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Este Manual registra, de forma sucinta e objetiva, o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Gestão Estratégica – NGE da 
Prefeitura Municipal de Niterói - PMN, criado em fevereiro de 2015 para operacionalizar o “Programa Niterói Metas e 
Resultados” e os Projetos Estruturadores definidos a partir do Plano de Desenvolvimento Estratégico “Niterói Que 
Queremos”. 

  
O Manual não se propõe a esgotar todos os aspectos do trabalho do NGE, até porque sua dinâmica acrescenta novas 
estratégias e metodologias a cada novo desafio enfrentado pelos Projetos Estruturadores. 
Tem por objetivo, além de gerar memória, auxiliar gestores e servidores do próprio Núcleo, da PMN como um todo, bem 
como de outros Municípios apresentando algumas estratégias e metodologias de aceleração e superação de restrições 
e gargalos de Projetos Estratégicos de governo. 

  
É resultado de 5 anos de trabalho conduzido por uma jovem equipe competente, dinâmica e comprometida com o 
governo no alcance de metas e resultados, que tive a honra de coordenar a partir de maio de 2018. Portanto o mérito 
do trabalho - que encontrei já consolidado, agregando um pouco de minha visão e experiência como gestora pública - 
se deve às pessoas que me antecederam na gestão do NGE e à equipe que hoje desenvolve as atividades do Núcleo. Em 
especial, Gláucia Macedo (Coordenadora do NGE no período de 02/2015 a 05/2018), Ellen Benedetti (Subcoordenadora 
do NGE de 02/2015 a 12/2017) e Elissa Rasma (Subcoordenadora do NGE desde 01/2018). 

  
Se este registro não esgota o conteúdo, esperamos que possa demonstrar a importância do papel do NGE enquanto 
catalizador e acelerador de processos, articulador e integrador de atores e setores públicos e destes com agentes 
externos envolvidos no trabalho – setor privado e sociedade. 

  
Destaque-se, finalmente, a visão de futuro e de qualidade e transparência na gestão do Prefeito Rodrigo Neves, ao 
estruturar o Planejamento Estratégico “Niterói Que Queremos” e criar um Núcleo, vinculado ao Gabinete do Prefeito, 
para acompanhar e garantir as entregas e o cumprimento de metas estabelecidas com a sociedade nos prazos 
estabelecidos. 
 
Paula Serrano, Coordenadora do Núcleo de Gestão Estratégica 
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O trabalho do NGE é baseado na metodologia de gestão por resultados proposta pela Macroplan. Ao longo dos anos,  com o 
engajamento de diferentes equipes e lideranças, o trabalho se transformou por meio de um constante exercício de repensar o seu 
papel para se adequar à realidade da Prefeitura de Niterói. Sendo assim, a forma de trabalhar do Núcleo, que registramos aqui, 
foi construída a muitas mãos. 

  
Considerando o contexto da gestão pública local, o NGE passou a ser reconhecido por sua qualidade técnica, seu espírito de 
planejamento e organização e sua habilidade de articular atores e mediar conflitos. 
Em uma estrutura de gestão pública segmentada, o NGE assume um papel de construir pontes e qualificar diálogos. Com o 
respaldo adquirido pela qualidade do trabalho desenvolvido e com a visão  o Núcleo construiu seu método de atuação pautado 
na articulação transversal. 

  
A produção acadêmica recente sobre a gestão pública, tem utilizado a expressão  “problemas sinistros” para denominar 
problemas que dependem de diversos atores, que possuem uma cadeia de impactos  e externalidades que afetam diretamente o 
bem público, e cuja a resolução não dispõe de um único caminho “correto”. 

  
Assim, a construção das soluções depende de um entrelaçar de argumentos técnicos, políticos e éticos. Com sua visão integrada 
e cultura de planejamento, a atuação do NGE é fundamental para a gestão encarar seus “problemas sinistros” com destreza. 
Rapidamente, o NGE se constituiu como referência e passou a ser demandado para a mediação e resolução de desafios de alta 
complexidade. 

  
O objetivo deste Manual é registrar a metodologia desenvolvida ao longo desse processo de trabalho. Durante a construção do 
Manual, tivemos a oportunidade de institucionalizar e redesenhar procedimentos, identificando com maior clareza o papel do 
NGE e exercitando um olhar de gestão com foco nos nossos próprios processos internos. 

  
Esperamos que esse registro possa servir como inspiração à qualificação de trabalhos de articulação transversal na Prefeitura de 
Niterói e em outros espaços da gestão pública, assim como colaborar com o desafio de aprofundar diálogos entre áreas técnicas 
e políticas, entre planejadores e executores e entre o poder público e a população. 
 
Boa leitura!                                                                                                                                               
Sofia Mettenheim, Monitora de Projetos 
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1. O QUE É O NGE? 
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CONTEXTO 

A crise financeira que atingiu o Estado do Rio de Janeiro afetou principalmente 
os municípios da região metropolitana e fluminense, devido à grande recessão 
dos repasses fiscais. Não foi diferente no Município de Niterói. 

 
No início da primeira gestão do Prefeito Rodrigo Neves (2013-2016), a estrutura 
da Prefeitura de Niterói apresentava grande fragilidade institucional, falta de 
planejamento e desorganização das contas públicas. 

 
Unidades de saúde fechadas, obras inacabadas e paradas, falta de  recursos para 
a prestação de serviços básicos, folha de pagamento de servidores (dezembro 
de 2012) em atraso, no valor de R$ 40 milhões, passivo de R$ 573 milhões e 
restos a pagar de R$ 100 milhões demandavam recursos equivalentes a, pelo 
menos, 10 anos de investimentos. E um esforço de planejamento e gestão que 
permitisse enfrentar e reverter esse cenário, com transformações estruturais 
para a retomada do crescimento econômico com justiça social e 
sustentabilidade ambiental.  

1. O QUE É O NGE 
 
  

1.1 INÍCIO: NITERÓI QUE QUEREMOS 
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A ação adotada para superar o quadro de fragilidade da máquina pública foi a 
implantação de um novo modelo de gestão municipal, com diretrizes claras de 
planejamento, profissionalismo e metas para cada área de governo. 
 
Em parceria com a sociedade civil e com o apoio do Movimento Brasil 
Competitivo, em 2014 a Prefeitura de Niterói institucionalizou o Plano Niterói 
Que Queremos 2013-2033, que consiste em um planejamento estratégico de 
desenvolvimento social e econômico de curto, médio e longo prazo. 
  
O Plano Niterói Que Queremos (NQQ) foi elaborado por meio de um 
diagnóstico realizado pela Macroplan, a fim de identificar os principais 
problemas, levantar os principais indicadores e traçar metas reais, através do 
Benchmark com municípios similares. 
 
A articulação com o Movimento Brasil Competitivo (MBC) garantiu a participação 
de empresários da cidade, representados principalmente pela Associação 
Conselho Empresarial e Cidadania (ACEC), além de ter contado com a 
participação da população no processo de estruturação do plano estratégico, 
com projetos distribuídos em 7 áreas de resultados. 
 

 

LANÇAMENTO 
 

(11/2014)  

1. O QUE É O NGE 
 
  

1.1 INÍCIO: NITERÓI QUE QUEREMOS 
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NITERÓI ORGANIZADA E 

SEGURA 
 

Estruturada, bem cuidada, sem 
riscos, onde é fácil ir de um 

ponto ao outro 
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VISÃO DE FUTURO NITERÓI 2033: MELHOR CIDADE DO BRASIL PARA SE VIVER E SER FELIZ. 

