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APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo disseminar conhecimentos 
básicos sobre gerenciamento de projetos a todos os servidores do 
MPF, em especial àqueles diretamente envolvidos no desenvolvi-
mento dos projetos estratégicos  selecionados no Planejamento 
Estratégico Institucional 2011-2020 do Ministério Público Federal 
(PEI-MPF). Nesta leitura, serão conhecidos alguns importantes con-
ceitos e procedimentos relativos à gestão de projetos no MPF. 

Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica
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O gerenciamento de projetos é uma prática, há muito tempo, 
aplicada em vários ramos do conhecimento humano, por exemplo, 
na construção de grandes obras como as pirâmides do Egito, Gran-
de Muralha, Taj Mahal, Canal de Suez. Projetos estão intimamente 
relacionados à inovação nas organizações. No setor público, cada 
vez mais cobrado por efi ciência e bons resultados, os métodos e as 
técnicas de gerenciamento de projetos tornam-se uma importante 
ferramenta de apoio ao desenvolvimento organizacional. 

O gerenciamento de projetos por certo dará 
maior organização e defi nições claras do esco-
po, prazo, custo e recursos humanos alocados 
para cada projeto. A metodologia adotada 
deve levar em conta a cultura organizacional, 
buscando a padronização de procedimentos, 
a qualidade das informações e o aumento da 
probabilidade de sucesso dos projetos.  Assim, 
garantir-se-á um melhor acompanhamento de 
resultados dos objetivos propostos. 

INTRODUÇÃO
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GERENCIAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Em junho de 2011, o Ministério Público Federal lançou seu pri-
meiro Planejamento Estratégico Institucional, ferramenta essencial 
para dar o norte na execução das iniciativas estratégicas. Nesse con-
texto, implementar a cultura de gestão de projetos será um grande 
desafi o, mas que trará benefícios ainda maiores.

Será necessário repensar a forma como o MPF está estruturado, 
profi ssionalizar seus gestores, vincular orçamento à estratégia, dis-
seminar e comunicar a estratégia, gerir os projetos em andamento, 
especialmente aqueles que apresentaram maior número de vincula-
ção e impacto para o alcance dos 25 objetivos estratégicos.

Considerando, também, que existe uma limitação de recursos 
(humanos, materiais, físicos, orçamentários e financeiros), faz-se 
necessário aplicar critérios de seletividade e oportunidade para 
concentrar a atenção e esforços nos projetos e ações estratégicas 
institucionais. 

Para facilitar os trabalhos dessa nova etapa da Modernização 
do MPF, a Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica (AMGE) 
preparou uma breve explicação das distinções entre iniciativas, pro-
jetos e ações estratégicas, visando ainda o alinhamento entre todos 
os gestores sobre o entendimento conceitual de gerenciamento de 
projetos.

Vale destacar que todo o processo de elaboração do planejamento 
estratégico tem uma sequência lógica, dessa forma, destaca-se que 

1
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após o estabelecimento dos objetivos, passa-se à defi nição da manei-
ra como se mensura os resultados almejados (indicadores) e de como 
se pretende trabalhar para o alcance desses resultados (iniciativas). 

Para se entender o que é um projeto, é útil estabelecer a diferen-
ciação entre o conceito de projeto e o de atividade. Ambos são formas 
de trabalho executadas em qualquer instituição.

Atividade é o mesmo que operação continuada, de natureza re-
petitiva, estruturada em operações inter-relacionadas. Envolve ações 
tipicamente rotineiras e de caráter permanente. Normalmente possui 
as seguintes características:

Não possui um limite de prazo defi nido para término;• 
Visa manter produtos e/ou serviços para a organização;• 
Possui uma equipe de trabalho relativamente fi xa, tendo em vista • 
seu caráter permanente. 
Projeto é um empreendimento temporário, realizado de maneira 

coordenada, que visa alcançar objetivos específi cos com característica 
singular. É temporário porque deve possuir um início e um fi m bem 
defi nidos. No intuito de permitir uma gerência mais efi caz e efi ciente, 
um projeto deve ser planejado por meio de uma seqüência previsível 
de ações que se desenvolvem dentro de limites de custo e de prazo 
defi nidos. Tipicamente, possui as seguintes características:

Início e fi m bem defi nidos; • 
Visa gerar produtos e/ou serviços originais para a organização; • 
Requer coordenação e gerenciamento; • 
Pode ser organizado em fases ou etapas, ou ainda em grandes • 
produtos;
Equipe de trabalho relativamente volátil, tendo em vista sua tem-• 
poralidade.

1.1 Defi nições
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1.2  O que são iniciativas estratégicas?

Iniciativas estratégicas constituem-se de ações de transformação 
ou melhoria necessárias para a geração dos resultados esperados no 
Planejamento Estratégico. Apesar de as atividades rotineiras tam-
bém contribuírem para o alcance dos resultados institucionais, essa 
etapa de implementação da gestão estratégica se preocupa com a 
coordenação de atividades que viabilizam mudanças substanciais na 
organização. Essas iniciativas podem se dividir em projetos e ações.

Os projetos estratégicos vislumbram ações e resultados de 
médio ou longo prazo e se relacionam diretamente com a missão, a 
visão, um ou mais objetivos estratégicos ou até prioridades defi nidas 
pela alta cúpula do MPF. Podem envolver mais de uma unidade e, 
nesse caso, exigem maior coordenação e articulação entre diversos 
setores para o alcance de seus objetivos. Em relação aos demais 
projetos, esses são considerados prioritários.  Em contraste, os 
projetos operacionais têm escopo de menor relevância estratégica, 
relacionam-se com atividades rotineiras e são de abrangência seto-
rial ou local. 

Já as ações consistem em atividades pontuais (como por exem-
plo, a formalização de um ato administrativo) que também contri-
buem para a consecução dos resultados estratégicos. Diferenciam-se 
do projeto por não exigir um conjunto de atividades e eventos 
encadeados, mas podem gerar, na mesma proporção, mudanças 
substanciais para o alcance dos resultados estratégicos. Elas também 
podem ser classifi cadas como estratégicas ou operacionais.

Assim, para constarem no rol de iniciativas do Planejamento 
Estratégico, os projetos e ações precisam apresentar características 
que lhes dêem o status estratégico, como, por exemplo, trazerem 
benefícios diretos para os objetivos institucionais, terem abrangên-
cia e alcance de resultados em nível nacional (e não apenas locais ou 
setoriais), envolverem diversas unidades e setores, além de necessi-
tarem de ampla coordenação para sua execução. 
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Outra questão a se considerar na definição das iniciativas 
estratégicas é que elas podem, de acordo com sua complexidade, 
se estruturar em programas e se subdividirem em outros projetos, 
desde que atendam às características próprias desse tipo de traba-
lho e adotem modelo próprio de gestão de projeto. Nesse ponto, é 
possível que uma série de iniciativas identifi cadas na elaboração do 
planejamento estratégico sejam agrupadas em um único projeto ou 
programa, por terem mesmo escopo e/ou pretenderem resultado 
igual ou similar.

Atualmente, no MPF, é signifi cativa a difi culdade existente no 
monitoramento de projetos, principalmente no tocante a prazos, 
custos e alocação de recursos. Isso se deve pela falta de padroniza-
ção e disseminação de técnicas de gerenciamento de projetos. 

Com o advento do planejamento nacional e seu desdobramento 
em painéis e mapas de contribuição das unidades gestoras e secre-
tarias nacionais, será necessário profi ssionalizar a gestão de projetos 
para que a instituição consiga obter os resultados esperados com a 
otimização dos recursos disponíveis. Essa profi ssionalização envolve 
a substituição de métodos empíricos e pessoais por técnicas com-
provadamente efi cientes. 

As técnicas e ferramentas de administração de projetos consti-
tuem uma metodologia sistematizada, organizada e lógica para ge-
renciar adequadamente um projeto. Esse novo modelo exige uma 
mudança de cultura e conduta em atividades como a identifi cação 
de responsabilidade de cada agente, a elaboração de documenta-
ção e legislação pertinentes, a capacitação em gestão de projetos 
em nível básico, intermediário e avançado, a sensibilização das 
lideranças, a identifi cação de servidores com perfi l potencial para 
atuar como gerente e a defi nição de ferramentas de suporte.

1.3  O que se pretende com o gerenciamento de projetos 
no MPF
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A primeira e mais importante etapa da implantação da fi losofi a 
de gerenciamento de projetos é adquirir conhecimento em boas 
práticas disseminadas pelo PMI (Project Management Institute), 
por meio de sua publicação chamada PMBoK (Project Management 
Body of Knowledge).

Em 1996, o PMI editou o seu primeiro manual de boas práticas e 
recomendações, o PMBoK - organizado por um comitê com ampla 
participação de profi ssionais reconhecidos e coordenados por esse 
instituto. O PMBoK é uma publicação referencial para quem atua em 
projetos e possibilita multiplicar o conhecimento sobre essa área de 
atuação. 

O PMBoK não é uma metodologia pronta, pois não faz distinção 
de projetos. Entretanto, o guia pode ser utilizado como um manual 
de referência para a criação de metodologias próprias, pois descre-
ve conhecimentos e boas práticas adotadas em gerenciamento de 
projetos. 

Cabe destacar que a fi losofi a do gerenciamento de projetos re-
quer mais do que simplesmente priorizar uma carteira de projetos. 
Requer uma mudança na cultura organizacional de modo a integrar 
áreas antes totalmente independentes e mobilizar todo o corpo de 
servidores para a consecução de atividades relacionadas e de apoio 
aos projetos.

A adoção dessas práticas reduz a ocorrência dos problemas 
comuns em projetos evidenciados nos gráfi cos a seguir:

1.4 Áreas de Conhecimento (PMBoK)
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Projetos mais complexos 
Pressão de prazos
N° crescente de projetos
Razões de qualidade
Pressão do Mercado
Rotatividade da equipe
Novos cenários

23%17%

13%

13%

3% 2%

29%

Transparência elevada
Melhor gestão do projeto
Maior controle do projeto
Melhor comunicação
Mais empreendimentos

30%

28%

22%

13%

7%

PRINCIPAIS RAZÕES PARA INTRODUÇÃO DO 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

BENEFÍCIOS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA 

ORGANIZAÇÃO

Fonte: http://www.aec.com.br

Fonte: http://www.aec.com.br
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PROBLEMAS MAIS COMUNS EM PROJETOS

66%

27%

26%

22%

18%

16%

11%

8%

64%

62%

60%

51%

48%

42%

37%

32%

29%

Não cumprimento dos prazos

Problemas de comunicação

Mudança de escopo constantes

Escopo não definido adequadamente

Recursos humanos insuficientes

Riscos não avaliados corretamente

Não cumprimento do orçamento

Mudanças de prioridades constantes

Estimativas incorretas ou sem fundamentos

Falta de definição de responsabilidades

Problemas com fornecedores

Retrabalho em função da falta de qualidade do produto

Falta de competência para gerenciar projetos

Falta de uma ferramenta de apoio

Falta de uma metodologia de apoio

Falta de apoio da alta administração

Falta de conhecimentos técnico

Fonte: http://www.aec.com.br
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ESCOPO

Processos utilizados para identifi car todo o trabalho requeri-
do para a construção do produto do projeto e sua conclusão 
com sucesso. Envolve a iniciação, planejamento do escopo, 
detalhamento do escopo.

TEMPO

Processos requeridos para assegurar que o projeto será con-
cluído no prazo planejado. Envolve defi nição de atividades, 
sequenciamento das atividades, estimativas de duração das 
atividades, desenvolvimento e controle de cronograma.

CUSTO

Processos requeridos para assegurar que o projeto será 
concluído dentro da estimativa de custos aprovada. Envolve 
planejamento dos recursos, estimativa dos custos, orçamen-
to e controle de custos.

