
Implantação das novasImplantação das novas 
rotinas de 

acompanhamento e  
monitoramento demonitoramento de 

projetosprojetos



Contextualização

• Diagnóstico da situação da rede de planejamento;

• Proposta de estruturação da rede de planejamento;

• Definição da metodologia de monitoramento;Definição da metodologia de monitoramento;

• Definição da metodologia de gerenciamento dos 

projetos – consultoria FGV.



Acompanhamento e 
MonitoramentoMonitoramento

• O acompanhamento é o registro das informações
referentes à evolução do projeto de forma a servir como 
base de dados para o monitoramento.

• O monitoramento, por sua vez, é um processo de 
id tifi ã d f ilid d difi ld d ãidentificação de fragilidades e dificuldades na execução 
de um projeto, corrigindo o seu rumo, no intuito de que 
se realize visando sempre a obtenção de resultadosse realize, visando sempre a obtenção de resultados 
efetivos.



Monitoramento dos Projetosj
•Acompanhamento da 
execução financeira do projetoexecução financeira do projeto 
por fonte;
•Acompanhamento físico-
financeiro de produtos e 

ACOMPANHAMENTO
p

subprodutos;
•Acompanhamento do estágio 
da execução e comentários 

MONITORAMENTO

ç
explicativos sobre a evolução 
do projeto.

REUNIÕES DE 
MONITORAMENTO

ENCAMINHAMENTO DE PROVIDÊNCIAS



Fluxograma
d M it tde Monitoramento
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Agenda 
dos treinamentosdos treinamentos

Reunião com as setoriais para apresentar as novas p p
rotinas de acompanhamento e monitoramento de 
projetos 

Públi l C d d d l j tPúblico-alvo: Coordenadores de planejamento e 
articuladores
Data: 15 e 16 de outubroData: 15 e 16 de outubro
Horário : 9 às 11 h

Treinamento com os técnicos das setoriaisTreinamento com os técnicos das setoriais 
Público-alvo: técnicos com conhecimentos sobre SIAP e 
Webmapppp
Período: 21 a 28/10
Horário: 8:30 às 11:30h (manhã) e 13:30 às 16:30h ( )
(tarde)



Agenda 
dos treinamentosdos treinamentos

Os participantes dos treinamentos deverão comparecer ao auditórioOs participantes dos treinamentos deverão comparecer ao auditório 
da SOHIDRA – 1º andar, nos dias indicados abaixo:

21/10(manhã) - GG GVG CC CM SECON PGE SEPLAG e SEFAZ21/10(manhã) - GG, GVG, CC, CM,SECON, PGE, SEPLAG e SEFAZ

22/10(manhã) - SEINFRA, CIDADES, SRH e CONPAM

23/10( hã) DPGE SSPDS SEJUS SESA23/10(manhã) - DPGE, SSPDS, SEJUS e SESA

27/10(tarde) - SETUR, SDA, CEDE, STDS e SESPORTE

28/10 (tarde) - SEDUC, SECULT, SECITECE e CEE



Obrigado pela g p
Atenção.Atenção.







Projeto: 1 - Ampliação do Complexo Portuário do Pecém - Terminal de Múltiplo Uso - TMUT

Ameaça ou problema Providências ResponsáveL Data para 
Resolução

Classificação 
do Risco

Status Acompanhamento 
da providência

Demora na liberação da 
licença ambiental pelo 
IBAMA

Acompanhar o 
processo

Luiz Hernani 15/10/2008 Baixa Concluído Licença emitida em 
17/11/2009



Rotina de 
acompanhamento do 

projeto



Acompanhamento de
P j tProjeto





Acompanhamento 
do projetodo projeto

• Gerente de Projeto (GP) define data e estágio do 
projeto, informa  execução de produtos e 
subprodutos por municipio e fornece informações 
descritivas sobre o projeto;descritivas sobre o projeto;

• Para fazer um novo acompanhamento é obrigatório
preencher: data estágio e acompanhamento textual;preencher: data, estágio e acompanhamento textual;

• É recomendável o preenchimento dos seguintes 
campos: quantidade realizada de produto tipo decampos: quantidade realizada de produto, tipo de 
beneficiario, quantidade de beneficiario, quantidade de 
subproduto, datas de revisão para inicio e termino e p , p
informações complementares sobre a execução dos 
subprodutos. O sistema adotará os valores do 

h t t i d ãacompanhamento anterior no caso de não 
preenchimento destes campos.



Acompanhamento de projeto
regras de negóciosregras de negócios

• O acompanhamento poderá ser feito pelo SIAPO acompanhamento poderá ser feito pelo SIAP 
(módulo de acompanhamento de projetos) ou 
no WebMapp (módulo de estágio de execução);no WebMapp  (módulo de estágio de execução);

• O acompanhamento poderá ser editado até sua 
conclusão;conclusão;

• Os acompanhamentos anteriores não poderão 
dit d i li dser editados, apenas visualizados; 

• Não será mais necessário fazer o 
acompanhamento do PF e autorização de 
parcelas;



Rotina de
validação do ç

acompanhamentop







Validação do acompanhamento de 
projeto regras de negóciosprojeto regras de negócios

• A validação dos acompanhamentos é papel da equipe 
técnica da SEPLAG;

• O técnico poderá validar sem justificativa. Para os 
acompanhamentos não validados, será necessário 
j tifijustificar; 

• Projetos com acompanhamentos não validados não 
d li it lpodem solicitar parcelas;