1. O QUE É O NGE 
 
  

1.1 INÍCIO: NITERÓI QUE QUEREMOS 
  

    

 

 

 
NITERÓI SAUDÁVEL 

 
Capaz de promover e cuidar da 
saúde da sua população e suas 

causas estruturais básicas 
 

    

 

 
    
 

NITERÓI ORGANIZADA E 
SEGURA 

 

Conhecedora e avançada, a 
partir de um sistema de ensino 

de alta qualidade, em um 
ambiente fortemente inovador 

 
    

 

 
    

PRÓSPERA E DINÂMICA 
 

Empregadora e geradora de 
riqueza para todos, ao passo que 

tecnológica, diversificada e 
empreendedora 

    

 
VIBRANTE E ATRAENTE 

 
Maravilhosa, aconchegante, 

sustentável e divertida 

    

 

 

 

 
INCLUSIVA 

 
Promotora de oportunidades 

para todos, apoiando os que têm 
menos condições de acessá-las 

 
 

    

 

 
    
 
 

EFICIENTE E 
COMPROMETIDA 

 

Transparente, participativa e 
resolutiva, voltada a resolver os 
problemas dos cidadãos, com 

perspectiva regional 
 
 

    

 

 
 

ÁREAS DE 
RESULTADO 
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PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

Pesquisa Online 

Congresso Municipal   

Concurso “Criando o Niterói do 
Amanhã”  

EMBASAMENTO TÉCNICO 

Diagnóstico 

Pesquisa Qualitativa 

Análise de capacidade 
financeira 

ESTRUTURAÇÃO 
DO PLANO 

Oficinas com o Prefeito 
e os gestores 

Consulta a Especialistas 

Deliberações 
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PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

1. O QUE É O NGE 
 
  

1.1 INÍCIO: NITERÓI QUE QUEREMOS 
  



Realizado em 2013, pela consultoria Macropan, em parceria com o Movimento Brasil 

Competitivo, o Niterói que Queremos (NQQ) é o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento de Curto, Médio e Longo Prazos para a cidade. O NQQ auxilia a 

direcionar os rumos da administração em busca da cidade que seus cidadãos desejam 

próximos 20 anos, preparando-a para os desafios atuais e do futuro.  

 

O processo de elaboração do NQQ envolver profundamente a sociedade niteroiense 

para pensar em conjunto sobre o que nos aflige no presente e o que esperamos para o 

amanhã. Foram realizadas:  

● 5774 entrevistas onlines; 

● Congresso Niterói que Queremos (890 participantes) 

● 40 entrevistas qualitativas 

 

UMA ESTRATÉGIA INOVADORA DE PLANEJAMENTO  

“Niterói Que Queremos” é um Plano de Desenvolvimento Estratégico com visão de 
futuro rumo a 2033, que tem por objetivo fazer de Niterói a “melhor cidade do Brasil para 
se viver e ser feliz.” 
 
O Plano se relaciona ao novo modelo de gestão por resultados adotado por Niterói, que 
tem na participação plena da sociedade o fundamento básico das tomadas de decisão 
sobre seu destino. 
 
 
OBJETIVOS NQQ 

● Estabelecer visão de longo prazo para a cidade; 
● Orientar esforços, políticas públicas e investimentos na cidade ao longo de 20 

anos; 
● Gerar impacto social que leve a cidade a outro patamar de qualidade de vida. 

1. O QUE É O NGE 
 
  

1.1 INÍCIO: NITERÓI QUE QUEREMOS 
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ETAPAS DA ESTRATÉGIA DE PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGIA 2 
● Plano Estratégico (NQQ) 
● Metas de curto, médio e longo prazos 
● Carteira com 32 projetos (2013-2016) e 34 projetos 

(2017-2020), por áreas de resultado 

DIAGNÓSTICO 1 
● Socioeconômico 
● Financeiro 
● Capacidades de Gestão 
● Pesquisa Qualitativa  
● Consulta à sociedade 

1. O QUE É O NGE 
 
  

1.1 INÍCIO: NITERÓI QUE QUEREMOS 
  

GESTÃO 
● Monitoramento estratégico 
● Sistema de gestão por resultados 
● Governança 

3 
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NGE: POTENCIALIZANDO O FOCO EM RESULTADOS 

Com a definição, em 2014, de 32 Projetos Estruturadores a serem 
entregues à população até o final de 2016 (primeiro quadriênio de 
governo), fez-se necessário implementar um modelo de gestão que 
permitisse o acompanhamento e aceleração das entregas definidas no 
NQQ. 
 
Foi, então, criado o “Programa Niterói Metas e Resultados” a ser 
operacionalizado pelo Núcleo de Gestão Estratégica – NGE,  que tem por 
objetivo apoiar a estruturação, monitorar e dinamizar a execução dos 
projetos estruturadores, bem como o alcance de suas metas e resultados 
propostos, mobilizando recursos, acelerando processos e propiciando 
maior agilidade na gestão pública do Município. 
 

1. O QUE É O NGE 
 
  

1.2 INÍCIO: PROGRAMA NITERÓI METAS E RESULTADOS 
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2. MACROPROCESSO NGE 
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ESTRUTURAÇÃO 
DE PROJETOS 

COM GERENTES 
E EQUIPES 

PACTUAÇÃO 
DAS ENTREGAS 
E AÇÕES DOS 

PROJETOS 

MONITORAMENTO 
E ACELERAÇÃO 
DOS PROJETOS 

CONSTRUÇÃO 
DA CARTEIRA DE 
PROJETOS COM 

SECRETARIAS 

CONSTRUÇÃO 
PARTICIPATIVA 

DA CARTEIRA DE 
PROJETOS 

LANÇAMENTO DA 
CARTEIRA DE 

PROJETOS DA 
GESTÃO (4 ANOS) 

BALANÇO DOS 
RESULTADOS DOS 

PROJETOS 

DIAGNÓSTICO 
DE PRIORIDADES 

DE ATUAÇÃO 

2. MACROPROCESSO NGE 
 
  

2.1 MACROPROCESSO DO CICLO DE ATUAÇÃO DO NGE 
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3. ESTRUTURAÇÃO 
DE PROJETOS 

15 15 



O processo de estruturação inicia-se a partir da definição da Carteira de 
Projetos e busca planejar o passo a passo, prazos e recursos necessários 
para que a execução de cada projeto atinja os resultados desejados e as 
metas estabelecidas no Plano Estratégico Niterói Que Queremos.  
 
O QUE É?  
A estruturação consiste no processo de elaboração e institucionalização 
do planejamento do projeto. Para tal, busca definir: 

● O que e a quem se destina; 
● Etapas estratégicas para garantir qualidade na sua execução; 
● Instrumentos jurídicos e administrativos adequados; 
● Atores a serem mobilizados e quais os recursos a serem 

acionados para a obtenção dos resultados esperados. 
 

Trata-se de um processo que busca levantar informações, assim como 
fomentar tomadas de decisão, sobre os melhores caminhos para se 
executar o projeto. 
O processo de trabalho de estruturação se caracteriza por aproximações 
sucessivas ao longo do tempo, entre o NGE, o gerente designado, sua 
equipe e os pontos focais do projeto.   
 
QUAL O OBJETIVO?  
Garantir uma execução de qualidade, por meio do planejamento, da 
antecipação de riscos e restrições e do alinhamento da rede de 
gerenciamento de projetos e pontos focais.  

INEFICIENTE  

INEFETIVO 

SUCESSO 

FRACASSO 

RUIM  BOM  

R
U

IM
  

B
O

M
 

E
S

T
R

U
T

U
R

A
Ç

Ã
O

  

EXECUÇÃO  

IMPORTÂNCIA DA ESTRUTURAÇÃO PARA 
O DESEMPENHO DO PROJETO  

Material elaborado com base na capacitação realizada pela Macroplan em 2017, durante os workshops de estruturação de projetos.  

3. ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS 
 
  

3.1 INTRODUÇÃO  
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OBJETIVO 

METAS TRANSFORMADORAS 
E ENTREGAS 

AÇÕES E MARCOS CRÍTICOS 

PÚBLICO-
ALVO 

E
S
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R

U
T

U
R

A
Ç

Ã
O

 

RECURSOS 

E
X

E
C

U
Ç

Ã
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Vinculação 
estratégica 

O primeiro passo da estruturação consiste na definição do 
público-alvo a ser beneficiado, bem como do objetivo do 
projeto, a partir do que é estruturado o planejamento e 
desenhadas as etapas de execução. 
Este planejamento estabelece os resultados a serem 
alcançados e entregas à sociedade, a partir do que são 
definidas as ações para viabilizá-las e os marcos críticos ou 
passo a passo estratégico (atividades que poderiam 
inviabilizar/impedir o alcance dos resultados ou retardar os 
prazos estabelecidos). 
Com base nas entregas e ações a serem desenvolvidas, é 
realizado o planejamento de recursos humanos, físicos e 
financeiros necessários para realização do projeto, bem 
como são definidos os atores setoriais estratégicos 
responsáveis por cada marco crítico. 
 
Ao iniciar a execução do projeto, segue-se a ordem inversa 
da estruturação, cumprindo os marcos críticos para 
finalizar as ações e realizar as entregas, buscando atingir as 
metas transformadoras para contemplar os objetivos e, 
assim, impactar o público alvo.  

Material elaborado com base na capacitação realizada pela Macroplan em 2017, durante os workshops de estruturação de projetos.  

3. ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS 
 
  

3.2 PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO  
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OBJETIVO 

METAS 
TRANSFORMADORAS 

ENTREGAS 

AÇÕES 

MARCOS CRÍTICOS 

PÚBLICO - ALVO Ciclistas moradores e visitantes da cidade de Niterói 
 
 

Consolidar Niterói como cidade modelo em incentivo ao transporte cicloviário 
implementando soluções inovadoras  

Reduzir o tempo de deslocamento casa trabalho para 37 minutos até 2020 
Aumentar a extensão da malha cicloviária para 100 km (total) até 2020 

1) 20km de rotas cicláveis implantadas até dez/2020 
2) ... 

Implantar 10km de rotas cicláveis na Região Ocêanica 
Implantar 10km de rotas cicláveis na Zona Norte 
 

Termo de referência aprovado pela PGM 
Orçamento aprovado pela CPFGF 
Licitação realizada 
Projeto executivo entregue 
Obra iniciada 
Obra finalizada 

Material retirado da capacitação realizada pela Macroplan em 2017, durante os workshops de estruturação de projetos.  

3. ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS 
 
  

3.3 EXEMPLO: PROJETO NITERÓI DE BICICLETA 
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PLANEJAMENTO 
INTERNO 

ANTECIPAÇÃO 
DE RISCOS 

ANÁLISE DE 
VIABILIDADE 

LEVANTAMENTO 
DE INFORMAÇÕES 

Durante a estruturação, o NGE auxilia o 
gerente a levantar os melhores 
procedimentos administrativos e 
instrumentos jurídicos a serem 
utilizados para cada aspecto do projeto, 
assim como a identificar os pontos 
focais que serão agentes chaves para sua 
execução. 
 

É importante a participação do NGE na 
análise, junto ao gerente e à equipe de 
gestão do projeto, da viabilidade de 
execução do passo a passo e dos prazos 
previstos. A experiência prévia do NGE com 
processos semelhantes, o conhecimento 
técnico sobre instrumentos de gestão e o 
acesso à informação de atores estratégicos 
permitem ao NGE fornecer um apoio 
estratégico nesse momento. 

Para uma estruturação coerente, é 
importante identificar os possíveis 
riscos na execução do projeto e 
antecipar estratégias para sua 
mitigação. Essa antecipação permite 
que aspectos que se apresentariam 
futuramente como restrições sejam 
incorporadas ao planejamento do 
projeto, alertando os atores para sua 
atuação.  

Planejar o projeto com o 
gerente e sua equipe, desenhando as 
etapas de execução com os prazos 
de “trás para frente”, permite 
visualizar quais ações são prioritárias e 
impactam o andamento das demais. 
Isso possibilita ao gerente traçar 
estratégias de planejamento interno 
que sejam eficientes, investindo 
energia em cada etapa nos 
momentos adequados.   

3. ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS 
 
  

3.4 QUESITOS INDISPENSÁVEIS NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO 
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PROCESSO CONTÍNUO DE TROCA 
ENTRE O GERENTE E NGE PARA 

DESENVOLVIMENTO DA 
ESTRUTURAÇÃO, ACIONANDO 

PONTOS FOCAIS, SE NECESSÁRIO 

DESENHO INTERNO, 
PELO NGE, DE 
PROPOSTA DE 

ESTRUTURAÇÃO COM 
BASE NA METODOLOGIA 

GEOR 

1ª REUNIÃO 
COM GERENTE 

 
IDENTIFICAÇÃO DO 

PÚBLICO ALVO, OBJETIVO, 
METAS E PRINCIPAIS 

ENTREGAS DO PROJETO  

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DA CARTEIRA 
DE PROJETOS  

 
SEGUINDO A METODOLOGIA DA 

MACROPLAN, UMA SÉRIE DE VARIÁVEIS SÃO 
UTILIZADAS PARA AVALIAR A CONSISTÊNCIA 
DA ESTRUTURAÇÃO DE CADA PROJETO, O 

QUE PERMITE AO NGE DIRECIONAR 
ESFORÇOS PARA ÀQUELAS MAIS FRÁGEIS. 

PACTUAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO 
DOS PROJETOS COM O 

PREFEITO 
 

VALIDAÇÃO DAS ENTREGAS E 
PRAZOS DO PROJETO COM O 

PREFEITO 

INSERÇÃO DO 
PROJETO NO 

NITGEOR 
 

CADASTRO E REVISÃO 
DO PROJETO NO 

SISTEMA DE 
MONITORAMENTO 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

3. ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS 
 
  

3.5 COMO OCORRE NA PRÁTICA? 
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4. MONITORAMENTO E 
ACELERAÇÃO DE PROJETOS 

21 
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ALIMENTAÇÃO DO NITGEOR 

O gerente é o responsável por inserir no sistema a estruturação do projeto, 
permitindo o acompanhamento de sua execução e do cumprimento de 
prazos pelo Prefeito, pelo NGE e demais atores envolvidos diretamente e 
habilitados a acessar o sistema. 
 
 
ATUALIZAÇÃO DO NITGEOR 

O gerente (ou algum assessor especificamente indicado por ele para tal) 
também é o responsável pela atualização das informações e datas de 
execução dos marcos críticos e ações, a partir de reportes dos responsáveis 
por cada marco crítico. Ele deve informar, ainda, restrições identificadas ao 
longo do andamento do projeto, as quais aparecem como “alertas” no 
sistema, mobilizando também o NGE para adoção de medidas preventivas, 
corretivas, promoção de articulações institucionais ou acionamento da linha 
decisória que se façam necessárias. 
 

NitGEOR 
 O NitGEOR permite visualizar o status de 

execução dos marcos críticos e ações, bem 
como o prazo previsto para cada etapa e os 
responsáveis por sua realização.  
Dessa forma, alerta os gerentes e o NGE 
quanto à necessidade de intervenções 
específicas. 
A visualização de status e prazos de cada 
etapa permite acionar os responsáveis por 
cada marco crítico/ação no sentido de 
qualificar informações e da adoção das 
medidas cabíveis para garantia do 
cumprimento dos prazos.  
 

INSTRUMENTO | 

4. MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DE PROJETOS 

 
  

MANUAL DO NITGEOR 
  
  

INSTRUMENTO DE TRABALHO 

O sistema de monitoramento NitGEOR, criado pela Macroplan à época do Planejamento Estratégico e da criação do “Programa 
Niterói Metas e Resultados”, é a ferramenta utilizada para consolidar a estruturação do projeto e permitir o acompanhamento 
de sua execução pela equipe NGE.  

http://nitgeor.niteroi.rj.gov.br
http://nitgeor.niteroi.rj.gov.br
http://nitgeor.niteroi.rj.gov.br
https://drive.google.com/file/d/107YSpTSXPur-3aSZCTBOUG5Iz5aZHnwx/view?usp=sharing


MONITORAMENTO 

Aceleração da  
tramitação de Processos 
Administrativos 
 
 

Articulação 
intersetorial 
 

Levantamento de 
gargalos e restrições 
 
 

Acesso à linha decisória 
para tomada de decisão  
 
 

Identificação  
do status de execução 
dos projetos 
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Acompanhamento 
de indicadores do plano 
estratégico e dos projetos 
 
 

ACELERAÇÃ
O 

Construção de 
protocolos de 
atuação conjunta  

 
 

Mapeamento de 
processos prioritários 
com gargalos  

 
 

Sensibilização dos pontos 
focais quanto à prioridade 
dos projetos 
 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

6. 

8. 

9. 

Otimizar processos e instrumetos 
administrativos  

Oferecer capacitações aos gerentes 
(poderia ser feito de forma mais 
especifica) 
 
Oferecer instrumentos de gestão 
de projetos para gerentes 
 
Articular apoio jurídico e 
administrativo (licitações, novos 
marcos legais úteis). 
 
Realizar benchmarking com 
outras iniciativas (aproveitar rede 
vetor) 
 
Apoio para consultorias 
temáticas (?) 

Estudo de tendência dos 
indicadores NQQ 
 
Análise do resultado dos 
projetos de Educação, Saúde e 
Segurança nos indicadores 
 
Realizar avaliação de impacto 
de projetos (remédio em casa 
prevê avaliação) 

QUAIS SÃO AS AÇÕES REALIZADAS PELO NGE NESSA ETAPA? 

4. MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DE PROJETOS 
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BUSCA ATIVA DE INFORMAÇÕES 

Durante o monitoramento, a visão geral do projeto, a sua estrutura e a 
identificação do passo a passo toma por base as informações inseridas no 
NitGEOR, que permitem dimensionar o impacto das restrições e atrasos no 
todo.  
 