QUALIDADE

Processos necessários para assegurar que o projeto irá satisfa-
zer os requisitos dos clientes. Envolve o desenvolvimento do 
planejamento da qualidade, normas e procedimentos para a 
garantia dos produtos e controle da qualidade do projeto.

RECURSOS 
HUMANOS

Processos requeridos para tornar mais efetivo o uso das 
pessoas envolvidas (stakeholders) com o projeto. Envolve 
montagem e desenvolvimento da equipe.

COMUNICAÇÕES
Processos requeridos para assegurar o desenvolvimento, a 
coleta, a disseminação, o registro e o descarte das informa-
ções do projeto.

RISCOS
Processos necessários para, efetivamente, identifi car, anali-
sar e responder aos riscos do projeto.

AQUISIÇÕES

Processos requeridos para orientar a contratação de produ-
tos e serviços externos à organização. Envolve a seleção de 
fornecedores, administração dos contratos e encerramento 
dos contratos.

INTEGRAÇÃO

Processos necessários para assegurar que os vários ele-
mentos do projeto sejam adequadamente coordenados. 
Composto do plano do projeto, visão da execução do plano 
e dos controles de mudança.

Os conhecimentos e práticas em gerenciamento de projetos 
propostos pelo PMBoK são organizados em processos e divididos 
em nove áreas de conhecimento:
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PROCESSOS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Os processos de gerenciamento de projetos são organizados em 
cinco grupos: iniciação, planejamento, execução, controle e encer-
ramento. Cada um é composto por um ou mais processos das áreas 
de conhecimento do PMBoK e traz como objetivos:

grupo de processos de iniciação: defi ne e autoriza o projeto • 
ou uma de suas fases;
grupo de processos de planejamento: defi ne e refi na os obje-• 
tivos e planeja a ação necessária para alcançar os objetivos e 
o escopo para os quais o projeto foi realizado;
grupo de processos de execução: integra pessoas e outros • 
recursos para realizar o plano de gerenciamento do projeto;
grupo de processos de monitoramento e controle: mede e • 
monitora regularmente o progresso para identifi car variações 
em relação ao plano de gerenciamento do projeto, de forma 
que possam ser tomadas ações corretivas para adequar o 
projeto aos objetivos almejados; e
grupo de processos de encerramento: formaliza a aceitação • 
do produto, serviço ou resultado e conduz o projeto ou uma 
fase do projeto a um fi nal ordenado. (MBoK, 2004, p. 41.)

2
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A fi gura a seguir apresenta uma visão geral do relacionamento 
entre os diversos processos.

Planejamento

Encerramento

Execução Controle

Iniciação

[PMBOK 2004]
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INICIAÇÃO

A iniciação é o conjunto de processos realizados para defi nir um 
novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente, mediante a 
obtenção de autorização para tal. 

No processo de iniciação, a unidade demandante deve identifi -
car, em formulário específi co, a oportunidade de melhoria ou neces-
sidade de mudança e descrever, objetivamente, como se pretende 
alcançar o objetivo específi co e singular do projeto. Nessa etapa, são 
defi nidos:

o escopo inicial;• 
o objetivo do projeto; • 
os recursos orçamentários e fi nanceiros iniciais;• 
a equipe necessária;• 
o gerente do projeto; e• 
as etapas projetadas no tempo.• 

As partes interessadas que irão interagir e infl uenciar os resulta-
dos fi nais do projeto também são identifi cadas. Essas informações 
são registradas na “Proposta de Projeto” e encaminhadas à AMGE 
para análise metodológica e, posteriormente, ao Subcomitê Con-
sultivo de Projetos (SCP) para análise de viabilidade orçamentária, 
recursos humanos e materiais, prazos de contratação/aquisição 
propostos e alinhamento tecnológico das soluções propostas nos 
projetos estratégicos.

3
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A decisão fi nal cabe ao Secretário-Geral, que aprova ofi cialmente 
a abertura do projeto, formalizando-o em Portaria. Nesse ato, deverá 
constar a designação do gerente e da equipe do projeto, o “Termo 
de Abertura do Projeto” e o prazo para o planejamento. 

Para a etapa de iniciação, serão descritas algumas práticas para 
facilitar a unidade demandante na defi nição do escopo do trabalho, 
tornando claro o problema que o projeto se propõe a sanar ou opor-
tunidade que ele busca alcançar. 

A indicação do gerente de projeto deve ser feita pelo dirigente 
da unidade demandante ou patrocinador do projeto. Na escolha do 
gerente, devem ser considerados:
1) Conhecimentos e habilidades em gerenciamento geral (por exem-
plo, planejamento, organização, formação de pessoal, execução de 
atividades e controle de operações). 
2) Habilidades interpessoais, tais como:

visão estratégica;• 
comunicação efi caz que proporcione a troca de informações den-• 
tro da equipe do projeto e entre as diversas partes interessadas;
infl uência sobre a organização: capacidade de “fazer com que as • 
coisas aconteçam”;
liderança;• 
motivação: capacidade de estimular as pessoas para que alcan-• 
cem altos níveis de desempenho e superem as barreiras que 
impedem as mudanças;
negociação e gerenciamento de confl itos: capacidade de conver-• 
sar com outras pessoas para chegar a um entendimento ou um 
acordo;
resolução de problemas: capacidade de defi nir o problema, identi-• 
fi car e analisar alternativas e tomar decisões; e
administração do tempo.• 

3.1 Selecionar o gerente do projeto
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3) Conhecimentos específi cos, quando essenciais para o gerencia-
mento do projeto. Não é obrigatório que o gerente do projeto seja 
o melhor técnico sobre o assunto a ser abordado, como diz o ditado 
“nem todo técnico é um bom gerente”. Nesse sentido, na escolha do 
gerente, as características de gerenciamento geral e de habilidades 
interpessoais devem ser priorizadas.

A seleção da equipe do projeto deve envolver os dirigentes da unida-
de demandante e das unidades envolvidas. Cabe ao dirigente da unida-
de demandante, em conjunto com o servidor indicado para gerenciar o 
projeto, identifi car os perfi s de recursos humanos necessários ao projeto, 
verifi car a existência e disponibilidade desses recursos na organização e 
negociar com a chefi a imediata sua liberação para o projeto.

Nessa etapa, é importante ter bem defi nido o perfi l que se espera 
dos integrantes da equipe e nivelar as expectativas, tanto da unida-
de demandante como dos participantes. No convite, é preciso deixar 
claro os papéis e responsabilidades dos integrantes da equipe.

3.2 Selecionar a equipe do projeto

3.3  Identifi car as partes interessadas

As partes interessadas no projeto são pessoas, unidades e organi-
zações ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses podem 
ser afetados como resultado da execução ou do término do projeto.

Assim, a equipe de gerenciamento de projetos precisa identifi car 
as partes interessadas, determinar suas necessidades e expectativas 
e identifi car a potencialidade de colaboração e de ameaça de cada 
interessado. Na medida do possível, o gerente do projeto deve admi-
nistrar a infl uência de cada um em relação aos requisitos para garantir 
um projeto bem-sucedido, por meio do Plano de Comunicação. 

As partes interessadas possuem diversos níveis de responsabili-
dade e autoridade quando participam de um projeto.
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De modo geral, as partes interessadas nos projetos estratégicos 
do MPF incluem:

Unidade demandante• : unidade responsável ao qual o pro-
jeto se vincula, que identifi ca a necessidade de mudança ou 
oportunidade de melhoria e cujas expectativas são as mais 
relevantes para o projeto. 
Gerente do projeto• : servidor responsável pelo gerenciamen-
to do projeto.
Cliente/usuário/benefi ciário• : pessoas internas ou externas à 
organização que utilizarão os produtos do projeto. 
Membros da equipe de projeto• : conjunto de servidores que 
executa o trabalho do projeto.
Patrocinador• : pessoa ou unidade que defende o projeto den-
tro da organização, viabiliza os fundos e recursos necessários 
para a execução do projeto e intervém em confl itos que extra-
polam a alçada do responsável e do executor (procurador-ge-
ral da República, coordenadores das Câmaras de Coordenação 
e Revisão, corregedor-geral, procurador federal dos Direitos 
do Cidadão, secretário-geral e procuradores-chefes).
Infl uenciadores• : pessoas ou grupos que não estão direta-
mente relacionados à execução ou ao uso do projeto, mas 
que podem infl uenciar, positiva ou negativamente, seu anda-
mento.
Unidade envolvida• : unidade encarregada de desenvolver 
uma atividade ou fornecer produto/serviço essencial para a 
execução do projeto.
Subcomitê Consultivo de Projetos• : grupo responsável pela 
análise da viabilidade da execução do projeto.
Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica• : grupo 
responsável pelo suporte à realização dos projetos, pela atu-
alização dos procedimentos adotados no gerenciamento de 
projetos e pelo alinhamento dos projetos à estratégia.
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A unidade demandante deve compreender, com clareza, suas ne-
cessidades para que seja feita a delimitação da atuação do projeto. 
Para compreender o problema ou oportunidade, podem-se utilizar 
estudos, diagnósticos, entrevistas ou análises (análise de processos, 
modelagem de negócio, árvore de problemas).

Para a obtenção de respostas importantes, sugere-se a técnica 
6W2H cujo objetivo é responder perguntas-chave: qual o escopo do 
projeto (what); por que o projeto está sendo desenvolvido (why); 
quem desenvolverá (who); quem será benefi ciado (to whom); quan-
do será feito (when); onde será feito (where); como será feito (how); e 
quanto custará (how much).

Essa é uma etapa importante para o prosseguimento do proje-
to, pois nela as pessoas interessadas podem esmiuçar o objeto de 
negócio e, assim, permitir ao gerente do projeto um melhor enten-
dimento que facilite a identifi cação de recursos necessários e que 
confi ra maior precisão às estimativas do projeto.

3.4  Entender o problema ou oportunidade

3.5 Declarar o escopo e o não-escopo

Na declaração do escopo, deve-se explicitar com clareza o que o 
projeto se propõe a fazer e o que não irá abordar. Essa declaração é 
importante para esclarecer os limites de atuação do projeto, elimi-
nando falsas expectativas e delimitando o que pode ser esperado 
como resultado.
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Ao fi nal do processo de refl exão sobre a necessidade e objetivos 
do projeto, a unidade demandante deve desenvolver em docu-
mento que proponha formalmente o início do projeto estratégico. 
Para a elaboração desse documento, o anexo I da Portaria PGR nº 
734/2011, que regulamenta a gestão de projetos no MPF, apresenta 
um formulário “Proposta de Projeto” para o preenchimento de infor-
mações básicas necessárias.

Esse documento deve ser protocolado e encaminhado à Asses-
soria de Modernização e Gestão Estratégica.

3.6 Preencher o formulário “Proposta de Projeto”
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PLANEJAMENTO 

No ato da autorização do Secretário-Geral para a realização do 
projeto, será defi nido um prazo para que o gerente e a equipe de-
senvolvam o planejamento do projeto. 

O planejamento consiste no detalhamento do escopo, defi nição, 
refi namento e desenvolvimento das ações necessárias ao alcance 
dos objetivos. Ele contempla o plano de gerenciamento e os docu-
mentos do projeto que serão usados para executá-lo.

A equipe do projeto deve estimular o envolvimento de todas as 
partes interessadas ao planejar e desenvolver o plano de gerencia-
mento e os documentos do projeto. 

Vale destacar que as atualizações resultantes de mudanças 
aprovadas durante o projeto podem ter um impacto signifi cativo 
sobre partes do plano de gerenciamento e da documentação, sen-
do necessário, por vezes, o replanejamento e a revisão dos demais 
planos auxiliares. As atualizações nesses documentos refletem 
maior precisão em relação aos cronogramas, custos e requisitos de 
recursos para cumprir o escopo defi nido no projeto. 

