Gerente do projeto 
(indicação): Nome, matrícula, cargo

Email: Telefone:

Equipe do projeto 
(indicação):

Nome,matrícula, cargo, unidade, ramal, e-mail; (GERENTE SUBSTITUTO)
Nome,matrícula, cargo, unidade, ramal, e-mail;
...

Unidades envolvidas: Liste as unidades encarregadas de desenvolver uma atividade ou fornecer  
produto/serviço essencial para execução do projeto. Devem ser consideradas  
também instituições externas ao MPF.

Justificativa: (descreva a fonte de demanda do projeto: problemas ─ e suas prováveis causas ─ a serem 
sanados, oportunidades que devem ser exploradas, determinação legal/normativa ou de autoridade.)

Finalidade: (Apresente quais os resultados/benefícios esperados com a execução do projeto. A finalidade  
representa o propósito final do projeto, deve estar diretamente vinculada à justificativa apresentada e  
servirá para avaliar o custo-benefício do projeto)

Indicadores de Desempenho
(liste fontes que evidenciem quantitativamente a situação descrita na justificativa e o futuro alcance da  

finalidade do projeto)
Nome O que mede Data da 

última 
medição

Valor da 
última 

medição

Meta Prazo

Indicador 1 Descreve sucintamente o 
objeto/evento mensurado 
pelo indicador

Expectativa 
do novo valor 
com a 
implantação 
do projeto

Previsão de 
alcance da 
meta 
(mês/ano)

Indicador 2
Escopo: (descreva sucintamente o que é o objetivo do projeto e o trabalho a ser executado – principais  
fases)

Não-escopo: (especifique os produtos e/ou as atividades que o projeto não se propõe a fazer.)
1.
2.
...

Premissas: (Fatos assumidos como verdadeiros em relação ao cenário atual ou ao projeto, que servem de  
base para orientar o planejamento.)
1. 
2.
...



Restrições: (são limitações existentes para o projeto, tais como restrições de tempo, de recursos  
humanos, de custo, legais/contratuais, etc.)
1. 
2.
...
Público-alvo
Clientes: (Liste os agentes diretamente vinculados ao o projeto, que possuem alto poder de influência. Os  
clientes demandam o projeto, estabelecem requisitos, aprovam as entregas etc.)

Beneficiários: (Liste os agentes indiretamente vinculados ao projeto, que possuem baixo poder de  
influência. Os beneficiários somente desfrutarão dos resultados esperados)

Projeto Estratégico? (vide art. 2º, inciso II da Portaria PGR/MPF n. 734, de 28 de dezembro de 2011)
 SIM

           NÃO

Vinculação com o Planejamento Estratégico: (relacione os objetivos estratégicos para os quais o projeto  
contribui, em ordem decrescente de acordo com o grau de impacto no objetivo)

Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo: (relacione outros projetos 
com os quais se relaciona)

Produtos esperados
(Liste as principais entregas produzidas pelo projeto. (Liste as principais entregas produzidas pelo projeto. 

Os produtos deverão ser validados pelo cliente por meio do Termo de Aceite))
1.
2.
3...

Cronograma de Marcos
(estime a data de término das principais etapas ou eventos importantes para o 

projeto)
Data de término

Marco 1 (mês/ano)
Marco 2….

Previsão de duração: (em meses)
Previsão de início: (mês/ano)
Previsão de conclusão: (mês/ano)

Solicita Gratificação de Projeto? (somente para projetos de especial interesse da Administração, a  
critério do PGR. Vide Portaria PGR/MPU n. 291, de 12 de junho de 2007)

 SIM (neste caso, é preciso explicitar o custo com essa gratificação na estimativa de recursos*)

           NÃO 

* Para isso, multiplique valor médio (consulte a AMGE) pelo número de analistas que receberão a  
gratificação e multiplique pelo número de meses de duração do projeto.



ANEXO I
FORMULÁRIO

PROPOSTA DE PROJETO



ANEXO I
FORMULÁRIO

PROPOSTA DE PROJETO

Responsável pelo preenchimento:
De acordo (Dirigente da unidade demandante):

(assinatura e carimbo)
Parecer AMGE:

Parecer Comitê Consultivo de Projetos:

Reunião nº_____, data:_____/_____/20___.

Decisão do Secretário-Geral:
(    ) Arquivamento
(    ) Aprovação sem ressalvas
(    ) Aprovação com ressalvas.
Ressalvas:

Brasília, data: _____/_____/20___.