Entretanto, além da alimentação do sistema, o monitoramento da 
execução do projeto também envolve a busca ativa de informações pela 
equipe do NGE junto ao gerente, à equipe envolvida na realização do 
projeto e aos pontos focais de outras secretarias, estratégia importante em 
contexto de falta de atualização do sistema. Utiliza-se também fontes 
documentais monitoradas, quais sejam, Diário Oficial do Município e outras 
esferas de governo, quando for o caso, comunicações oficiais da PMN e 
imprensa local. 
 
Em complemento ao NitGEOR, a equipe do NGE registra as informações 
obtidas na Planilha de Monitoramento, instrumento que detalha as 
informações e sinalizações centrais para o trabalho de monitoramento, 
facilitando o processo de acompanhamento, a geração de relatórios 
gerenciais e técnicos. Essa sistematização e atualização do status do projeto 
permite que o NGE acione seus protocolos internos para atuar 
prontamente sobre gargalos, balizado em informações qualificadas e 
alinhadas às prioridades e níveis de urgência. 

4. MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DE PROJETOS 

 
  

Planilha de Monitoramento 
 

INSTRUMENTO |  

Veja em mais detalhes... 
1. O que é?  
2. Como preencher a Planilha de 
Monitoramento? 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DO STATUS DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16xEStSFHPiHpm1AdFUa6T6ekvE7csyTRi8Fw1aIZYWw/edit#gid=1030317658
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16xEStSFHPiHpm1AdFUa6T6ekvE7csyTRi8Fw1aIZYWw/edit#gid=1030317658
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CONCEITOS 
Gargalo | Um gargalo 
ocorre quando algum 
ponto dentro do processo 
produtivo limita o 
resultado final.  
 
 
Restrição | obstáculos que 
o Projeto Estruturador 
pode se defrontar ao 
longo de sua execução 
que, por sua vez, podem 
impor riscos ao alcance 
dos resultados. 
 
 

Como identificar gargalos e restrições? 
 

A identificação e antecipação de gargalos e restrições é uma das principais estratégias para minimizar 
riscos de atrasos ou não entregas, que pode ocorrer a partir de diferentes situações: 

● Relato do próprio gerente ou equipe do projeto que pode solicitar o apoio do NGE nas articulações 
necessárias para superação dos mesmos; 

● Atuação proativa do NGE no sentido de acompanhar os marcos críticos e provocar o gerente em relação 
àqueles que estejam em risco de execução ou cumprimento de prazo; 

● Com base em contextos semelhantes vivenciados em outros projetos, o NGE consegue identificar e 
antecipar situações de risco. 

 

Passo a passo para resolução de gargalos e restrições: 
 

A intervenção do NGE é estratégica e envolve diferentes abordagens conforme cada caso. É importante 
seguir um protocolo que permita à equipe obter insumos organizados e qualificados para subsidiar o 
desenho da estratégia a ser adotada. Nessa perspectiva, o NGE realiza o seguinte passo a passo: 
 

1) Obtenção de informações precisas e completas: quando identifica-se um gargalo ou restrição, é 
importante ouvir todos os atores envolvidos, suas diferentes visões sobre a situação, bem como buscar 
dados e consultar documentos.  

2) Registro na planilha de monitoramento: considerando o grande volume de informações e a necessidade de 
um olhar atento aos detalhes, esta planilha permite vincular as informações às ações e entregas, identificar a 
fonte e a data da informação e estabelecer tarefas, bem como obter um histórico de restrições e gargalos do 
projeto.  

3) Deliberação em equipe: a reunião de monitoramento semanal é o momento em que os grandes gargalos e 
restrições dos projetos são abordados. Junto à coordenação, a equipe define um plano de ação e atribui 
responsabilidades. 

4. MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DE PROJETOS 

 
  

4.2 LEVANTAMENTO DE GARGALOS E RESTRIÇÕES 



26 

Planilha de Processos e Selos 
 
 

Identificação de Processos Administrativos (PAs) prioritários dos projetos  
 
As ações institucionais da Prefeitura são realizadas por meio de Processos 
Administrativos (PA). Cada ação dos projetos estruturadores pode gerar um ou mais 
PAs, dependendo das atividades. Ao começar o monitoramento de um projeto, é 
fundamental, portanto: 
- Identificar quais são os processos prioritários de cada ação do projeto; 
- Colocar selo para identificação dos processos urgentes; 
- Inserir o Processo na Planilha de Processos e Selos; 
 
 
Acelerar tramitação dos PAs 
 
É possível identificar, através do sistema de consultas da prefeitura, a tramitação 
online de processos. A partir dessa informação e considerando o fluxo esperado 
(órgãos e prazos), é feito contato com os pontos focais nos órgãos para: 
1 ) Informar que esse processo se refere a  um projeto prioritário; 
2) Identificar status e expectativa de liberação; 
Após o contato, é importante registrar na planilha de monitoramento o prazo 
estimado para liberação e continuar monitorando seu andamento. 
 

INSTRUMENT
O   

Como atualizar? 

O que é? 

SELO URGENTE 
O selo identifica o PA como 
prioritário para os pontos focais 
e demais agentes das 
secretarias por onde tramita 
 

4. MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DE PROJETOS 

 
  

4.3 ACELERAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1raW9xQi_LfQ-qXqYJkHzBIdAyZje0E-KOn-BTwFlh7U/edit#gid=1585257232
http://esic.niteroi.rj.gov.br/consultas/Seplag_processo_ecidade.html
http://esic.niteroi.rj.gov.br/consultas/Seplag_processo_ecidade.html
http://esic.niteroi.rj.gov.br/consultas/Seplag_processo_ecidade.html
http://esic.niteroi.rj.gov.br/consultas/Seplag_processo_ecidade.html
http://esic.niteroi.rj.gov.br/consultas/Seplag_processo_ecidade.html
http://esic.niteroi.rj.gov.br/consultas/Seplag_processo_ecidade.html
http://esic.niteroi.rj.gov.br/consultas/Seplag_processo_ecidade.html
http://esic.niteroi.rj.gov.br/consultas/Seplag_processo_ecidade.html
http://esic.niteroi.rj.gov.br/consultas/Seplag_processo_ecidade.html


Pontos focais: Atores internos à PMN, que 
possuem acesso à informação estratégica sobre 
o andamento de ações e processos 
relacionados aos projetos.  
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EMUSA 

PGM SEPLAG CGM 

SMF 
SMA 

Orientações e aprovações 
jurídicas em processos de 
desapropriação, de licitações 
e locações, modelos de 
parcerias para gestão e 
revisão ou proposição de leis. 

Fiscalização e monitoramento 
das as ações da prefeitura na 
área contábil, verificando 
adequação aos princípios legais 
do direito administrativo e 
realizando orientações 
preventivas.  

Aprovação da execução e 
suplementação orçamentárias 
em função da disponibilidade 
orçamentária e das restrições 
financeiras da Prefeitura. 
 
 

Responsável publicação e 
realização das licitações da 
administração direta. 
Os órgãos da administração 
indireta (empresas e fundações) 
realizam suas próprias licitações. 

Recolhimento das receitas e 
execução financeira das 
despesas municipais. 
 
 

Empresa Pública Municipal de 
Obras (vinculada à SMO), 
responsável pela licitação e 
acompanhamento das 
principais obras da Prefeitura. 
 
 

Veja aqui as competências de todas as secretarias e órgãos municipais em mais 
detalhes  
 
 

CONCEITO 
  
  

Por meio do selo, do contato contínuo com os gerentes e suas equipe e da articulação 
com a linha decisória, o NGE compõe uma rede (sempre em construção) de pontos focais 
na Prefeitura que, compreendendo a prioridade dos Projetos Estruturadores, dão 
celeridade à tramitação dos respectivos processos administrativos.  

Principais órgãos de atuação 
transversal que compõem a 
rede de Pontos Focais 

4. MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DE PROJETOS 

 
  

4.4 SENSIBILIZAÇÃO DOS PONTOS FOCAIS QUANTO À PRIORIDADE DOS PROJETOS 
 
 
 

http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-transparencia/img/Compet%C3%AAnciasPMN_2016_PDF.pdf
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PMF 
(FMS) 

 
 

 
 
 

UGP CAF 
(SEXEC) 

 
 

PMF 
 
 

SUADS 
 
 

NEA 
 
 

SAJ 
 
 

4.5.2 ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL 

Há muitos projetos e entregas que têm interface com 
diferentes secretarias, que nem sempre possuem canais de 
diálogo estabelecidos. Uma das principais atribuições do 
NGE é aproximar esses atores e alinhar as estratégias de 
implementação do projeto.  
 