4
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Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto é o 
processo de documentação das ações necessárias para definir, 
preparar, integrar e coordenar todos os planos auxiliares (riscos, 
comunicações e treinamento). Desenvolvido pelo gerente de 
projeto e equipe ou por grupo representativo da equipe, o plano 
de gerenciamento torna-se a fonte principal de informações de 
como o projeto será planejado, executado, monitorado, contro-
lado e encerrado. 

Para o seu desenvolvimento, são necessários diversos 
documentos e informações, também denominados entradas. 
São consideradas entradas: o termo de abertura do projeto, as 
expectativas das partes interessadas, os fatores ambientais da 
organização (cultura organizacional, processos, procedimentos, 
informações históricas e lições aprendidas de projetos anteriores) 
e os ordenamentos vigentes (leis, normas, política e diretrizes).

Recomenda-se que o desenvolvimento do plano do projeto 
seja feito pelo gerente junto com a unidade demandante e as 
unidades envolvidas para que se defina, com maior precisão e 
detalhe, os produtos e serviços a serem entregues. 

O plano de gerenciamento e os planos auxiliares explorarão 
todos os aspectos de escopo, tempo, custos, qualidade, comuni-
cação, risco e aquisições. 

4.1 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto

Nessa etapa, as necessidades das partes interessadas para 
alcançar os objetivos do projeto são definidas e documentadas. 

Recomenda-se a realização de reunião de início do projeto (ki-
ckoff meeting) para o detalhamento dos requisitos. Essa formali-
zação é importante para propiciar o engajamento dos envolvidos 
o mais cedo possível, aumentando a qualidade das estimativas e 

4.2 Coletar requisitos
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A Estrutura Analítica de Projeto (EAP) é um diagrama orientado a 
produtos que organiza e defi ne o escopo total do projeto, por meio 
da representação gráfi ca de todos os produtos e subprodutos que 
devem ser elaborados.

A subdivisão das atividades, das entregas e de todo o trabalho 
necessário à execução do projeto em componentes menores facilita 
o entendimento do escopo e o gerenciamento.

Para a elaboração da EAP, seguem algumas orientações:
Descrever, no nível 1, o nome do projeto.• 
No nível 2, os projetos poderão ser decompostas em etapas/fa-• 
ses ou em produtos; sugere-se a decomposição em etapas/fases, 
sendo que o elemento da EAP deverá ser formado por substanti-
vo derivado do verbo (ex: capacitação, elaboração, etc).
No nível 3, descrever os pacotes de trabalho. Na sua escrita, • 
devem ser utilizados substantivo + particípio passado do 
verbo.
Não usar verbo no infinitivo, nem usar frases longas para • 
descrever elementos da EAP.
A decomposição dos pacotes de trabalho deve ser feita até • 
o nível em que se consiga estimar os custos e recursos com 
precisão.

4.3 Criar a Estrutura Analítica de Projeto (EAP)

do planejamento e, consequentemente, minimizando as possi-
bilidades de conflito. Vale destacar a necessidade de registro de 
todas as reuniões em ata. 
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Esse processo visa à identifi cação das ações específi cas a serem 
realizadas para produzir as entregas ou pacotes de trabalho do 
projeto. Para essa identificação, elabora-se a decomposição dos 
elementos no último nível da EAP, até que chegue nas atividades 
necessárias para a entrega daqueles elementos.

As atividades são mais bem descritas quando utilizam expres-
sões que indiquem ações (verbo no infi nitivo). O nível de detalhe 
das atividades deve ser tal que:

4.4 Defi nir as atividades

Exemplo de EAP:• 

Definição da
Visão Geral
do Projeto

Plano de
trabalho

elaborado

Plano de
comunicação

elaborado

Plano de gestão
da mudança

elaborado

Proposta de
novo modelo

de gestão

Proposta
preliminar

apresentada

Proposta
validada

Elaboração do
Manual de
Operações

e Governança

Metodologia
de trabalho
apresentada

Manuais de
processos

elaborados

Projeto de Modernização da Gestão Administrativa

Diagnóstico e
Mapeamento
de processos

Visão nacional
do MPF
definida

Diagnóstico
das unidades

realizado

Processos
mapeados

Modelo de
redesenho de 

processos construído

Quantificação
da força de

trabalho

Sistema web
parametrizado

Dados
preenchidos

Monitoramento
e validação
realizados

Resultados
analisados e 

discutidos

Construção do
Planejamento

Estratégico

1º Seminário
(conceitual)

realizado

2º Seminário
(cenários, missão,
e visão) realizado

3º Seminário
(mapa estratégico)

realizado

4º Seminário
(indicadores)

realizado

5º Seminário
(projetos e
iniciativas)
realizado

6º Seminário
(consolidação)

realizado
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Após identifi cadas as atividades, traça-se o relacionamento entre 
as atividades do projeto, estabelecendo-se a ordem cronológica de 
execução e a rede de precedência.

Nessa fase é possível identifi car as atividades que podem ocorrer 
em paralelo e as atividades cujo início dependa do término de outras. 
A elaboração da rede de precedência facilita o cronograma das ativi-
dades, bem como a identifi cação do caminho crítico e de folgas.  

4.5 Sequenciar as atividades

Exemplo de sequenciamento e caminho crítico.

Atividade 1

Atividade 6

Atividade 5

Atividade 2

Atividade 3

Atividade 4

16/11/2011 30/3/20121/12/2011 1/1/2012 1/2/2012 1/3/2012

Caminho crítico

Risco de 
dependência

não representem atividades de duração muito curta ou muito • 
longa (a literatura sugere um intervalo entre um dia e duas 
semanas); 
possa ser realizada por uma única pessoa; e• 
deva estar clara quanto ao que deve ser feito. • 

Para essa etapa, sugere-se que o gerente do projeto estime as 
atividades em conjunto com os integrantes da equipe, procurando 
defi nir os prazos de maneira sensata e realista.
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O cronograma é uma ferramenta de gestão de projetos que 
representa os prazos de execução de atividades e entregas de 
produtos ou fases intermediárias do projeto. Para sua elaboração, 
é preciso que seja realizada a análise de sequências das atividades, 
suas durações, recursos necessários e restrições.

A elaboração do cronograma (lembre-se de considerar os fe-
riados e pontos facultativos) deve ser feita pela equipe do projeto, 
posteriormente, deve ser acordada a linha de base com as unidades 
demandantes e envolvidas. A linha de base do cronograma repre-
senta o compromisso que a equipe do projeto tem, principalmente 
com os prazos acordados. Qualquer mudança pode ser feita somen-
te se houver alterações negociadas e aprovadas.

4.7 Desenvolver o cronograma

Para estimar a demanda de recursos, é preciso que haja clareza 
do tempo necessário para a realização das atividades. O dimen-
sionamento dos recursos e do tempo deve ser feito por pessoas 
que tenham conhecimento sobre a execução de cada pacote de 
trabalho. 

O processo de estimativa envolve a defi nição da quantidade 
de materiais, pessoas, equipamentos, suprimentos, instalações, 
viagens, estadias, entre outros, que serão necessários para realizar 
cada atividade.

Para essa etapa, recomenda-se o uso da EAP (etapa 4.3) e a des-
crição das atividades (etapa 4.4) como insumos para uma defi nição 
mais precisa das demandas. De posse dessas informações, deve-se 
reunir especialistas para estimar o tempo e os recursos necessários 
(quantidade e valores), considerando-se condições no cenário mais 
provável, otimista e pessimista. 

4.6 Estimar os recursos e custos das atividades
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4.8 Determinar o orçamento

Esse processo busca agregar os custos estimados de atividades 
individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha 
de base dos custos autorizada. O planejamento fi nanceiro é um 
dos alicerces do gerenciamento do projeto, já que a liberação de 
recursos para a execução do projeto ocorre apenas após ter sido 
planejada, aprovada e associada ao alcance de algum marco do 
projeto.

Exemplo de cronograma

INÍCIO TÉRMINO

Atividade 1

Atividade 6

Atividade 5

Atividade 2

Atividade 3

Atividade 4

16/11/2011 30/3/20121/12/2011 1/1/2012 1/2/2012 1/3/2012

16/11 - 27/12

16/11 27/12

01/12 27/12

16/12 20/01

17/01 21/02

19/02 25/03

14/02 21/03

16/12 - 20/01

14/02 - 21/03

17/01 - 21/02

01/12 - 27/12

19/02 - 25/03
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No planejamento da qualidade, deve-se elaborar um checklist, 
com o registro de passos que devem ser cumpridos para o desen-
volvimento dos pacotes de trabalho da EAP, bem como os passos 
que devem ser cumpridos para a verifi cação das suas respectivas 
conformidades. Recomenda-se que o acompanhamento da qualida-
de seja feita no nível dos pacotes de trabalho, uma vez que permite 
a prevenção de erros mais cedo do que se fosse feita apenas quando 
da entrega dos produtos fi nais. 

Além do controle em nível de atividades, também recomenda-se 
o controle de qualidade das entregas intermediárias e fi nais. Nesse 
caso, deve-se defi nir os critérios de aceite dos produtos e o respon-
sável pela avaliação desses critérios. 

4.9  Planejar a qualidade

4.10 Desenvolver plano de recursos humanos

Como os projetos envolvem certo número de pessoas na exe-
cução e acompanhamento de suas atividades, é importante nivelar 
as expectativas  quanto a responsabilidades e papéis. Nessa etapa, 
faz-se a identifi cação de papéis, responsabilidades, habilidades ne-
cessárias e relações hierárquicas do projeto, além da criação de um 
plano de gerenciamento de pessoal (titulares, substitutos). 

No termo de atribuição e responsabilidades, devem estar listados 
o nome e contato atualizado dos representantes de cada unidade 
envolvida, bem como elencadas as responsabilidades específi cas de 
cada um. Ao fi nal desta Cartilha está disponível modelo de “Termo 
de atribuições e responsabilidade”.
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Nessa etapa determinam-se os procedimentos de comunicação, 
identifi cando as necessidades de informação das partes interessadas 
no projeto e defi nindo formas de abordagem.

Para facilitar a detecção das ferramentas mais adequadas à 
comunicação do projeto, é necessário analisar as expectativas dos 
diversos envolvidos, por isso a necessidade de se identifi car o que 
informar, quando, para quem, como e por que do fornecimento da 
informação. Nessa análise, pode-se dividir os stakeholders em quatro 
grupos, de acordo com probabilidade de uma atitude negativa ame-
açar o projeto, aliada à possibilidade de colaboração com o projeto, 
conforme fi gura abaixo. 

4.11 Planejar as comunicações

Tipos de Stakeholders

Po
ss

ib
ili

da
de

 d
e 

Co
la

bo
ra

r c
om

 o
 P

ro
je

to

Probabilidade de Ameaçar o Projeto

+

-

+ -

AMBÍGUO

Colaborar    ?

NÃO DISPOSTO A
APOIAR

Defender

MARGINAIS

Monitorar

DISPOSTO A APOIAR

Envolver
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Pessoas com grande possibilidade de ameaçar o projeto e com 
elevada possibilidade de colaboração são consideradas ambíguas e 
deve-se traçar estratégia para envolvê-las e torná-las colaboradoras. 
Dessa forma, evita-se o desgaste com estratégias/comunicações em 
defesa de iniciativas do projeto. 

Aqueles com alta disposição de apoiar, mas com baixa possibi-
lidade de ameaçar o projeto, também, devem ser envolvidos por 
meio de ações de comunicação. 

É importante destacar que a comunicação no projeto não deve 
se restringir aos marcos estabelecidos na matriz de comunicação. 
Essa matriz deve explicitar os assuntos e momentos de comunicação 
importantes e necessários para a execução e sucesso do projeto.