(assinatura)



ANEXO I
FORMULÁRIO

PROPOSTA DE PROJETO - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE



ANEXO II
FORMULÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Título do Projeto / 
Sigla (nome 
reduzido): 

Patrocinador

Identifique a autoridade responsável por defender o projeto, viabilizar recursos e  
intervir  em  caso  de  conflitos  de  maior  relevância  (escolha  somente  uma 
opção):  Procurador-Geral  da  República,  Coordenador  de  Câmara  de  
Coordenação  e  Revisão,  Procurador  Federal  dos  Direitos  do  Cidadão,  
Corregedor-Geral, Secretário-Geral ou Procurador-Chefe)

Unidade demandante Identifique a unidade administrativa do MPF responsável ao qual o projeto se 
vincula (o gerente do projeto será um servidor dessa unidade)

Gerente do projeto 
(indicação): Nome, matrícula, cargo

Email: Telefone:

Equipe do projeto 
(indicação):

Nome,matrícula, cargo, unidade, ramal, e-mail; (GERENTE SUBSTITUTO)
Nome,matrícula, cargo, unidade, ramal, e-mail;
...

Unidades envolvidas: Liste as unidades encarregadas de desenvolver uma atividade ou fornecer  
produto/serviço essencial para execução do projeto. Devem ser consideradas  
também instituições externas ao MPF.

Escopo: (descreva sucintamente o que é o objetivo do projeto e o trabalho a ser executado)

Não-escopo: (especifique os produtos e/ou as atividades que o projeto não se propõe a fazer.)
1.
2.
...

Vinculação com o Planejamento Estratégico: (relacione os objetivos estratégicos para os quais o 
projeto contribui, em ordem decrescente de acordo com o grau de impacto no objetivo)

Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo: (relacione outros projetos 
com os quais se relaciona)

Previsão de duração: (em meses)
Previsão de início: (mês/ano)
Previsão de conclusão: (mês/ano)
Estimativa de custo R$



ANEXO II
FORMULÁRIO

TERMO DE ABERTURA - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS



ANEXO III
FORMULÁRIO

PLANO DE PROJETO

Título do Projeto / 
Sigla (nome 
reduzido): 

Patrocinador

Identifique a autoridade responsável por defender o projeto, viabilizar recursos e  
intervir  em  caso  de  conflitos  de  maior  relevância  (escolha  somente  uma 
opção):  Procurador-Geral  da  República,  Coordenador  de  Câmara  de  
Coordenação  e  Revisão,  Procurador  Federal  dos  Direitos  do  Cidadão,  
Corregedor-Geral, Secretário-Geral ou Procurador-Chefe)

Unidade demandante Identifique a unidade administrativa do MPF responsável ao qual o projeto se  
vincula (o gerente do projeto será um servidor dessa unidade)

Gerente do projeto 
(indicação): Nome, matrícula, cargo

Email: Telefone:

Equipe do projeto 
(indicação):

Nome,matrícula, cargo, unidade, ramal, e-mail; (GERENTE SUBSTITUTO)
Nome,matrícula, cargo, unidade, ramal, e-mail;
...

Liste as unidades encarregadas de desenvolver uma atividade ou fornecer produto/serviço essencial para  
execução do projeto, bem como as principais responsabilidades/atribuições dessas unidades para o  
sucesso do projeto. Devem ser consideradas também instituições externas ao MPF.
Os responsáveis por essas unidades deverão estar “de acordo” e assinar o plano de projeto.

Unidades envolvidas: Responsabilidades/Atribuições:

1.
2.
...

Justificativa: (descreva a fonte de demanda do projeto: problemas ─ e suas prováveis causas ─ a serem 
sanados, oportunidades que devem ser exploradas, determinação legal/normativa ou de autoridade.)

Finalidade: (Apresente quais os resultados/benefícios esperados com a execução do projeto. A finalidade  
representa o propósito final do projeto, deve estar diretamente vinculada à justificativa apresentada e  
servirá para avaliar o custo-benefício do projeto)

Indicadores de Desempenho
(liste fontes que evidenciem quantitativamente a situação descrita na justificativa e o futuro alcance da  

finalidade do projeto)
Nome O que mede Data da 

última 
medição

Valor da 
última 

medição

Meta Prazo

Indicador 1 Descreve sucintamente o 
objeto/evento mensurado 
pelo indicador

Expectativa 
do novo valor 
com a 
implantação 
do projeto

Previsão de 
alcance da 
meta 
(mês/ano)

Indicador 2
Escopo: (descreva sucintamente o que é o objetivo do projeto e o trabalho a ser executado – principais  
fases)

Não-escopo: (especifique os produtos e/ou as atividades que o projeto não se propõe a fazer.)
1.
2.
...