Exemplo: Há uma unidade do Programa Médico de Família - PMF que 
será referência em sustentabilidade urbana. O projeto é gerido com 
recursos da Corporação Andina de Fomento - CAF, será estruturado pela 
Fundação Municipal de Saúde - FMS e a gestão será compartilhada. 
Nesse caso, o NGE identificou que haviam dois projetos sendo pensados 
separadamente para o mesmo terreno. A articulação entre a FMS e a 
Secretaria Executiva - SEXEC permitiu o planejamento conjunto daquela 
unidade do PMF, compatibilizando os dois projetos.  

 
 

As entregas e ações dependem, em grande medida, do 
alinhamento entre diferentes setores da mesma secretaria ou 
órgão, que executam processos internos estratégicos para a 
realização do projeto. Em muitos contextos, essa comunicação 
não é tão fluída, especialmente considerando que há muitos 
outros projetos e serviços  sob responsabilidade dos mesmo 
atores. A articulação do NGE, nesse contexto se dá dinamizando 
o fluxo dos projetos prioritários junto aos setores.   
 

Exemplo: No caso das unidades do Programa Médico de Família (PMF), o 
mapeamento de demanda regional é realizado pela coordenação do PMF; a 
elaboração dos projetos de obras da saúde é de responsabilidade do Núcleo de 
Engenharia e Arquitetura - NEA; o processo de contratação de obra é analisado 
pela Superintendência de Assessoria Jurídica - SAJ. Além disso, é importante 
que o projeto esteja alinhado com as lideranças políticas. O NGE atua 
mantendo contato constante com essa rede, ressaltando a prioridade desse 
projeto e proporcionando momentos de encontro entre os atores, assim como 
desses com as lideranças.   

 

4. MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DE PROJETOS 

 
  4.5.1 ARTICULAÇÃO INTERSECRETARIAL 
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A partir da identificação de que alguns processos estratégicos ocorrem sem que os agentes envolvidos possuam uma 
noção do todo da tramitação, o NGE iniciou um trabalho de mapeamento dos fluxos de determinados processos, com o 
objetivo de alinhar os atores envolvidos para permitir uma tramitação eficiente (célere, mas qualificada) e uma visão 
global de todos os passos e responsáveis.  
Geralmente, são processos que possuem as seguintes características: 

1. São estratégicos, apresentando gargalos sistematicamente; 
2. Integram projetos com elevada intensidade de monitoramento; 
3. Envolvem grande número de atores de diferentes secretarias; 
4. Apresentam alto risco de execução. 

 

DIAGNÓSTICO NGE 

Para o trabalho de mapeamento, foram escolhidos processos administrativos que seguem o mesmo fluxo processual de 
modo a permitir, durante o monitoramento, a identificação e o registro do passo a passo da tramitação, o tempo médio de 
cada etapa e os atores envolvidos na sua implementação. (Esse registro pode ser realizado em um programa para 
mapeamento de processos).  
 

MAPEAMENTO 

4. MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DE PROJETOS 

 
  

4.6 MAPEAMENTO DE PROCESSOS PRIORITÁRIOS COM GARGALOS 
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Projetos podem apresentar restrições complexas que exigem mobilização conjunta de atores da Prefeitura de forma 
extremamente alinhada. O NGE apoia no desenvolvimento e na coordenação desses protocolos de atuação conjunta, 
principalmente em casos que demandam protocolos inéditos. 

  
 
 

DEMOLIÇÃO 
DO GALPÃO 

ORDEM DE 
INÍCIO DO 

CONSÓRCIO  

CONTATO E 
CADASTRO DAS 

FAMÍLIAS 

INSERÇÃO DAS 
FAMÍLIAS EM 

UNIDADE MCMV 

PARCERIA COM 
SEBRAE PARA 
CAPACITAÇÃO 
DAS FAMÍLIAS 

LICITAÇÃO DA 
DEMOLIÇÃO 

FAMÍLIAS OCUPANDO 
GALPÃO ABANDONADO A 
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4. MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DE PROJETOS 

 
  

4.7 CONSTRUÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO 
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SECRETÁRIOS E PRESIDENTES 

 
PONTOS FOCAIS 

 
  

GERENTES DE PROJETOS       

EQUIPES TÉCNICAS 
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A partir do levantamento de 
informações do status dos projetos 
e de seus gargalos e restrições, o 
NGE desenha cenários para 
fomentar a tomada de decisão da 
linha decisória da prefeitura. 

 

4. MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DE PROJETOS 

 
  

4.8 ACESSO À LINHA DECISÓRIA PARA TOMADA DE DECISÃO 
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Cada projeto possui um contexto de execução específico, determinado por diversos fatores que impactam no nível de 
esforços de monitoramento empreendidos pelo NGE. Fica claro, portanto, não ser eficiente investir em esforços e 
instrumentos de monitoramento e aceleração únicos a todos os projetos. Os ritos de monitoramento executados devem 
se ajustar às especificidades e necessidades de cada projeto.  

 
Dessa forma, para que o monitoramento se adequasse a cada categoria de projeto, realizou-se primeiramente um 
trabalho de identificação dos fatores que deveriam ser levados em conta para a compreensão dos contextos de execução 
dos projetos. Inspirados na metodologia proposta pela Macroplan, foram definidos dois eixos de variáveis que afetam a 
execução dos projetos: seu impacto e abrangência no Município e seu risco de execução. Dentre esses eixos, foram 
identificados os principais critérios que determinam um maior (ou menor) dispêndio de energia do NGE. Esses critérios e 
seus pesos estão explicitados na tabela 4.9.1, buscando institucionalizar a metodologia de avaliação de prioridade dos 
projetos. 
 
O exercício de atribuir pontuação a cada critério permitiu ao NGE a compreensão dos aspectos críticos de cada um dos 
projetos da carteira, resultando em um rico panorama dos potenciais, desafios e fragilidades de cada um. Ao garantir uma 
precisão de valoração por critério e, ao mesmo tempo, um agrupamento por categorias, essa metodologia permitiu ao 
NGE definir práticas específicas de monitoramento e aceleração por categoria. Esse esforço foi registrado na tabela 4.9.2, 
que elencou os principais tipos de atividades de monitoramento e aceleração de acordo com a intensidade necessária a 
cada categoria e permitiu uma otimização do trabalho, no que se refere à distribuição do tempo e dos recursos humanos.  
 
PLANILHA DE CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS POR INTENSIDADE DE MONITORAMENTO 
 
 

RISCO À EXECUÇÃO 

RISCO À EXECUÇÃO 

4. MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DE PROJETOS 

 
  

4.9 CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS POR CATEGORIAS DE INTENSIDADE DE MONITORAMENTO 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZDFFtIQj5spo7Akfgn6IVYarYe3qqGkJbC866_8Npg/edit#gid=1247320332
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CRITÉRIO DEFINIÇÃO 

1. Prioridade Política 5 

Balizado na indicação de prioridade pelo Prefeito em encontros com os gerentes, reportes com o NGE, declarações em eventos públicos 

e na mídia. É importante considerar importância do projeto e suas entregas no plano de governo e outros os compromissos assumidos 

publicamente pela gestão. 

3 meses 

2. Visibilidade 2 

A visibilidade pode ser considerada a partir de alguns aspectos: 

1) Avaliação da recorrência e relevância da divulgação do projeto que ocorre nas mídias e redes sociais; 

2) O quanto o projeto impacta a percepção dos cidadãos da cidade e da gestão. 

3) O quanto o projeto consolida Niterói como uma referência para fora (seja no contexto metropolitano, estadual, nacional ou 

internacional) e insere a Prefeitura em redes de organizações e agentes estratégicos. 

3 meses 

3. Impacto econômico-social 3 
Referente ao impacto no desenvolvimento econômico e social que o projeto proporcionará à população quando entregue, considerando 

universo a ser contemplado e escala do impacto. 
Critério Fixo 

4. Dificuldade na superação de 

desafios pelo gerente 
3 

Análise que avalia a capacidade do gerente de enfrentar os desafios que se apresentam no projeto, considerando também o grau de 

dificuldade de resolução dos desafios. 
3 meses 

5. Complexidade de articulação 

demandada no projeto 
2 

Avalia a complexidade das articulações que as entregas do projeto demandam para sua execução, considerando também o acesso do 

gerente aos atores a serem articulados sob a perspectiva da demanda de trabalho pelo NGE. Aqui, o foco é nas articulações realizadas 

internamente na Prefeitura, pois é principalmente essas articulações que demandam mais apoio por parte do NGE. 