Rotina de 
Monitoramento do 

Projeto



MonitoramentoMonitoramento

PROJETOS ESTRATÉGICOS 
DE GOVERNO ESCRITÓRIOS DE 

PROJETO

PROJETOS ESTRATÉGICOS

UNIDADE DE 
PLANEJAMENTO 
SEPLAG

MONITORAMENTO
PROJETOS ESTRATÉGICOS 
SETORIAIS

SEPLAG

PROJETOS 
COMPLEMENTARES

GERÊNCIAS 
DE PROJETOCOMPLEMENTARES DE PROJETO



Classificação dos projetosClassificação dos projetos

Os projetos são classificados em:p j
• Projetos Estratégicos de Governo - são aqueles 

projetos estruturantes, fundamentais à consecução dosprojetos estruturantes, fundamentais à consecução dos 
resultados de Governo;

• Projetos Estratégicos Setoriais - são aqueles projetosProjetos Estratégicos Setoriais são aqueles projetos 
importantes para obtenção dos resultados setoriais, 
embora estejam num nível de importância inferior  em 
relação aos estratégicos de governo; e

• Projetos Complementares - são aqueles projetos que j p q p j q
atuam complementarmente à ação de governo. 



Monitoramento do ProjetoMonitoramento  do Projeto

Sinaliza o projeto (verde, 
amarelo e vermelho) -
FAROL;
Discute e preenche a 
M i A hMatriz Acompanhamneto 
de Problemas e 
Ameaças;Ameaças;
Classifica o Problema 
(grave médio e pequeno);(grave, médio e pequeno);









Estado de Sinalização 
dos Projetos

P j t d h f á lProjetos com desempenho favorável, em 
relação à execução física e financeira, e cujas 
dificuldades forem absolutamentedificuldades forem absolutamente 
contornáveis pela gerência do Projeto. 

Projetos com problemas ou possíveisProjetos com problemas ou possíveis 
situações de riscos que possam 
comprometer o desempenho do projeto 
e/ou ainda impactar outras ações de 
governo.

Projetos cujos resultados e/ou prazos  
apresentam-se fortemente comprometidos 
em função dos entraves e dificuldadesem função dos entraves e dificuldades.



Matriz de Acompanhamento 
de Problemas e Ameaçasde Problemas e Ameaças

“A Matriz de Acompanhamento Problemas e Ameaças é 
instrumento gerencial que contribuirá para identificar e 
acompanhar a evolução, de forma agregada e 
tempestiva, dos problemas e ameaças que possam 
tornar incerto o cumprimento de prazos custos etornar incerto o cumprimento de prazos, custos e 
alcance dos resultados dos projetos, ao mesmo tempo 
em que define estratégias e providências, com vistas a q g p ,
solucionar os problemas e dificuldades para implantação 
do projeto.” (Metodologia de monitoramento de projetos 

SEPLAG)– SEPLAG)



Elementos da Matriz de Acompanha-
mento de Problema e Ameaçamento de Problema e Ameaça

Problema ou Ameaça: Problema instalado ou possibilidade de 
situações desfavoráveis à execução do projeto os quais se nãosituações desfavoráveis à execução do projeto, os quais, se não 
forem resolvidos ou mitigados, deverão atrasar sua execução e/ou 
comprometer  o alcance dos seus resultados.

Providência: Descrição das medidas adequadas à resolução doProvidência: Descrição das medidas adequadas à resolução do 
problema ou mitigação da ameaça. Tomada de iniciativa no intuito 
de prevenir, transferir ou minimizar as ameaças e resolver os 
problemas.p

Responsável: Pessoa ou entidade responsável pela providência.
Data da resolução: É a data-limite indicada para a resolução da 

providência indicadaprovidência indicada.
Classificação do Problema ou Ameaça – Nível de gravidade dos 

problemas ou ameaças (ver em treinamento). 
Status: Estágio de encaminhamento da providência e será classificadoStatus: Estágio de encaminhamento da providência e será classificado 

em: Concluída, Em andamento normal, Em andamento com Atraso 
e Não iniciada.

Acompanhamento da Providência: Informação sobre osAcompanhamento da Providência: Informação sobre os 
encaminhamentos e ocorrências na providência.



Monitoramento do projetoMonitoramento do projeto

• Todos os projetos Mapp serão monitorados;
• A sinalização dos projetos estratégicos de governo e 

setoriais será acionada pela equipe do EP/SEPLAG.
• A sinalização dos projetos complementares será 

acionada pelos gerentes de projeto.
Para os projetos estratégicos sinalizados como• Para os projetos estratégicos sinalizados como 
amarelo e vermelho, é recomendável  o preenchimento 
da MAPA. No caso dos projetos estratégicos p j g
sinalizados de verde, o preenchimento é opcional; 

• Para os projetos complementares sinalizados com 
lh hi t d t i dvermelho, o preenchimento da matriz de 

acompanhamento de problemas e ameaças é 
recomendável;;

• O monitoramento não influi na solicitação de parcelas



Rotina de conclusão 
do Monitoramento do 

Projetoj









Conclusão do monitoramento 
de projeto - regras de negóciosde projeto regras de negócios

• Na conclusão do monitoramento, o técnico SEPLAG 
deverá fazer um comentário resumido sobre a 
execução do projeto Este comentário não seráexecução do projeto. Este comentário não será 
obrigatório;

• Na conclusão do monitoramento, o técnico de SEPLAGNa conclusão do monitoramento, o técnico de SEPLAG 
poderá bloquear, total ou parcialmente, a solicitação 
de parcelas do projeto.

• O desbloqueio do projeto será feito mediante um novo 
monitoramento;
O gerente SEPLAG terá permissão para liberação de• O gerente SEPLAG terá permissão para liberação de 
parcela de projeto bloqueado