Trata-se da defi nição de como conduzir as atividades de geren-
ciamento de riscos de um projeto. Para isso, é necessário:

Identifi car os riscos• : processo de levantamento dos fatos que 
podem afetar o projeto e o registro de suas características.
Realizar a análise qualitativa dos riscos• : processo de prio-
rização de riscos para análise ou ação adicional, mediante 
avaliação e combinação de sua probabilidade e impacto. 
Realizar a análise quantitativa de riscos• : processo de análise 
numérica (custos, prazo, estimativa de perdas) dos impactos 
dos riscos identifi cados nos objetivos gerais do projeto.
Planejar respostas a riscos• : processo de desenvolvimento de 
opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as 
ameaças aos objetivos do projeto.

4.12 Planejar o gerenciamento de riscos
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Esse processo visa à documentação das decisões de compras do 
projeto: especifi ca a abordagem, a forma de contratação e identifi ca 
fornecedores em potencial.

Destaca-se que, apesar de já existir uma rotina de aquisições 
no MPF, o planejamento dessas atividades no projeto minimizará a 
possibilidade de surpresa e o consequente atraso no cronograma 
do projeto. Para isso, é importante que os prazos para aquisição 
estejam projetados realisticamente, considerando a modalidade 
de contratação e possíveis difi culdades durante o processo (prazos 
legais de recursos, por exemplo).

4.13 Planejar as aquisições 

Ao fi nal do prazo para detalhamento do projeto, o gerente deve 
desenvolver o documento que formaliza as atividades, os produtos 
a serem entregues, o cronograma e orçamento, bem como os planos 
de suporte à execução do projeto (comunicação, recursos humanos, 
riscos, aquisições). Para a elaboração desse documento, o anexo III 
da Portaria PGR nº 734/2011 apresenta um formulário “Plano de 
Projeto” com as informações básicas necessárias.

Destaca-se que o gerente deve obter assinatura dos responsáveis 
pelas unidades envolvidas antes de encaminhar o documento para a 
Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica.

4.14 Preencher o formulário “Plano de Projeto”
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EXECUÇÃO

O processo de execução consiste na realização do Plano do 
Projeto, empreendendo as ações necessárias e planejadas para a 
entrega do escopo defi nido. Pressupõe a participação da equipe do 
projeto, da unidade demandante e das envolvidas para entregar os 
produtos planejados (intermediários e fi nais), conforme previstos no 
planejamento.

Devido a algumas variações de execução, talvez seja necessário 
algum replanejamento em determinados momentos. As mudanças 
podem ocorrer por descumprimento do cronograma, indisponibili-
dade de recursos, riscos, situações não esperadas, entre outros.

Na execução, o gerente deverá documentar a data efetiva de 
início do projeto e manter o registro mais atualizado possível de 
todas as atividades.

5
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O gerente e a equipe do projeto devem realizar, o mais fi elmente 
possível, as atividades previstas no plano, a fi m de facilitar o controle 
do projeto. As atividades devem ser realizadas na sequência e nos 
prazos estabelecidos. Em caso de confl itos, cabe ao gerente intervir e 
negociar para dirimi-los ou eliminá-los.

5.1 Executar as atividades

Durante a execução do projeto, alguns produtos e serviços interme-
diários vão sendo concluídos e são entregues à unidade demandante.

O gerente do projeto é o responsável por realizar essa entrega e 
averiguar, junto à unidade demandante, se o produto ou serviço aten-
de aos requisitos de qualidade defi nidos no planejamento.

No caso de desatendimento aos critérios de qualidade, a unidade 
demandante pode rejeitar a entrega. Se mesmo dentro dos critérios 
de qualidade defi nidos, a unidade demandante entender que deve 
haver mudança no produto, para o alcance do objetivo do projeto, 
poderá solicitar mudança, devidamente justifi cada. Essa mudança será 
detalhada na etapa 6.2.

Caso a entrega seja aceita, o gerente do projeto deverá solicitar 
ao representante da unidade demandante atestado de aceite. Para 
auxiliar, está disponível ao fi nal desta Cartilha, um formulário padrão 
de “Termo de aceite”. Nele deverão estar descritas as características e 
condições de entrega do produto ou serviço. 

5.2 Realizar entregas do projeto
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Ao longo da execução do projeto, é importante que as informa-
ções estejam atualizadas. Cabe ao gerente atualizar o cronograma 
do projeto (informar o tempo de duração das atividades, a data de 
entrega dos produtos e o cumprimento de marcos), a planilha or-
çamentária (informar os gastos realizados), as mudanças solicitadas 
e aprovadas, o controle de qualidade e o desempenho do projeto. 
Ao final, está disponível modelo de formulário para registro das 
“Mudanças no projeto”.

5.3 Atualizar informações
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MONITORAMENTO E CONTROLE

O processo de monitoramento e controle é realizado para acom-
panhar a execução do projeto, de forma que possíveis problemas 
possam ser identifi cados tempestivamente e ações corretivas sejam 
providenciadas. 

Vale destacar que as fases de execução e monitoramento ocor-
rem concomitantemente. Durante a execução, o gerente do projeto 
realiza as entregas dos produtos (intermediários e fi nais), momento 
em que é avaliada a qualidade da entrega pela unidade demandan-
te. Nos casos de não-conformidade, a unidade demandante pode 
solicitar alterações no projeto a fi m de assegurar que o resultado 
fi nal atinja o objetivo proposto. As solicitações de mudanças tam-
bém podem ocorrer por outros motivos, como a identifi cação de 
alterações ou impedimentos legais ou processuais, mudanças de 
diretrizes superiores, entre outros.

O processo de monitoramento e controle se completa com as 
atividades de comunicação com as partes interessadas. 

6
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Esse processo permite a observação sobre o desenvolvimento do 
projeto, para que possíveis desvios sejam identifi cados a tempo para 
a tomada de ações corretivas, quando necessário. O monitoramento 
deve ser realizado durante todo o projeto e envolve:

comparar o desempenho real com o planejado;• 
avaliar a necessidade de ações corretivas e preventivas;• 
 monitorar os riscos do projeto e a adequada aplicação das • 
contingências;
 propiciar informações precisas sobre a situação do projeto; e• 
 propiciar informações de previsibilidade do projeto.• 

6.1 Monitorar o desempenho do projeto

Durante a execução do projeto podem ocorrer situações que de-
mandem mudanças no escopo, produtos, prazo ou custos do projeto. 
Abaixo seguem alguns exemplos de causas que justifi cam alterações 
no projeto:

contingenciamento de recursos;• 
nova legislação;• 
falhas no planejamento do projeto; e• 
mudança nas diretrizes estratégicas.• 

As partes que podem solicitar alteração no projeto são: o patro-
cinador, a unidade demandante, as unidades envolvidas, a AMGE, o 
Secretário-Geral e o Comitê de Gestão Estratégica. A solicitação deve 
ser formalizada mediante preenchimento e encaminhamento ao 
gerente do projeto do formulário “Solicitação de mudança”. Nele, a 
mudança deve estar explícita e devidamente justifi cada.

O gerente do projeto é responsável por manter as atividades 
executadas dentro do escopo defi nido, evitando mudanças desne-
cessárias e impedindo a realização de atividades que não estejam no 
escopo do projeto. Assim, quando uma mudança é solicitada, ele ana-

6.2 Gerenciar as mudanças
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lisa o seu impacto e encaminha para a autoridade competente para 
decidir sobre a questão. Com a fi nalidade de se evitar sobreposição 
de trabalho ou confl itos, a Portaria PGR nº 734/2011 defi niu regras de 
escalonamento para indicar qual autoridade decide sobre que tipo de 
impacto da mudança. Para cada parte envolvida, são apresentadas as 
circunstâncias nas quais elas devem tomar decisões.

A) Mudanças no escopo do projeto:

CIRCUNSTÂNCIA GERENTE 

DO 

PROJETO

AMGE SUBCOMITÊ 

CONSULTIVO 

DE PROJETOS

SECRETÁRIO-

GERAL

A.1) Quando  riscos, 

problemas ou mudanças 

impactarem o escopo, 

mas sem comprometer 

o orçamento e/ou prazo 

final e/ou objetivos do 

projeto.

Analisa Aprova É informado É informado

A.2) Quando riscos, pro-

blemas ou mudanças 

impactarem o escopo 

e comprometer o orça-

mento e/ou prazo fi nal.

É informado É informado Analisa Aprova

A.3) Quando riscos, 

problemas ou mu-

danças impactarem o 

escopo e comprometer 

o objetivo do projeto.

Analisa É informado É informado Aprova
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B) Mudanças no cronograma do projeto:

CIRCUNSTÂNCIA GERENTE 

DO 

PROJETO

AMGE SUBCOMITÊ 

CONSULTIVO 

DE PROJETOS

SECRETÁRIO-

GERAL

B.1) Quando  riscos, 

problemas ou mu-

danças impactarem a 

entrega dos pacotes 

do projeto sem com-

prometer no prazo 

final na frente do 

projeto.

Aprova É informado É informado É informado

B.2) Quando riscos, 

problemas ou mu-

danças impactarem a 

entrega dos pacotes 

de trabalho do proje-

to e comprometer no 

prazo final da frente 

de trabalho.

Analisa Aprova É informado É informado

B.3) Quando riscos, 

problemas ou mudan-

ças impactarem no 

prazo fi nal do projeto.

Analisa É informado É informado Aprova
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C) Mudanças no orçamento do projeto:

CIRCUNSTÂNCIA GERENTE 

DO 

PROJETO

AMGE SUBCOMITÊ 

CONSULTIVO 

DE PROJETOS

SECRETÁRIO-

GERAL

C.1) Quando  riscos, 

problemas ou mu-

danças impactarem 

o orçamento dos ele-

mentos de despesa 

sem comprometer o 

orçamento final do 

projeto. 

Aprova É informado É informado É informado

C.2) Quando riscos, 

problemas ou mu-

danças impactarem 

orçamento final do 

projeto.

É informado É informado Analisa Aprova

C.3) Quando riscos, 

problemas ou mu-

danças impactarem 

no remanejamento de 

recursos financeiros 

entre projetos.

É informado É informado Propõe Aprova

No caso de a mudança ser aprovada, o gerente, juntamente da 
equipe, deverá proceder ao replanejamento do projeto, revendo as 
atividades afetadas e seus prazos.
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Cabe ao gerente do projeto elaborar o relatório na periodicidade 
estabelecida no plano do projeto, buscando fornecer aos interessa-
dos, informações sobre a situação atual, o progresso e as previsões 
do projeto. 

Ao fi nal desta Cartilha está disponível um formulário “Relatório 
de acompanhamento” que orienta a organização das informações 
sobre a situação do projeto. 

6.3 Elaborar relatório de situação

A comunicação com as partes interessadas pode ocorrer de 
diversas maneiras: email, telefone, relatórios, reuniões, etc. Embora 
as reuniões presenciais demandem mais tempo e tenham a logística 
mais complexa, recomenda-se sua realização para manter as partes 
interessadas informadas sobre o andamento do projeto, por ser 
um meio seguro e confi ável de que a informação foi comunicada e 
entendida. A periodicidade ordinária das reuniões presenciais deve 
ser defi nida na fase de planejamento. 

O objetivo de cada reunião determinará sua dinâmica, que pode ser:
informativa: organizar, gerar e disseminar conhecimento;• 
decisória: estabelecer fatos, determinar problemas (análise de • 
causas e efeitos), listar possíveis soluções, avaliar alternativas 
(prós e contras) e estabelecer as ações; e
ponto de controle: analisar a situação, arrolar recursos, estabe-• 
lecer prioridades (prazos, custos e prioridades), tomar ações 
corretivas e preventivas. 