Premissas: (Fatos assumidos como verdadeiros em relação ao cenário atual ou ao projeto, que servem 



ANEXO III
FORMULÁRIO

PLANO DE PROJETO

de base para orientar o planejamento.)
1. 
2.
...
Restrições: (são limitações existentes para o projeto, tais como restrições de tempo, de recursos  
humanos, de custo, legais/contratuais, etc.)
1. 
2.
...
Público-alvo
Clientes: (Liste os agentes diretamente vinculados ao o projeto, que possuem alto poder de influência. Os  
clientes demandam o projeto, estabelecem requisitos, aprovam as entregas etc.)

Beneficiários: (Liste os agentes indiretamente vinculados ao projeto, que possuem baixo poder de 
influência. Os beneficiários somente desfrutarão dos resultados esperados)

Projeto Estratégico? (vide art. 2º, inciso II da Portaria PGR/MPF n. 734, de 28 de dezembro de 2011)
 SIM

           NÃO

Vinculação com o Planejamento Estratégico: (relacione os objetivos estratégicos para os quais o  
projeto contribui, em ordem decrescente de acordo com o grau de impacto no objetivo)

Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo: (relacione outros projetos 
com os quais se relaciona)



ANEXO III
FORMULÁRIO

PLANO DE PROJETO

Estrutura Analítica do Projeto – EAP 

PROJETO XYZ

FASE Y FASE ZFASE X

Pacote de 
Trabalho X2

Pacote de 
Trabalho X1

Pacote de 
Trabalho Y1

Pacote de 
Trabalho Y2

Pacote de 
Trabalho Z1

Pacote de 
Trabalho Z2

(A EAP é criada automaticamente com o cadastramento do escopo no Sistema Channel. Neste campo, a 
EAP só precisa estar representada até o 2º nível)

Cronograma de Marcos
(Informe a data de início e término das principais etapas ou 

eventos importantes para o projeto. O cronograma completo do 
projeto deve estar cadastrado no Sistema Channel)

Data de início
(mês/ano)

Data de término
(mês/ano)

Marco 1
Marco 2….

Duração: (em meses)
Início: (mês/ano)
Conclusão: (mês/ano)

1º Nível

2º Nível
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ANEXO III
FORMULÁRIO

PLANO DE PROJETO

Responsável preenchimento:
De acordo (Dirigente da unidade demandante):

(assinatura e carimbo)
De acordo (Dirigentes das unidades envolvidas):

(assinatura e carimbo)            (assinatura e carimbo)          (assinatura e carimbo)
Parecer AMGE:

Homologação do Secretário-Geral:
(    ) Aprovação sem ressalvas
(    ) Aprovação com ressalvas
Ressalvas:

Brasília, data: _____/_____/20___.

(assinatura)



ANEXO IV
FORMULÁRIO
GLOSSÁRIO

Título do Projeto / 
Sigla (nome 
reduzido): 

Gerente do projeto Nome, matrícula, cargo

Email: Email:

Equipe do projeto 
(indicação):

Nome,matrícula, cargo, unidade, ramal, e-mail; (GERENTE SUBSTITUTO)
Nome,matrícula, cargo, unidade, ramal, e-mail;
...

Introdução 
(A introdução do Glossário fornece uma visão geral de todo o documento. Apresente todas as informações  
que poderão ser necessárias para que o leitor compreenda o documento nesta seção. Este documento é  
usado para definir a terminologia específica do domínio do problema, explicando termos que podem ser  
desconhecidos do leitor das descrições de caso de uso ou de outros documentos do projeto.  
Freqüentemente, este documento poderá ser usado como um dicionário de dados informal, capturando  
definições de dados para que as descrições de caso de uso e outros documentos do projeto possam 
concentrar-se no que o sistema deve fazer com as informações.)
Definições (Os termos definidos aqui são a essência do documento. Eles poderão ser definidos na ordem 
desejada, mas geralmente a ordem alfabética propicia maior acessibilidade.)
Termo Descrição

*O Glossário do projeto é facultativo.



ANEXO V
FORMULÁRIO

TERMO DE ACEITE

Título do Projeto / 
Sigla (nome 
reduzido): 

Gerente do projeto Nome, matrícula, cargo

Email: Telefone:

Equipe do projeto 
(indicação):

Nome,matrícula, cargo, unidade, ramal, e-mail; (GERENTE SUBSTITUTO)
Nome,matrícula, cargo, unidade, ramal, e-mail;
...

Descrição  do(s)  produto(s)/serviço(s)  entregue(s):  Incluir  especificações,  funcionalidades  e/ou 
requisitos atendidos

Afirmo que o produto apresentado na data presente, com as características e funcionalidades descritas  
acima, atende aos requisitos que foram acordados no projeto. 