3 meses 

6. Risco de atraso em prazos 

prioritários 
3 Referente ao risco de vencimento dos prazos indicados como prioritários pela alta administração (e não de todos os prazos do projeto). 3 meses 

7. Fragilidade institucional da equipe 

ou órgão do projeto 
2 

Avalia a capacidade institucional da equipe que gerencia o projeto (considerando a presença de um assessor ou não do projeto, 

considerando o corpo burocrático da secretaria em que o projeto está alocado). 
3 meses 

8. Nível de execução competente à 

Prefeitura 
2 

Considera o quanto a execução do Projeto é realizada internamente pela Prefeitura, ou o quanto a execução é delegada/conveniada, seja 

por meio da contratação de serviços, da formalização de parcerias com o privado ou de termos de cooperação. Esse critério é relevante 

pois o NGE não realiza monitoramento e aceleração de parceiros ou contratados 

Critério Fixo 

IM
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A
C

T
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B
R
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C

IA
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O
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E

C
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p
e

so
 

periodicidade 
de atualização 

 4.9.1 CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS POR CATEGORIAS DE INTENSIDADE DE MONITORAMENTO 
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MONITORAMENTO POR CATEGORIA 

CATEGORIAS 

Periodicidade de 

Reunião e contato com 

Gerente (com equipe e 

pontos focais) 

Periodicidade de 

pauta na reunião de 

monitoramento de 

Equipe NGE 

Monitoramento e 

aceleração 

de processos 

Apoio à execução 

6 Prioritário 
Reunião quinzenal, 

contato semanal 
Semanal 

Contínuo e 

intensivo 

Articulação com pontos focais; 

Sistematização e monitoramento de 

encaminhamentos; 

5 
Intensidade elevada: Risco de 

execução 

Reunião mensal, 

contato semanal 
Quinzenal Contínuo 

Articulação com pontos focais; 

Sistematização e monitoramento de 

encaminhamentos; 

4 Intensidade elevada: Impacto 
Reunião mensal, 

contato quinzenal 
Quinzenal Periódico Articulação com pontos focais quando demandado; 

3 Intensidade moderada 
Reunião pontual, 

contato mensal 
Mensal Periódico Articulação com pontos focais quando demandado; 

2 Baixa intensidade Sob demanda Mensal Sob demanda Apoio específico esporadicamente, caso demandado 

1 Monitoramento esporádico Sob demanda Mensal Pontual Apoio específico esporadicamente, caso demandado 

 4.9.2 CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS POR CATEGORIAS DE INTENSIDADE DE MONITORAMENTO 
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5. BALANÇO 



ENTREGAS 

O balanço constitui a sistematização dos resultados obtidos por cada projeto ao final de sua execução. Para tal, é importante consolidar as 
informações quantitativas e qualitativas sobre os projetos e seus impactos. 
É realizado no âmbito da gestão e da sociedade, ambos importantes para dar fechamento aos projetos.  
No balanço da gestão, o gerente apresenta os resultados obtidos às lideranças do próprio executivo. O objetivo é realizar um reporte com 
informações estratégicas sobre todas as entregas pactuadas, buscando avaliar a capacidade de entrega da gestão e identificar os desafios 
ainda pendentes.  
O balanço apresentado à sociedade dá publicidade ao trabalho desenvolvido na Carteira de Projetos, prestando conta dos compromissos 
pactuados. Nesse momento, apresenta-se não só o status de cada entrega, mas também os retornos positivos gerados para o Município na 
melhoria da qualidade de vida e geração de oportunidades. 
Essa divulgação dos resultados alcançados demanda uma parceria com a área de comunicação da prefeitura, tanto para a concepção e 
publicação quanto para a realização de eventos de divulgação do balanço para o poder público e a sociedade.   
O balanço é realizado com base em duas fontes principais de informação:   
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INDICADORES 
A partir da execução dos projetos estratégicos, é possível identificar 
as principais entregas que ficam como legado à população. 
Para o balanço de gestão, utiliza-se o percentual de execução real 
do projeto, a partir dos percentuais de execução indicados para as 
ações e os marcos críticos, de forma a refletir fidedignamente as 
realizações e pendências.  
Para a apresentação do balanço à sociedade, é importante realizar 
junto ao gerente um levantamento de materiais e informações 
(dados, fotos etc.) que possam atribuir confiabilidade, consistência 
e visibilidade às entregas. 
  

O Niterói Que Queremos elegeu um grupo de indicadores 
estratégicos que estabelecem metas transformadoras de curto,  
médio e longo prazo a serem atingidas pela gestão, buscando 
aumentar a qualidade de vida na cidade.  
Cada Projeto Estruturador possui uma vinculação e impacta de 
alguma forma os indicadores elencados. O balanço desses 
indicadores é fundamental para mensurar os resultados e impactos 
das entregas.  
A estimativa da variação desses indicadores é feita com base em 
fontes de dados primárias e secundárias no âmbito federal, 
estadual e do próprio município.  

5. BALANÇO 

 
  

SISTEMATIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
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6. APRENDIZADOS 
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6. APRENDIZADOS 

 
  

O trabalho de monitoramento, na metodologia de gestão para resultados, usualmente se refere ao 
acompanhamento de indicadores de resultado, com o objetivo de identificar se a execução de projetos 
está gerando um retorno de qualidade para a prestação de serviços à sociedade. 
 
Entretanto, considerando o contexto específico dos projetos na Prefeitura de Niterói, o NGE passou por 
um processo de adequação da metodologia de monitoramento às necessidades e gargalos 
identificados. 
Essa adequação exigiu - e exige, diariamente - uma leitura estratégica das capacidades de gestão de 
cada projeto, para que o monitoramento possa realmente impactar positivamente a sua execução.  
 
Esse processo de adequação metodológica permitiu identificar algumas atividades estratégicas 
desenvolvidas pelo NGE, bem como os desafios inerentes a essas atividades. Destacam-se o caráter de 
aceleração - buscando dinamizar a execução das prioridades de governo - e a capacidade de articulação 
e integração entre diferentes setores da PMN, alinhando os atores para a superação de desafios.  
 
Espera-se que o legado e desafios apresentados possam suscitar reflexões sobre a implementação da 
gestão por resultados no setor público. 
 
 



LEGADO DO NGE   

O trabalho de articulação do NGE cria 
convergências e sinergias, construindo relações 
de parceria e colaboração entre diferentes 
atores na Prefeitura que, de outra forma, 
estariam atuando dentro de suas “caixinhas”.  
Grande parte desse trabalho consiste em 
melhorar a comunicação entre atores e 
qualificar as informações trocadas. Essa atuação 
é fundamental, pois gera maior alinhamento na 
execução dos projetos. 

 
  
  

Os gerentes de projetos e suas equipes, assim 
como as lideranças municipais, possuem diversas 
prioridades, com diferentes graus de urgência.  
Por ser um agente externo à secretaria ou órgão, 
e em uma posição estratégica, o NGE tem o 
importante papel de manter o Projeto 
Estruturador como prioridade na agenda de 
trabalho desses diferentes atores.  
 
  
  

APROXIMAÇÃO DE ATORES  

A tramitação de processos administrativos na 
PMN depende de uma rede de atores que dão 
entrada, encaminhamento e saída administrativa 
aos mesmos. 
Em meio ao grande fluxo de processos na PMN,  
pode ocorrer que alguns se percam ou fiquem 
“misturados” a outros, sem a devida priorização. 
O monitoramento realizado pelo NGE busca 
manter os processos prioritários sempre no radar, 
por meio do acionamento constante da rede de 
atores, garantindo que possam ser rastreados com 
facilidade e que tramitem de forma célere.   

PRIORIZAÇÃO DE PRIORIDADES ACELERAÇÃO DE TRAMITAÇÃO 
DE PROCESSOS 

ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO  REDE DE PONTOS FOCAIS  MEDIAÇÃO DE CONFLITOS  

O trabalho do NGE permitiu mapear atores 
responsáveis por ações estratégicas nos 
diferentes projetos e consolidar uma rede de 
técnicos alinhados com a prioridade dos Projetos 
Estruturadores.  
Constitui um esforço diário o envolvimento da 
equipe técnica nas entregas dos projetos, 
sensibilizando-os para o alcance dos resultados e 
impactos ao final do processo.  
 