Para cada fase da reunião, algumas ações são necessárias:
preparação: estabeleça os objetivos da reunião, selecione os • 
participantes, planeje e divulgue a agenda da reunião, prepare 
os tópicos que serão elaborados e, por fi m, organize o material 
a ser encaminhado ou distribuído entre os participantes;

6.4 Informar partes interessadas
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condução: quebre o gelo no início da reunião, estabeleça os • 
papéis dos participantes, defi na o tempo de duração e subdivi-
da o tempo nos tópicos a serem tratados (se necessário), trate 
dos assuntos no tempo estabelecido, sempre encaminhando 
para o fechamento (decisão); e
ação fi nal: consolide a decisão e/ou os encaminhamentos da • 
reunião, forneça o feedback para os participantes.

Há dois papéis que devem estar claramente defi nidos na reunião 
que ajudam na sua assertividade e efetividade – o de facilitador e o 
de relator. O facilitador é o participante que irá coordenar o tempo 
de cada assunto, não deixando que haja divagação nem fuga ao 
assunto principal. Pode ser desempenhado pelo gerente do projeto 
ou ser delegado para outro participante que tenha habilidade para 
tal. O relator é aquele que irá registrar a reunião, os tópicos discuti-
dos, as decisões, as responsabilidades e as ações a serem tomadas. 
É importante que todas as reuniões sejam documentadas em atas 
e assinadas por todos os participantes. Ao fi nal da Cartilha, há um 
“Modelo de Ata de Reunião”.
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ENCERRAMENTO

O processo de encerramento consiste em fi nalizar todas as ati-
vidades de um projeto, entregar o produto terminado ou encerrar 
o projeto cancelado. Nessa fase, o gerente do projeto consolida os 
resultados obtidos e relata as experiências da equipe.

7
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A reunião de encerramento deve ser realizada com a partici-
pação do gerente e equipe do projeto, representantes da unidade 
demandante e das envolvidas. Nela se formaliza a entrega de todos 
os produtos do projeto e valida-se se o projeto alcançou a qualidade 
e o escopo defi nidos. 

7.1 Realizar reunião de encerramento do projeto

Após a reunião de encerramento, o gerente do projeto deve 
reunir a equipe para relatar e registrar as lições aprendidas, a efe-
tividade das práticas realizadas e os resultados obtidos. Na ocasião, 
devem analisar o que poderia ter sido feito de forma diferente ou 
não foi realizado. 

A refl exão sobre o que pode ser replicado e o que deve ser evita-
do em outros projetos é importante para a gestão do conhecimento 
em gerenciamento de projetos. Dessa maneira, a organização pode 
melhorar suas práticas e promover o seu amadurecimento. 

7.2 Registrar lições aprendidas

Por fi m, o gerente deverá consolidar toda documentação e registros 
do projeto, incluindo: proposta, plano, termos de aceite, solicitações de 
mudança, pareceres, atas de reunião, relatórios de situação, emails e/
ou comunicados relevantes, comprovantes de pagamentos, materiais 
produzidos e o formulário “Termo de encerramento”.

O Termo de encerramento, assinado pela unidade demandante e 
pelas unidades envolvidas, e os documentos complementares devem 
ser encaminhados à AMGE para efetuar a validação fi nal do projeto. 
Cabe ao Secretário-Geral homologar o encerramento do projeto. 

7.3 Consolidar documentos
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GLOSSÁRIO

Caminho crítico: é geralmente, mas não sempre, a seqüência 
de atividades do cronograma que determina a duração do projeto. 
Normalmente, é o caminho mais longo através do projeto.

Comitê de Gestão Estratégica: vinculado ao Gabinete do 
Procurador-Geral da República, tem como objetivo assessorar as 
atividades relativas à modernização da gestão administrativa do 
MPF e promover o alinhamento dos Subcomitês e das unidades ao 
Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e aos Planejamentos 
Temáticos do Ministério Público Federal.

Dirigente: gestor administrativo de maior nível hierárquico na 
unidade, podendo ser o Procurador-Chefe, o Coordenador de Câ-
mara de Coordenação e Revisão, o Procurador-Federal dos Direitos 
do Cidadão, o Corregedor, o Coordenador de Assessoria, os Secre-
tários e os chefes das unidades vinculadas à Secretaria Geral.

EAP: Estrutura Analítica do Projeto que representa os elementos 
que organizam e defi nem o escopo global do projeto - chamada 
também de Estrutura de Divisão do Trabalho ou Work Breakdown 
Structure (WBS). 

Escopo do projeto: soma dos produtos previstos e das ati-
vidades necessárias para garantir a realização do projeto. É uma 
descrição daquilo que vai ser feito e sua abrangência. 

Reunião de kickoff: reunião que marca o início do projeto, 
ainda na fase de planejamento.

8
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Não-escopo: aquilo que não vai ser feito dentro do projeto.
Painel de contribuição: painel que defi ne com clareza qual é 

a contribuição de cada órgão ou unidade para obter sucesso na 
implementação da estratégia institucional. Contém a especifi cação 
de resultados esperados, ações, requisitos de coordenação e de 
processos envolvidos no alcance da estratégia.

Planejamento Estratégico Institucional (PEI): Planejamento 
do Ministério Público Federal elaborado com a participação de 
membros e servidores, que define as diretrizes estratégicas da 
organização para os anos de 2011 a 2020. Instituído pela Portaria 
PGR nº 687, de 20 de dezembro de 2011.

PMBoK: Project Management Body of Knowledge, publicação 
referencial para quem atua em projetos e possibilita multiplicar o 
conhecimento sobre a gerência por projetos 

PMI: Project Management Institute, entidade americana, voltada 
à disseminação das práticas e certifi cadora de projetos. 

Projetos estratégicos: são os projetos estruturantes que for-
necerão condições para o alcance de objetivos defi nidos no Plane-
jamento Estratégico Institucional (PEI) e Planejamentos Temáticos 
do Ministério Público Federal. 

Stakeholders: são diversos atores envolvidos e/ou interessados 
no projeto, seja como demandantes, fornecedores, clientes ou 
infl uenciadores.

Subcomitê Consultivo de Projetos: grupo responsável pela 
análise da viabilidade orçamentária, capacidade de contratação da 
organização para a execução do projeto e assegurar o alinhamento 
tecnológico das soluções propostas nos projetos estratégicos;

Unidade demandante: unidade responsável a que o projeto se 
vincula, que identifi ca a necessidade de mudança ou oportunidade de 
melhoria e cujas expectativas são as mais relevantes para o projeto.

Unidade envolvida: unidade encarregada de desenvolver uma 
atividade do projeto ou fornecer produto/serviço essencial para a 
execução do projeto.
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MODELO DE ATA DE REUNIÃO

FORMULÁRIO
ATA DE REUNIÃO

Título do Projeto 

1. Identifi cação da reunião

Data da reunião: 
___/___/____

Horário início: _____:____

Horário término: ____:_____
Local:

2. Objetivo

Relatar objetivo 1...

Relatar objetivo 2...

Relatar objetivo 3...

3. Participantes

Nome Lotação Ramal Email

4. Discussão da pauta:

Decisão
Responsável pela 

implementação
Data limite

5. Pendência identifi cada:

Decisão Responsável pelo saneamento Data limite
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6. Outros assuntos:

Decisão Responsável pelo saneamento Data limite

7. Fechamento da ata

Data da 

ata:_____/_____/_____.

Assinatura do relator:

(RELATOR)

(Cargo)
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MODELO DE TERMO DE ATRIBUIÇÕES E 

RESPONSABILIDADE

PERFIL RESPONSÁVEL 

(NOME E CONTATO)

PAPÉIS E RESPONSABILIDADE

Gerente do 

projeto

• Elaborar o Plano do Projeto.

• Negociar com a unidade demandante e 

demais partes envolvidas no projeto.

• Propor os recursos materiais e humanos, as 

contratações e os treinamentos necessários 

para a realização do projeto.

• Demandar junto aos setores competentes 

do Ministério Público Federal as provi-

dências e os materiais necessários para a 

realização dos trabalhos de acordo com as 

negociações e as especifi cações fi rmadas na 

etapa de planejamento.

• Controlar e avaliar o desenvolvimento 

dos trabalhos, adotando metodologia 

e ferramentas próprias para gestão de 

projeto, tendo como referência a Cartilha 

de Gerenciamento de Projetos do MPF e as 

orientações técnicas repassadas pela AMGE.

• Entregar ao titular da unidade demandan-

te os produtos do projeto.

• Reportar-se ao titular da unidade 

demandante e à AMGE, prestando as 

informações sobre o andamento dos 

trabalhos e alertando acerca das difi culda-

des detectadas.

• Solicitar mudanças no projeto (escopo, 

produtos, prazo ou custo)

• Analisar pedidos de mudanças. 
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• Tomar providências corretivas e, caso 

seja necessário, ajustar o plano do projeto 

negociando com a unidade demandante e 

fornecedores envolvidos.

• Resolver eventuais confl itos demandados.

• Encerrar o projeto, validando as entregas 

com a unidade demandante e unidades 

envolvidas e consolidando as lições 

aprendidas.

Gerente 

do projeto 

substituto

• Manter-se informado sobre o desenvolvi-

mento do projeto.

• Substituir o gerente na sua ausência.

• Apoiar de forma executiva o gerente do 

projeto.

Equipe do 

projeto

• Auxiliar o gerente do projeto no desenvolvi-

mento de suas atividades.

• Auxiliar na elaboração e na revisão dos 

produtos elaborados, contribuindo para a 

garantia da qualidade.

• Auxiliar na elaboração e na atualização da 

documentação do projeto (ex. memórias de 

reunião, plano do projeto, termos de aceite).

• Elaborar os produtos e executar as 

atividades especifi cadas no plano de projeto, 

de acordo com suas atribuições.

• Auxiliar o gerente do projeto na avaliação 

de eventos ou problemas que possam afetar 

o andamento do projeto e na busca de 

encaminhamentos ou de soluções. 

• Executar ações e atividades delegadas pelo 

gerente do projeto.
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Tecnologia da 

Informação

• Discutir questões técnicas com o gerente 

do projeto e com os demais participantes.

• Auxiliar o gerente do projeto na condução 

do projeto, em especial, nas atividades 

técnicas de TI.

• Elaborar os produtos e executar as ativida-

des especifi cadas no plano de projeto, de 

acordo com suas atribuições.

• Auxiliar na elaboração de especifi cações 

técnicas para a aquisição de soluções de TI.

• Apoiar e fornecer ferramentas e/ou 

soluções demandadas pelo gerente do 

projeto. 

Compras e 

contratações

• Apoiar e fornecer orientações para 

confecção do projeto básico. 

• Conduzir o processo licitatório relativo 

à contratação de serviços ou aquisição 

de produtos, na forma da competência 

regulamentar defi nida no Regimento 

Interno.

Treinamento, 

desenvolvimento 

e educação

• Oferecer apoio metodológico para a 

elaboração do plano educacional do 

projeto.

• Manifestar-se quanto ao plano educa-

cional do projeto, verifi cando a adequada 

aplicação das normas e dos regulamentos 

de capacitação do MPF.

• Viabilizar a execução do plano educacional 

do projeto aprovado pela CRD.



56 SUPORTE À GESTÃO DE PROJETOS

Comunicação 

social

• Auxiliar o gerente do projeto na defi nição 

dos instrumentos necessários para 

divulgação do projeto (assegurando a 

identidade visual do MPF, adequação à 

Política de Comunicação). 

• Elaborar os produtos e executar as ativida-

des especifi cadas no plano de projeto, de 

acordo com suas atribuições.

• Auxiliar na divulgação das etapas e 

resultados do projeto.

• Auxiliar na elaboração de especifi cações 

técnicas para a contratação de serviços de 

comunicação.

Assessoria de 

Modernização 

e Gestão 

Estratégica

• Assegurar o alinhamento estratégico 

de cada projeto com o planejamento 

institucional. 