Unidade Nome Assinatura

Responsável pelo preenchimento:
Data de apresentação/aceite:

Parecer AMGE:



ANEXO VI
FORMULÁRIO

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA

Título do Projeto / 
Sigla (nome 
reduzido): 

Gerente do projeto:

Email: Ramal:

Equipe do projeto:
Nome,matrícula, cargo, unidade, ramal, e-mail; (GERENTE SUBSTITUTO)
Nome,matrícula, cargo, unidade, ramal, e-mail;
...

Mudança proposta

Nº Data1 Tipo2 Mudança3 Justificativa4
Responsável pela 

aprovação da 
mudança5

1
2
3
...
n

1 - Informe a data da ocorrência.
2 - Informe o tipo de mudança:
• Mudança de escopo
• Mudança de cronograma
• Mudança de custo/orçamento
• Mudança na qualidade 
• Mudança de equipe
3 - Descreva o que será mudado.
4 - Esclareça a necessidade da mudança.
5 - Informe o responsável que deverá decidir sobre a mudança, conforme matriz de escalonamento.

Responsável pelo preenchimento:

Parecer AMGE:

Aprovação da mudança: (se necessária mais de uma aprovação, favor replicar este campo)
(     ) Aprovada.
(     ) Aprovada, com as seguintes ressalvas:

(     ) Não aprovada. 

(assinatura)
Nome e Cargo

Caso a mudança seja aprovada, deve-se proceder à revisão do Plano do Projeto.

Registro histórico de mudanças
Nº da 

ocorrência Mudança Data de 
aprovação Responsável pela aprovação



ANEXO VII
FORMULÁRIO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Título do Projeto / 
Sigla (nome 
reduzido): 

Gerente do projeto:

Email: Ramal:

Equipe do projeto: Nome,matrícula, cargo, unidade, ramal, e-mail; (GERENTE SUBSTITUTO)
Nome,matrícula, cargo, unidade, ramal, e-mail;...

Periodicidade de 
Acompanhamento Informe a periodicidade definida na matriz de comunicação do plano do projeto

Relatório Nº____ Período de Referência: _____/______ a _____/______

Término planejado: mês/ano (conforme plano de 
projeto)

Término previsto: mês/ano (conforme estimativa 
de adiantamento/atraso no cronograma)

Cronograma planejado: % (conforme informação 
no Sistema Channel)

Cronograma realizado: % (conforme informação 
no Sistema Channel)

Custo total previsto: R$ (conforme plano de 
projeto) Custo realizado: R$ (conforme informação no 

Sistema Channel)Custo planejado (até a data atual): R$ (conforme 
informação no Sistema Channel)

Escopo realizado: (listar marcos do projeto – principais eventos ou saídas de fase –já executados)

Produtos entregues: (listar os principais produtos com validação do termo de aceite)

Análise do desempenho: (o gerente deve registrar, de maneira sucinta, suas conclusões sobre o 
desempenho do projeto, em especial, com relação ao escopo, tempo e custo. Pode também justificar uma  
situação específica e relatar expectativas para as próximas fases.

Propostas de encaminhamento/solução: caso em sua análise o gerente perceba que o projeto está  
com problemas ou riscos iminentes que extrapolem o seu âmbito de competência, indicar ao patrocinador,  
à AMGE e/ou ao Secretário-Geral possíveis ações a serem adotadas. Caso não existam problemas dessa  
natureza a serem relatados, favor excluir esse campo.



ANEXO VIII
FORMULÁRIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Título do Projeto / 
Sigla (nome 
reduzido): 

Gerente do projeto:

Email: Ramal:

Equipe do projeto:
Nome, cargo, unidade, ramal, e-mail; (GERENTE SUBSTITUTO)
Nome, cargo, unidade, rama, e-mail;
...

Data prevista de início: Data prevista de término:
Data real de início: Data real de término:
Orçamento previsto: Orçamento realizado:

Motivo de encerramento:
(     )   Conclusão                       (     ) Cancelamento

Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, podemos afirmar que:
(     ) o escopo foi integralmente atendido. 
(     ) o escopo foi parcialmente atendido.
Observações:

Em relação à qualidade do projeto, podemos afirmar que:
(     ) a qualidade foi plenamente alcançada. 
(     ) a qualidade foi parcialmente alcançada.
Observações:

Declaração de aceite e encerramento do projeto:
Declaramos encerrado o projeto conforme as condições acima descritas.
Unidade Nome Assinatura



ANEXO VIII
FORMULÁRIO

TERMO DE ENCERRAMENTO



ANEXO IX
FORMULÁRIO

MATRIZ DE ESCALONAMENTO



ANEXO IX
FORMULÁRIO

MATRIZ DE ESCALONAMENTO



ANEXO X
FLUXO DE APROVAÇÃO
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ANEXO X
FLUXO DE APROVAÇÃO