  
  

Um dos papéis do NGE consiste em colaborar na 
construção/instituição de uma cultura de 
planejamento na PMN.  
Através da estruturação dos projetos e dos 
pequenos protocolos  instituídos durante o 
monitoramento (sistematização de pautas e atas, 
organização dos processos administrativos etc.) 
as equipes responsáveis pelos projetos 
desenvolvem olhar mais gerencial.  
 
  
  

O NGE atua como facilitador de relações que 
podem ser conflituosas entre diferentes atores 
na PMN, principalmente em contextos de 
tomada de decisão. 
Por sua posição estratégica e seu caráter técnico, 
o NGE aproxima esses atores (com diferentes 
perspectivas), busca construir consensos e traçar 
estratégias para a execução e continuidade dos 
Projetos Estruturadores.  
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ampliar articulação 
Ajudar na comunicação entre as secretarias 
Ser um agente externo auxilia na definição das prioridades 
agilizar o fluxo dos processos (cuidar da tramitação dos PAs passo a passo - contexto que os PAs se perdem)  
Mediar conflitos  
Organizar/sistematizar informação, processos 
Padronização e organização de fluxos de processos - otimização  
Conscientização pontos focais - equipe administrativa/burocrática - construção de relações 
 
 
  
  

6. APRENDIZADOS 

 
  



A atividade de planejamento na PMN é 
realizada por diferentes órgãos e instrumentos, 
cada qual com seu objetivo e periodicidade 
específicos.  
Para que haja aderência consistente aos 
esforços e resultados da Prefeitura, é 
necessário alinhamento e comunicação 
permanentes de modo a evitar sobreposição de 
competências e mecanismos de 
monitoramento.  
 
  
  

O trabalho do NGE depende de definições e 
diretrizes da linha decisória da PMN.  
Como a (re)definição de prioridades é dinâmica, 
essa flutuação traz ritmo e gera alterações no 
curso do trabalho do Núcleo.  
Além disso, os tempos de execução do projeto 
e da política nem sempre estão alinhados, 
gerando picos de esforços que demandam uma 
atuação conjunta do NGE e dos gerentes.   
 

Muitas vezes, os problemas e gargalos dos 
projetos já haviam sido previamente identificados, 
mas seu enfrentamento não foi priorizado até o 
momento da intervenção do NGE. Nessa 
perspectiva observa-se um agravamento da 
situação em decorrência do acúmulo de 
dificuldades e desafios não enfrentados ao longo 
do tempo.  
O NGE atua, portanto, no resgate do histórico de 
informações para permitir a proposição de 
soluções consistentes.  

INTEGRAÇÃO ENTRE PLANEJAMENTOS  DIRETRIZES POLÍTICAS PASSIVOS ACUMULADOS 

PROJETOS COM DIVERSOS PERFIS REDE DE PONTOS FOCAIS  PERCEPÇÃO DO PAPEL DO NGE  

A rede de pontos focais é um dos principais ativos 
do NGE e depende da permanente construção e 
alimentação de relações com a equipe 
administrativa da PMN.   
Considerando que a priorização de ações 
demandadas pelo NGE “compete” com as demais 
prioridades dos órgãos, a aproximação e 
sensibilização desses atores é fundamental.   
  

A diversidade da carteira de projetos inclui entregas 
tais como execução de obras, reorganização de 
serviços e institucionalização de novas 
regulamentações. Além disso, alguns projetos são 
conduzidos por equipes bem estruturadas do ponto de 
vista de recursos humanos, logística e infra-estrutura, 
enquanto outras carecem de quase tudo.  
Esta constatação permitiu ao NGE avaliar que seu 
papel de monitoramento adquire peso, intensidade e 
importância diferentes. Alguns projetos se beneficiam 
muito da ação do NGE, enquanto outros caminham de 
forma independente, prescindindo do 
acompanhamento periódico do Núcleo.  

Apesar da consolidação do trabalho 
desenvolvido  e da função do NGE ao longo do 
tempo, ainda há percepções distintas sobre o 
papel de monitoramento desempenhado.  
Verifica-se, na visão de alguns gerentes e pontos 
focais, uma percepção equivocada desse papel. 
Principalmente em contextos em que o gerente 
não dispõe de um corpo executivo e 
administrativo fortalecido para apoiá-lo, o NGE é 
visto como gestor/executor do projeto. 
  
  

DESAFIOS IDENTIFICADOS 6. APRENDIZADOS 

 
  



PLANILHA DE ESTRUTURAÇÃO 
Funcionalidades: 

- Estruturação de projetos 
- Planejamento dos gerentes 
- Troca de informações com gerente 
- Indicação de correções a serem realizadas no sistema 

PLANILHA DE STATUS DOS PROJETOS 
Funcionalidade: 

- Consolidação e controle do status da estruturação 
de todos os projetos 

- Atualização semanal e envio para coordenação 

NITGEOR 
Funcionalidades: 

- Inserção da estruturação 
- Acompanhamento pelo Prefeito 
- Monitoramento de marcos críticos e prazos 
- Cadastramento dos atores envolvidos 
- Registro de documentos, fotos, anexos 
- Indicação de restrições 

ESTRUTURAÇÃO 

1. 

2. 

3. 

ANEXO I - 
INSTRUMENTOS 

DE TRABALHO NGE   
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iQrf_NKrDQG3fFGEoJ5LxPhGpl2NBcLGNRbmAI-18G8/edit#gid=1788525073
http://nitgeor.niteroi.rj.gov.br/Projetos.aspx


PLANILHA DE MONITORAMENTO 
- Visão geral do status de execução do projeto, gargalos e pontos 

focais 
- Visão detalhada do status de execução das ações 
- Visão estratégica do status dos PAs 
- Registro de tarefas e prazos de monitoramento 
- Contexto do projeto e histórico de cada entrega 

Obs: Descrição de como preencher e padronizar a planilha de 
monitoramento no guia, aqui.  

 

PLANILHA DE PROCESSOS 
- Registro de todos os PAs de todos os projetos 
- Priorização de monitoramento de cada PA 
- Atualização da tramitação dos processos 
- Registro de selos fornecidos 

PAUTA PARA REUNIÃO DE MONITORAMENTO 
- Informações resumidas para reportar pendências dos projetos e obter 

encaminhamentos na reunião de acompanhamento da equipe 
 

1. 

2. 

3. 
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MONITORAMENTO 

ANEXO I - 
INSTRUMENTOS 

DE TRABALHO NGE   
  

DESPACHOS PONTUAIS 
- Insumos para subsidiar despachos, dos monitores e coordenação, 

sobre pendências dos projetos com determinado gerente, secretário 
ou ponto focal. 

 

4. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16xEStSFHPiHpm1AdFUa6T6ekvE7csyTRi8Fw1aIZYWw/edit#gid=1030317658
https://docs.google.com/document/d/11FGN0jhZttA46919mSL9Nj4vVnVv6KwK9HQWYgJJDx0/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1raW9xQi_LfQ-qXqYJkHzBIdAyZje0E-KOn-BTwFlh7U/edit


HANGOUT 
- Demandas urgentes 
- Delegação/retorno de tarefas  
- Comunicação entre coordenação e equipe 

  
 EMAIL 

- Comunicação com gerentes e assessores 
- Notícias sobre a Prefeitura 

AGENDA 
- Registro da disponibilidade de horários da equipe 
- Organização das atividades e reuniões do Núcleo 

WHATSAPP 
- Demandas urgentes 
- Reporte de atrasos/mudança de horários 
- Delegação/retorno de tarefas  
- Comunicação entre coordenação e equipe 
- Divulgação de eventos da Prefeitura 
- Avisos gerais  
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COMUNICAÇÃO 

ANEXO I - 
INSTRUMENTOS 

DE TRABALHO NGE   
  



DROPBOX (documentos mais acessados, sincronização de arquivos  imediata) 
PROJETOS 2017-2020 

01 pasta por projeto, com 04 subpastas: 
1) Estruturação 

 2) Atas (todas as atas de reuniões com gerentes ou externas) 
3) Documentos complementares (leis, projetos enviados por gerentes, entre outros) 
4) D.O. (quando houver publicações relevantes relacionadas aos marcos críticos e ações - 
formato: data, página e título da informação. 