• Prestar consultoria interna.

• Acompanhar e avaliar a execução do 

projeto, zelando pela adequada utilização 

dos recursos humanos e fi nanceiros.

• Validar as informações e documentos 

elaborados pela equipe do projeto.

• Analisar a documentação dos projetos 

estratégicos, assegurando que ela seja 

consistente, completa e focada em 

resultados.

• Solicitar mudanças no projeto (escopo, 

produtos, prazo ou custo)

• Analisar relatório de encerramento do 

projeto.
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Subcomitê 

Consultivo de 

Projetos

• Analisar a viabilidade de recursos 

orçamentários e de prazos de contratação/

aquisição propostos nos projetos 

estratégicos.

• Analisar proposições referentes a 

alterações de custo.

Unidade 

demandante

• Estabelecer diretrizes para a execução do 

projeto.

• Elaborar proposta de projeto.

• Indicar servidor para gerenciar o projeto.

• Aprovar plano do projeto.

• Solicitar mudanças no projeto (escopo, 

produtos, prazo ou custo)

• Encerrar o projeto, validando as entregas 

com a unidade demandante e unidades 

envolvidas e consolidando as lições 

aprendidas.

Unidade(s) 

envolvida(s)

• Aprovar plano do projeto.

• Solicitar mudanças no projeto (escopo, 

produtos, prazo ou custo)

• Encerrar o projeto, validando as entregas 

com a unidade demandante e unidades 

envolvidas e consolidando as lições 

aprendidas.

Secretário-Geral • Autorizar abertura do projeto, designando 

gerente e equipe do projeto.

• Garantir os recursos necessários para o 

bom andamento do projeto, em especial 

em relação a questões de necessidade de
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recursos humanos e físicos, bem como 

apoiar o gerente do projeto na condução 

deste.

• Homologar as entregas intermediárias e 

fi nais e a execução do cronograma físico-

fi nanceiro do projeto.

• Solicitar mudanças no projeto (escopo, 

produtos, prazo ou custo)

• Decidir sobre proposições referentes a 

alterações de escopo e acréscimos de prazo 

ou de custo.

• Decidir sobre suspensão ou cancelamento 

de projeto estratégico.

• Homologar o encerramento do projeto.

Comitê de

Gestão 

Estratégica

• Solicitar mudanças no projeto (escopo, 

produtos, prazo ou custo)

• Solicitar suspensão ou cancelamento de 

projeto.

• Avaliar o portfólio de projetos com vistas 

a garantir o alinhamento estratégico para 

Planejamento Estratégico Institucional.  
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PORTARIA PGR/MPF N.º 734  DE DEZEMBRO DE 2011

Dispõe sobre a gestão de projetos no 
âmbito do Ministério Público Federal.

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 26, inciso XIII, da Lei Complementar nº 75, de 
20/05/1993, resolve:

Art. 1º Estabelecer os procedimentos a serem observados no 
processo de proposição e na gestão dos projetos estratégicos no 
âmbito do Ministério Público Federal - MPF.

§ 1º A gestão de projetos estratégicos deverá observar as orien-
tações estabelecidas nesta Portaria, sem prejuízo do disposto nas 
normas e nos procedimentos do MPF para a utilização de recursos, 
aquisições, contratações, viagens, ações educacionais, participação 
e organização de eventos, e outras atividades que estejam regula-
mentadas no âmbito desta Instituição e da Administração Pública 
Federal. 

§ 2º Os projetos que não forem enquadrados como estratégicos 
podem, a critério de seu gestor, seguir os procedimentos deste 
regulamento.

Art. 2º Para os fi ns desta Portaria, entende-se por:
I - projeto: empreendimento temporário, planejado, com começo 

e término previamente defi nidos, realizado de maneira coordenada, 
que visa alcançar objetivos específi cos com característica singular;

II - projeto estratégico: projeto vinculado à missão, à visão, aos 
objetivos estratégicos e/ou às prioridades defi nidas pelo Procurador-
Geral da República, com a possibilidade de envolver mais de uma 
unidade, o que pode exigir maior coordenação e articulação entre 
diversos setores para o alcance dos objetivos;

III - proposta de projeto: instrumento utilizado na formalização 
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de um novo projeto a ser submetido ao fl uxo defi nido no Anexo X;
IV - dirigente: gestor administrativo de maior nível hierárquico 

na unidade, podendo ser o Procurador-Chefe, o Coordenador de Câ-
mara de Coordenação e Revisão, o Procurador-Federal dos Direitos 
do Cidadão, o Corregedor-Geral, o Coordenador de Assessoria, os 
Secretários e os chefes das unidades vinculadas à Secretaria Geral;

V - unidade demandante: unidade responsável pelo negócio ao 
qual o projeto se vincula; e

VI - unidade envolvida: unidade que participa do projeto com 
atribuições e responsabilidades defi nidas.

Art. 3º Compete ao Secretário-Geral:
I - estabelecer as diretrizes para a gestão de projetos estratégicos 

do MPF, ouvido o Comitê de Gestão Estratégica - CGE;
II - decidir sobre:
a) proposição do Subcomitê Consultivo de Projetos - SCP quanto 

à disponibilidade anual de recursos orçamentários destinados à 
execução de projetos estratégicos;

b) aprovação de projeto estratégico;
c) suspensão ou cancelamento de projeto estratégico; e
d) proposições referentes a alterações de escopo e acréscimos 

de prazo ou de custo.
III - homologar o encerramento do projeto.

Art. 4º Compete ao Comitê de Gestão Estratégica, dentre outras 
atribuições: 

I - propor ao Secretário-Geral alterações na priorização de projetos, 
ações, iniciativas e alocação de recursos vinculados ao Planejamento 
Estratégico Institucional e Planejamentos Temáticos do MPF;

II - avaliar o portfólio de projetos com vistas a assegurar alinha-
mento com o Planejamento Estratégico Institucional e Planejamen-
tos Temáticos do MPF;

III - solicitar mudanças de escopo e cronograma nos projetos me-
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diante justifi cativa a ser aprovada pela autoridade competente; e
IV - solicitar suspensão ou cancelamento de um projeto específi co 

mediante justifi cativa a ser aprovada pela autoridade competente.

Art. 5º Compete ao Subcomitê Consultivo de Projetos: 
I - analisar a viabilidade de recursos orçamentários, humanos 

e materiais, de prazos de contratação/aquisição propostos e o 
alinhamento tecnológico das soluções propostas nos projetos 
estratégicos;

II - propor ao Secretário-Geral a disponibilização anual de recursos 
orçamentários destinados à execução de projetos estratégicos; e

III - emitir parecer sobre proposições referentes a alterações de 
custo, e submetê-lo à aprovação do Secretário-Geral.

Art. 6º Compete à Assessoria de Modernização e Gestão Estraté-
gica - AMGE:

I - promover a gestão de projetos, em especial, quanto aos 
aspectos de planejamento e coordenação dos trabalhos e de acom-
panhamento dos resultados;

II - prestar consultoria interna;
III - apresentar parecer ao Secretário-Geral sobre propostas de pro-

jetos submetidos a sua consideração pelas unidades demandantes;
IV - analisar a documentação dos projetos estratégicos, assegu-

rando que ela seja consistente, completa e focada em resultados;
V - acompanhar a execução dos projetos estratégicos aprovados, 

zelando pela aplicação desta norma e pela observância das melho-
res práticas em gerenciamento de projetos;

VI - propor a suspensão ou o cancelamento de projeto estratégi-
co que esteja sendo executado em desacordo com esta Portaria;

VII - apresentar parecer para subsidiar o SCP e o Secretário-Geral 
na análise de pedidos de mudanças no projeto, inclusive de escopo;

VIII - analisar relatório de encerramento, validando os resultados 
e registrando experiências para aperfeiçoamento contínuo do ge-
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renciamento de projetos no MPF; e
IX - apoiar e orientar as unidades do MPF quanto ao gerencia-

mento de projetos estratégicos.

Art. 7º Compete ao dirigente da unidade demandante:
I - aprovar e encaminhar para análise da AMGE:
a) proposta de projeto;
b) plano do projeto.
II - indicar membros e/ou servidores para Gerente do projeto e 

seu respectivo substituto;
III - acompanhar a execução do projeto, suas entregas e marcos;
IV - validar a qualidade das entregas, mediante assinatura do 

Termo de Aceite, e encaminhá-lo à AMGE.

Art. 8º Compete ao Gerente do projeto:
I - realizar a reunião de abertura e a interlocução necessárias com a 

unidade demandante e as demais unidades envolvidas no projeto;
II - atuar de forma a garantir que o projeto seja executado dentro do 

prazo, do orçamento e de acordo com as especifi cações defi nidas; 
III - elaborar o Plano do Projeto;
IV - propor os recursos materiais e humanos, as contratações e os 

treinamentos necessários para a realização do projeto;
V - demandar aos setores competentes do MPF as providências 

e os materiais necessários para a realização dos trabalhos de acor-
do com as negociações e as especifi cações fi rmadas na etapa de 
planejamento;

VI - controlar e avaliar o desenvolvimento dos trabalhos, ado-
tando metodologia e ferramentas próprias para gestão de projeto, 
tendo como referência a Cartilha de Gerenciamento de Projetos do 
MPF e as orientações técnicas repassadas pela AMGE;

VII - identifi car e gerenciar os riscos do projeto;
VIII - tomar providências corretivas e, caso seja necessário, ajustar 

o plano do projeto negociando com a unidade demandante e forne-
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cedores envolvidos;
IX - entregar ao titular da unidade demandante os produtos do 

projeto;
X - reportar-se ao titular da unidade demandante e à AMGE, pres-

tando as informações sobre o andamento dos trabalhos e alertando 
acerca das difi culdades detectadas;

XI - analisar pedidos de mudanças e encaminhar à autoridade 
competente; e

XII - encerrar o projeto, validando as entregas com a unidade 
demandante e unidades envolvidas e consolidando as lições 
aprendidas.

Parágrafo único. O Gerente de projeto contará com o apoio do 
serviço de administração da unidade demandante.

Art. 9º Os projetos regulamentados por esta Portaria devem 
apresentar vínculo com um ou mais objetivos estratégicos previstos 
no Mapa Estratégico Nacional do MPF ou nos Mapas Temáticos das 
Câmaras de Coordenação e Revisão, da Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão ou da Corregedoria Geral do MPF.

Art. 10. A gestão de cada projeto deverá observar, sequencial-
mente, as seguintes etapas:

I - elaboração da proposta de projeto;
II - autorização para constituição do projeto;
III - designação da equipe do projeto;
IV - aprovação do projeto;
V - execução e acompanhamento do projeto;
VI - gerenciamento de mudanças; e
VII - encerramento do projeto.
Parágrafo único. Os procedimentos relativos aos incisos acima 

serão realizados com o apoio dos formulários dispostos nos Anexos 
I a VIII.
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Art. 11. A proposta de projeto deverá ser elaborada pela unidade 
demandante e deverá conter:

I - o objetivo do projeto;
II - o escopo do projeto;
III - a estimativa de recursos e gastos necessários à execução do 

projeto;
IV - a indicação dos nomes dos servidores que exercerão as atri-

buições de Gerente e Gerente-substituto do projeto;
V - a indicação dos nomes dos servidores que integrarão a equipe 

do projeto;
VI - a previsão de tempo para a execução do projeto; e
VII - a identifi cação dos potenciais riscos.
Parágrafo único. A unidade demandante poderá solicitar apoio 

metodológico à AMGE na elaboração da proposta de projeto.

Art. 12. A equipe do projeto poderá ser composta de membros e 
servidores com expertise e conhecimentos relevantes para o projeto, 
independente de sua lotação.

§ 1º A autoridade competente da unidade demandante comuni-
cará à chefi a imediata do servidor sobre participação na equipe do 
projeto, informando o período previsto de duração do projeto e o 
regime de dedicação do servidor para o projeto. 

§ 2º A participação de servidor de outra unidade que não a 
demandante deve ser acordada entre as autoridades competentes 
dessas unidades.  

§ 3º Para a indicação do Gerente de projeto, devem ser consi-
deradas as experiências anteriores, participação em treinamentos 
específi cos ou certifi cações reconhecidas.

Art. 13. A proposta deverá ser protocolada e encaminhada à 
AMGE, com antecedência mínima de trinta dias em relação à reunião 
ordinária do SCP, para ser analisada.
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Art. 14. Recebida a proposta, a AMGE elaborará parecer sobre a 
aderência do projeto às normas desta Portaria e vinculação à missão, 
à visão, aos objetivos estratégicos do MPF ou a outras orientações 
estratégicas defi nidas pelo Procurador-Geral da República e pelo 
Secretário-Geral.

Parágrafo único. Caso julgue necessário, a AMGE poderá solicitar 
informações adicionais para auxiliar na avaliação da proposta de 
projeto e solicitar eventuais retifi cações à unidade demandante.

Art. 15. A AMGE encaminhará cópia da proposta de projeto, 
pareceres e manifestações a todos os membros do SCP, prefe-
rencialmente, com antecedência mínima de cinco dias úteis em 
relação às reuniões do Subcomitê. 

Art. 16. O SCP elaborará parecer sobre a disponibilidade dos 
recursos orçamentários, humanos e materiais, a viabilidade das con-
tratações e aquisições previstas, bem como análise de viabilidade e 
alinhamento das soluções de tecnologia da informação previstas na 
proposta de projeto. 

Art. 17. O SCP encaminhará as propostas de projeto, acompa-
nhadas de pareceres e manifestações, para aprovação do Secretário-
Geral.

Art. 18. Aprovada a proposta de projeto, o Secretário-Geral publi-
cará portaria de autorização do projeto contendo:

I - designação do Gerente do projeto e do respectivo substituto;
II - designação dos membros e/ou servidores integrantes da 

equipe do projeto; e
III - prazo para apresentação do plano do projeto.
Parágrafo único. O prazo máximo para elaboração do plano do 

projeto é de trinta dias, podendo ser prorrogado, mediante solicita-
ção justifi cada encaminhada à Secretaria Geral.
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Art. 19. O plano de projeto deverá conter validação dos prazos e 
da qualidade das entregas junto à unidade demandante e à unidade 
envolvida, mediante coleta de assinaturas dos dirigentes ou repre-
sentantes dessas unidades.

Parágrafo único. O plano do projeto validado formalmente deve-
rá ser encaminhado à AMGE para parecer e posterior homologação 
pelo Secretário-Geral. 

Art. 20. A execução e o controle do projeto devem ser pautados 
pelas disposições previstas no plano do projeto e nos planos auxilia-
res, quando houver, devendo o Gerente do projeto manter contato 
permanente com a AMGE.

§ 1º O prazo para execução do projeto inicia após a publicação 
da homologação no Boletim de Serviço do MPF. 

§ 2º A periodicidade de informação sobre a situação do projeto à 
AMGE deverá ser defi nida no plano do projeto. 

Art. 21. Eventuais propostas de mudanças no plano de projeto 
devem ser submetidas, preliminarmente, ao Gerente de projeto: 

I - pelo CGE, quando identifi cado desalinhamento estratégico;
II - pela AMGE, quando identifi cado desalinhamento estratégico 

ou descumprimento das normas dispostas nesta Portaria; 
III - pela unidade demandante, quando houver divergência na 

qualidade de produto ou serviço entregue; e
IV - pela unidade envolvida, quando ocorrer fato superveniente 

que prejudique ou inviabilize o fornecimento de produto ou serviço 
na qualidade, prazo ou custo estabelecido no plano do projeto.

Art. 22. O Gerente de projeto será responsável pelo encaminha-
mento da solicitação de mudança devidamente analisada à autori-
dade competente, conforme Matriz de Escalonamento disposta no 
Anexo IX.
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Art. 23. A AMGE poderá solicitar ajustes, determinando prazo 
para sua implementação, nos projetos que se enquadrem nas se-
guintes situações:

I - adoção de prática divergente da prevista neste regulamento;
II - informações desatualizadas por período superior a dois meses;
III - contingenciamento orçamentário.
§ 1º  Transcorrido o prazo previsto no caput, sem a realização dos 

ajustes solicitados, a AMGE adotará as medidas necessárias para a 
suspensão do projeto.

§ 2º O pedido de suspensão da execução do projeto deverá ser 
homologado pelo Secretário-Geral.

§ 3º O tempo em que o projeto estiver suspenso:
a) não será considerado para a contagem do prazo fi nal do pro-

jeto; e 
b) implicará na interrupção das liberações de recursos fi nanceiros 

previstos.

Art. 24. A unidade demandante deverá encaminhar à AMGE as 
devidas justifi cativas e informações sobre as providências adotadas 
ou a adotar, visando ao reinício do projeto.

Parágrafo único. A solicitação de reinício do projeto deverá estar 
acompanhada do replanejamento do projeto.

Art. 25. O Secretário-Geral decidirá sobre o reinício do projeto 
após análise do replanejamento pela AMGE e pelo SCP.

Art. 26. A AMGE deverá submeter ao Secretário-Geral proposta 
de cancelamento do projeto quando:

I - as informações permanecerem desatualizadas ou nenhuma 
atividade do projeto tiver sido executada por período superior a três 
meses, sem justifi cativa formal encaminhada à AMGE; 

II - o plano de projeto não tiver sido encaminhado à AMGE até ses-
senta dias, contados da publicação da portaria que institui o projeto;
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III - ocorrer fato que inviabilize a execução, comprometa os re-
sultados ou torne impossível a consecução do objetivo do projeto, 
inclusive ocasionados pelo contingenciamento orçamentário;

IV - a unidade demandante solicitar o cancelamento do projeto 
por meio de expediente à AMGE, devidamente fundamentado, as-
sinado pelo respectivo titular e validado pelas unidades envolvidas;

V - o CGE solicitar o cancelamento do projeto por meio de expe-
diente à AMGE, devidamente fundamentado; e

VI - tiver sido suspenso e não tenha sido reiniciada sua execução 
no prazo determinado.

Art. 27. Caso o Secretário-Geral acate a proposta de cancelamen-
to do projeto, cabe à AMGE registrar o cancelamento e informar a 
decisão à unidade demandante, unidades envolvidas e SCP para 
que sejam adotadas as providências pertinentes.

Art. 28. O Gerente do projeto deverá elaborar o Termo de En-
cerramento do projeto, com participação da equipe do projeto e 
os titulares da unidade demandante e das unidades envolvidas, e 
encaminhá-lo para manifestação da AMGE.

Parágrafo único. Os comprovantes de gastos e pagamentos 
para a execução do projeto deverão estar anexados ao Termo de 
Encerramento.

Art. 29. Deverá ser indicado, pela unidade demandante, servi-
dor responsável pela fase de monitoramento dos resultados do 
projeto.

Parágrafo único. O servidor indicado deve coletar e informar 
os dados acerca do monitoramento dos resultados do projeto à 
AMGE.

Art. 30. As disposições deste regulamento aplicam-se, também, 
aos projetos estratégicos que já tenham sido aprovados pelo 
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Secretário-Geral ou que estejam em execução na data de publicação 
desta Portaria.

§ 1º Fica concedido o prazo de sessenta dias a partir da vigência 
desta Portaria para o cumprimento dos procedimentos deste regu-
lamento, nos casos dos projetos que estejam em andamento.

§ 2º O Secretário-Geral, mediante solicitação fundamentada da 
unidade demandante, poderá dispensar da aplicação deste artigo 
os projetos em execução. 

Art. 31. Compete ao Secretário-Geral do MPF manter atualizados 
os anexos constantes desta Portaria. 

Art. 32. Compete ao Secretário-Geral do MPF dirimir as dúvidas 
suscitadas na aplicação do disposto nesta Portaria, sendo os casos 
omissos decididos pelo Procurador-Geral da República.

Art. 33. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS
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ANEXO I (PORTARIA PGR/MPF 734/2011) 

PROJETO ESTRATÉGICO 

PROPOSTA DE PROJETO

Versão Data Descrição 
(descrição da revisão/alteração)

Autor

1

...

Título do Projeto / Sigla 

(nome reduzido): 

Unidade patrocinadora:

Gerente do projeto 
(indicação):

Email: Ramal:

Equipe do projeto 
(indicação): 

Nome, cargo, unidade, ramal, email; (GERENTE 
SUBSTITUTO)

Nome, cargo, unidade, rama, email;

...

Áreas envolvidas:
(agentes que irão 
participar direta ou 
indiretamente do 
projeto)

Nome, unidade;

Nome, unidade;

...

Objetivo:

Justifi cativa (problema ou oportunidade e benefícios esperados): (apresentar 
as razões pelas quais o Projeto deve ser desenvolvido, ou seja, oportunidades que 
devem ser exploradas e/ou problemas a serem sanados)

Vinculação com o Planejamento Estratégico: (relacionar os objetivos estratégicos 
com os quais se relaciona)

Formulário “Proposta de projeto”

Histórico de versões
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Previsão de conclusão:

Escopo: (delimitar as fronteiras e limites da solução proposta diante da dimensão 
total do problema, de modo a caracterizar a abrangência do projeto):

1.

2.

...

Não-escopo: (especifi cação de produtos e ações que o projeto não se propõe a 
fazer.)

1.

2.

...

Premissas: (verdades assumidas em relação ao Projeto que respaldam o gerente 
caso não ocorram)

1. 

2.

...

Restrições: (são limitações para o Projeto, caso existam, tais como limitações de 
recursos humanos, orçamentários, etc.)

1. 

2.

...

Produtos esperados

1.

2.

3.

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

Público-alvo: (relacionar os agentes que serão direta ou indiretamente atingidos 
ou benefi ciados pelo projeto)



72 SUPORTE À GESTÃO DE PROJETOS

Principais atividades Data de início Data de Término

Estimativa de recursos necessários

Tipo Descrição Quantidade Fornecedor
Custo 

estimado

Humanos 

Materiais e 

equipamentos

Tecnologia da 

Informação

Passagens e 

diárias

Consultoria

Treinamento/

Capacitação

Outros

Responsável pelo preenchimento:

De acordo (Dirigente da unidade demandante):

(assinatura e carimbo)
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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)
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PROJETO ESTRATÉGICO 

TERMO DE ABERUTA 

(ANEXO À PORTARIA DO PROJETO)

Título do Projeto / Sigla 

(nome reduzido): 

Unidade Patrocinadora:

Gerente do projeto

Email: Ramal:

Equipe do projeto 

Nome, cargo, unidade, ramal, email; (GERENTE 
SUBSTITUTO)

Nome, cargo, unidade, rama, email;

...

Áreas envolvidas:
(agentes que irão 
participar direta ou 
indiretamente do 
projeto)

Objetivo:

Vinculação com o Planejamento Estratégico: (relacionar os objetivos estratégicos 
com os quais se relaciona)

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

Previsão de conclusão:

Formulário “Termo de Abertura” 

ANEXO II (PORTARIA PGR/MPF 734/2011)
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Escopo: (delimitar as fronteiras e limites da solução proposta diante da dimensão 
total do problema, de modo a caracterizar a abrangência do projeto):

1.

2.

...

Não-escopo: (especifi cação de produtos e ações que o projeto não se propõe a 
fazer.)

1.

2.

...

Estimativa de recursos necessários

Tipo Descrição Quantidade Fornecedor Custo estimado

Humanos 

Materiais e 

equipamentos

Tecnologia da 

Informação

Passagens e 

diárias

Consultoria

Treinamento/

Capacitação

Outros

Prazo para elaboração e apresentação do Plano do Projeto (máximo 30 dias):
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PROJETO ESTRATÉGICO 

PLANO DE PROJETO

Título do Projeto / Sigla 

(nome reduzido): 

Unidade Patrocinadora:

Gerente do projeto

Email: Ramal:

Equipe do projeto Nome, cargo, unidade, ramal, email; (GERENTE 

SUBSTITUTO)

Nome, cargo, unidade, rama, email;

...

Áreas envolvidas:

(agentes que irão 
participar direta ou 
indiretamente do projeto)

Nome, unidade;

Nome, unidade;

...

Objetivo:

Justifi cativa (problema ou oportunidade e benefícios esperados): (apresentar 
as razões pelas quais o Projeto deve ser desenvolvido, ou seja, oportunidades que 
devem ser exploradas e/ou problemas a serem sanados)

Vinculação com o Planejamento Estratégico: (relacionar os objetivos estratégicos 
com os quais se relaciona)

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

Formulário “Plano de projeto”

Versão Data Descrição 
(descrição da revisão/alteração)

Autor

1

...

Histórico de versões

ANEXO III (PORTARIA PGR/MPF 734/2011)



77ASSESSORIA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - AMGE

Escopo: (delimitar as fronteiras e limites da solução proposta diante da dimensão 
total do problema, de modo a caracterizar a abrangência do projeto):

1.

2.

...

Não-escopo: (especifi cação de produtos e ações que o projeto não se propõe a 
fazer.)

1.

2.

...

Premissas: (verdades assumidas em relação ao Projeto que respaldam o gerente 
caso não ocorram)

1. 

2.

...

Restrições: (são limitações para o Projeto, caso existam, tais como limitações de 
recursos humanos, orçamentários, etc.)

1. 

2.

...

Produtos esperados

1.

2.

3.

...

Público-alvo: (relacionar os agentes que serão direta ou indiretamente atingidos 
ou benefi ciados pelo projeto)

Previsão de término:
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Estrutura analítica do projeto

Entrega 1 Entrega 2 Entrega 3 ... ...

Pacote de 

trabalho A
...

Pacote de 

trabalho B
...

...

Principais atividades Data de início Data de término

Estimativa de recursos necessários

Tipo Descrição Quantidade Fornecedor Custo estimado

Humanos 

Materiais e 

equipamentos

Tecnologia da 

Informação

Passagens e 

diárias

Consultoria

Treinamento/

Capacitação

Outros
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Fatores críticos de sucesso / análise preliminar de riscos

Risco
Impacto (alto/

médio/baixo)

Ação associada ao risco (evitar, mitigar 

ou eliminar) e responsável pela ação

Plano de gerenciamento da qualidade

Entregas Critérios de entrega Data de entrega Quem aprova

 

Matriz de comunicação

O que comunicar Quando Como Quem comunica Para quem

Plano de gerenciamento de aquisições

Item a ser 

adquirido
Categoria

Modali-

dade

Respon-

sável pela 

especifi -

cação

Procedi-

mentos 

especiais

Data 

esperada 

para a 

aquisição
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Responsável pelo preenchimento:

De acordo (Dirigente da unidade demandante):

(assinatura e carimbo)
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Formulário “Glossário do Projeto”

PROJETO ESTRATÉGICO 

GLOSSÁRIO DO PROJETO

Título do Projeto / Sigla 

(nome reduzido): 

Gerente do projeto:

Email: Ramal:

Equipe do projeto Nome, cargo, unidade, ramal, email; (GERENTE 

SUBSTITUTO)

Nome, cargo, unidade, rama, email;

...

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 defi nir a 
terminologia específi ca 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 defi nições 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. Este documento deverá ser salvo em um arquivo 
denominado Glossário.>

Versão Data Descrição 
(descrição da revisão/alteração)

Autor

1

...

Histórico de versões

ANEXO IV (PORTARIA PGR/MPF 734/2011)
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Defi nições (Os termos defi nidos aqui são a essência do documento. Eles poderão 
ser defi nidos na ordem desejada, mas geralmente a ordem alfabética propicia 
maior acessibilidade.)

Termo Descrição

*O Glossário do projeto é facultativo.
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Formulário “Termos de aceite”

PROJETO ESTRATÉGICO 

TERMO DE ACEITE DE PRODUTO / PROJETO

Título do Projeto / Sigla 
(nome reduzido): 

Gerente do projeto :

Email: Ramal:

Equipe do projeto:  Nome, cargo, unidade, ramal, email; (GERENTE 
SUBSTITUTO)

Nome, cargo, unidade, rama, email;

...

Descrição do(s) produto(s)/serviço(s) entregue(s):

Afi rmo que o produto apresentado na data presente, com as características e 
funcionalidades descritas acima, atende ao objetivo solicitado pela unidade 
demandante. 

Unidade Nome Assinatura

Responsável pelo preenchimento:

Data de apresentação/aceite:

Parecer AMGE:

ANEXO V (PORTARIA PGR/MPF 734/2011)
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Formulário “Relatório de mudanças”

PROJETO ESTRATÉGICO 

RELATÓRIO DE MUDANÇAS

Título do Projeto 

/ Sigla (nome 
reduzido): 

Gerente do 
projeto:

Email: Ramal:

Equipe do 

projeto 

Nome, cargo, unidade, ramal, email; (GERENTE SUBSTITUTO)

Nome, cargo, unidade, rama, email;

...

Registro de ocorrências

Nº Data1 Descrição2 Tipo3 Impacto4

Autoridade que 
decide sobre a 

mudança5

1

2

3

...

n

1 Informe a data da ocorrência

Versão Data Descrição 
(descrição da revisão/alteração)

Autor

1

...

Histórico de versões

ANEXO VI (PORTARIA PGR/MPF 734/2011)
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2 Descreva a ocorrência

3 Informe o tipo de ocorrência:

• Ambiente Externo – mudança no ambiente político ou organizacional 
(difi culdade de interferir para minimizar prejuízos)

• Ambiente Interno - mudança no ambiente tecnológico ou operacional do 
projeto (facilidade de interferir para minimizar prejuízos)

• Pessoal – entrada ou saída de pessoal gerencial ou técnico da equipe de forma 
permanente ou provisória.

• Outros – Os demais não classifi cados.

4 Informe o impacto da ocorrência no projeto (que elemento necessita ser mudado)

• Mudança de cronograma

• Mudança de escopo

• Mudança de equipe

• Mudança na qualidade

• Mudança no risco

5 Informe a autoridade que deverá decidir sobre a mudança, conforme matriz de 
escalonamento (Anexo IX).

Registro de mudanças

Nº da 

ocorrência
Mudança

Status da análise 

da mudança6

Data de aprovação 

da mudança

6 Informe o status de análise da mudança (em análise, mudança deferida, mudança 
indeferida)

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

Parecer AMGE:

De acordo do Secretário-Geral:

(assinatura)

*Anexar Termos de Aceite e Solicitações de Mudança



87ASSESSORIA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - AMGE

Formulário “Relatório de acompanhamento”

PROJETO ESTRATÉGICO 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

Título do Projeto / 

Sigla (nome reduzido): 

Gerente do projeto

Email: Ramal:

Equipe do projeto Nome, cargo, unidade, ramal, email; (GERENTE 

SUBSTITUTO)

Nome, cargo, unidade, rama, email;

...

Relatório nº____ Período de referência: ____/_______ a ____/_______

Status atual (listar atividades e entregas em desenvolvimento):

Progresso da semana (listar atividades concluídas e produtos entregues):

ANEXO VII (PORTARIA PGR/MPF 734/2011)
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Formulário “Termo de encerramento”

PROJETO ESTRATÉGICO 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO

Título do Projeto / Sigla 

(nome reduzido): 

Gerente do projeto :

Email: Ramal:

Equipe do projeto:  Nome, cargo, unidade, ramal, email; (GERENTE 
SUBSTITUTO)

Nome, cargo, unidade, rama, email;

...

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 afi rmar que:

(     ) o escopo foi integramente atendido. 

(     ) o escopo foi parcialmente atendido.

Observações:

ANEXO VIII (PORTARIA PGR/MPF 734/2011)
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Em relação à qualidade do projeto e do projeto, podemos afi rmar 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

Lições aprendidas

Área de 

conhecimento
Fato observado

Ação tomada na 

oportunidade

O que poderia 

ter sido feito de 

forma diferente

Integração

Escopo

Prazos

Custo

Qualidade

Recursos 

Humanos

Comunicação

Risco
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*Anexar Termos de Aceite e Solicitações de Mudança

Aquisições

Responsável pelo preenchimento:

Parecer AMGE:

Homologação do Secretário-Geral:

(    ) Aprovação sem ressalvas

(    ) Aprovação com ressalvas.

Ressalvas:

Brasília, data: _____/_____/20___.

(assinatura)
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Matriz de escalonamento

As regras de escalonamento estabelecem as alçadas de decisão acerca de 
problemas, riscos e mudanças que impactam os projetos. Para cada parte envolvida, 
são apresentadas as circunstâncias nas quais elas devem tomar decisões.

A) Mudanças no escopo do projeto

Circunstância

Gerente 

do 

projeto

AMGE

Subcomitê 

Consultivo 

de Projeto

Secretário-

Geral

A.1) Quando  

riscos, problemas 

ou mudanças 

impactarem o 

escopo, mas sem 

comprometer o 

orçamento e/ou 

prazo fi nal e/ou 

objetivos do projeto.

Analisa Aprova
É 

informado
É 

informado

A.2) Quando 

riscos, problemas 

ou mudanças 

impactarem o escopo 

e comprometer o 

orçamento e/ou 

prazo fi nal.

É 
informado

É 
informado

Analisa Aprova

A.3) Quando 

riscos, problemas 

ou mudanças 

impactarem o escopo 

e comprometer o 

objetivo do projeto.

Analisa
É 

informado
É 

informado
Aprova

ANEXO IV (PORTARIA PGR/MPF 734/2011)
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B) Mudanças no cronograma do projeto

Circunstância

Gerente 

do 

projeto

AMGE

Subcomitê 

Consultivo 

de Projeto

Secretário-

Geral

B.1) Quando  riscos, 

problemas ou 

mudanças impactarem 

a entrega dos pacotes 

do projeto sem 

comprometer no prazo 

fi nal na frente do 

projeto.

Aprova
É 

informado
É 

informado
É 

informado

B.2) Quando riscos, 

problemas ou 

mudanças impactarem 

a entrega dos pacotes 

de trabalho do projeto 

e comprometer no 

prazo fi nal da frente de 

trabalho.

Analisa Aprova
É 

informado
É 

informado

B.3) Quando riscos, 

problemas ou 

mudanças impactarem 

no prazo fi nal do 

projeto.

Analisa
É 

informado
É 

informado
Aprova
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C) Mudanças no orçamento do projeto

Circunstância
Gerente 

do projeto
AMGE

Subcomitê 

Consultivo 

de Projeto

Secretário-

Geral

C.1) Quando  

riscos, problemas 

ou mudanças 

impactarem o 

orçamento dos 

elementos de 

despesa sem 

comprometer o 

orçamento fi nal 

do projeto. 

Aprova
É 

informado

É 

informado
É informado

C.2) Quando 

riscos, problemas 

ou mudanças 

impactarem 

orçamento fi nal 

do projeto.

É 

informado

É 

informado
Analisa Aprova

C.3) Quando 

riscos, problemas 

ou mudanças no 

remanejamento 

de recursos 

fi nanceiros entre 

projetos.

É 

informado

É 

informado
Propõe Aprova
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Fluxo de aprovação

ANEXO X (PORTARIA PGR/MPF 734/2011)
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