 
ADMINISTRATIVO (CIs, Ofícios, Folhas de ponto, Processos Seletivos) 

DRIVE (Documentos menos acessados ou para edição compartilhada na web) 
PLANILHA DE PROCESSOS 
NGE: 

1. MONITORAMENTO -  Pasta com a planilha de monitoramento (convertida em google 
sheets) e insumos para os relatórios de monitoramento.   
2. DESPACHOS COM PREFEITO  
3. GESTÃO 2017-2020 (Construção da carteira, Metas Seplag, Oficinas Gerentes, 
Produtos Macroplan, NGE, EGP e SEPLAG) 
4. GESTÃO 2013 -2016 (Acompanhamento, despachos, balanços, oficinas gerentes, 
metas seplag e produtos Macroplan) 
5. GERAIS (Base conceitual GEOR, Identidade Visual, Sistemas e Sites) 
6. APRESENTAÇÕES 
7. ASSESSORIA AO PREFEITO  
8. PROCESSOS INTERNOS (Manual NGE - em construção, Instrumentos NGE) 
9. EQUIPE NGE (Pastas pessoais) 
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ARMAZENAMENTO 

ANEXO I - 
INSTRUMENTOS 

DE TRABALHO NGE   
  



MONITORIA 

ESTAGIÁRIOS 

COORDENAÇÃO 
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ORGANOGRAMA 

DIVISÃO POR 
GRUPOS DE 
PROJETOS 

ANEXO II - COMPETÊNCIAS EQUIPE NGE 

 
  

COORDENADOR 
SUBCOORDENADOR 

ORGANOGRAMA 
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COORDENADOR 

INSTITUCIONAL: 
Promover articulação e aproximação  com atores estratégicos, zelando pela carteira de Projetos Estruturadores do Niterói Que Queremos (NQQ) 
  
 
PROJETOS: 
Assessorar diretamente o Prefeito nas questões relativas aos projetos estratégicos;  
Obter definições estratégicas/prioritárias de governo junto à linha decisória;  
Acionar a linha decisória visando à solução de restrições sistêmicas ou pontuais e à definição de ações e prazos;  
Estruturar informações para a tomada de decisão e realizar periodicamente, reporte executivo, acerca dos projetos estratégicos, à alta direção da Prefeitura; 
Conduzir reuniões e eventos referentes ao Planejamento Estratégico.  
  
 

GESTÃO: 
Coordenar e tomar decisões referentes ao trabalho do NGE, definindo diretrizes e prioridades de atuação; 
Coordenar execução das Metas Anuais do NGE; 
Conduzir reuniões de equipe; 
Orientar e validar reorganização de processos internos. 
  
 

EXTRA: 
Atender a eventuais demandas do Prefeito, mesmo que não relacionadas diretamente aos Projetos Estruturadores  

ANEXO II - COMPETÊNCIAS EQUIPE NGE 

 
  

COORDENADOR 
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SUBCOORDENADOR 

PROJETOS: 
Supervisionar e orientar o trabalho da equipe do NGE, sistematizando e monitorando os encaminhamentos deliberados pela coordenação; 
Orientar e apoiar o monitoramento e resolução de gargalos dos projetos estratégicos junto aos Monitores ou Gerentes de Projetos; 
Avaliar e propor soluções para as dificuldades levantadas pelos Monitores e Gerentes de Projetos; 
Realizar reuniões e articular atores estratégicos, quando identificada necessidade ou quando da demanda dos Monitores ou Gerentes de Projetos; 
Instituir e azeitar relações com Pontos Focais; 
Reportar ao Coordenador as informações padronizadas sobre o andamento dos projetos e suas restrições, visando subsidiar a tomada de decisão pelo 
Prefeito e Dirigentes. 
 
 
GESTÃO: 
Assegurar cumprimento de prazos internos do NGE; 
Realizar gestão de pessoas da Equipe (monitores e estagiários); 
Apoiar execução das Metas Anuais do NGE; 
Supervisionar a elaboração de relatórios “customizados” sobre os projetos, conforme demanda da coordenação ou do Prefeito. 
 
  
EXTRA: 
Atender a eventuais demandas do Prefeito, mesmo que não relacionadas diretamente aos Projetos Estruturadores  
 

ANEXO II - COMPETÊNCIAS EQUIPE NGE 

 
  

SUBCOODENADOR 
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MONITORES 

PROJETOS: 
Estruturar, em articulação com os gerentes, os Projetos Estruturadores do Niterói Que Queremos (NQQ); 
Realizar reuniões e contato de monitoramento periódico com Gerentes, para acompanhamento da execução dos projetos e antecipação de riscos; 
Articular pontos focais para a superação de restrições; 
Monitorar e acelerar PAs estratégicos; 
Reportar à coordenação os gargalos e restrições estratégicos; 
Preparar e atualizar documentos de monitoramento e despachos do NGE; 
Preparar reuniões/eventos NGE; 
Garantir a alimentação sistemática do NITGEOR pelos gerentes dos projetos. 
 
 

GESTÃO: 
Orientar os estagiários nos projetos e atividades de monitoramento; 
Propor redefinição ou reorganização de processos internos; 
Elaborar relatórios “customizados” sobre os projetos, conforme demanda da coordenação ou do Prefeito; 
Supervisionar e garantir a alimentação do sistema de informações, para além do NitGeor. 
 

ANEXO II - COMPETÊNCIAS EQUIPE NGE 

 
  

MONITORES 
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ESTAGIÁRIOS 

PROJETOS: 
Apoiar o processo de estruturação e inserção do Projeto no NitGEOR; 
Monitorar Diário Oficial e reportar aos monitores e à coordenação;  
Monitorar Notícias e Sites;  
Atualizar a Planilha de Processos;  
Atualizar a Planilha de Monitoramento;  
Elaborar Relatório de Monitoramento;  
Monitorar cumprimento de prazos de marcos críticos;  
Levantar informações relevantes com assessores e pontos focais;  
Participar em reuniões referentes aos projetos e elaborar atas.  
 
 

GESTÃO: 
Apoio na atualização das Metas SEPLAG; 
Atividades de organização interna/administrativa do NGE. 
 
 

ANEXO II - COMPETÊNCIAS EQUIPE NGE 

 
  

ESTAGIÁRIOS 
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1. Monitorar Diário Oficial e reportar aos monitores e à coordenação 
 

O Diário Oficial do Município é uma fonte de informação fundamental para o NGE. É onde são publicizadas e oficializadas 
importantes informações/publicações  referentes aos projetos monitorados como: publicação de editais de licitação, seus 
resultados, ordens de início de obras, lançamento de editais para parcerias, contratações, decretos, regulamentações etc.  
É de responsabilidade do estagiário realizar a leitura do D.O. diariamente, identificar publicações referentes aos projetos que 
auxilia a monitorar e reportá-las através do grupo de Hangout da equipe, denominado “Diário Oficial”. O estagiário deverá, 
também, salvar as publicações identificadas como relevantes na pasta D.O. do respectivo projeto. 
        O D.O. costuma ser publicado no endereço http://www.niteroi.rj.gov.br/do.html mas, caso ainda não tenha sido atualizado, 
é possível obter uma versão em papel na sala da coordenação.  

2. Monitorar notícias e sites 
 

Niterói possui alguns jornais locais que costumam cobrir eventos importantes da Prefeitura, com falas das lideranças, muitas vezes 
indicando prazos ou trazendo novidades sobre projetos monitorados pelo NGE.  
Dessa forma, é importante ficar sempre alerta, repassando as informações importantes para o hangout da equipe e salvando na 
pasta Notícias do respectivo projeto.  
Para facilitar esse acompanhamento, o NGE recebe o monitoramento de imprensa oficial da prefeitura no E-mail, assim como 
alertas do google sobre o tema de interesse.  

Outros sites: 
http://www.niteroi.rj.gov.br/ 
http://camaraniteroi.rj.gov.br/site/sala-imprensa/noticias/ 
http://www.atribunarj.com.br/category/niteroi/ 
 

 
 

http://www.niteroi.rj.gov.br/do.html 
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3. Monitorar cumprimento de prazos de Marcos Críticos 
 

A estruturação do projeto serve como guia, indicando o passo a passo a ser seguido para sua plena execução.  
Mesmo que haja alterações no percurso planejado, a estruturação é instrumento fundamental para permitir o 
monitoramento do NGE. Nesse sentido, a partir dos marcos críticos previstos na estruturação de cada projeto, é papel 
do estagiário verificar com o assessor do gerente se os marcos críticos foram cumpridos e, caso contrário, quais os 
motivos de atraso ou não cumprimento.   
 
 
4. Levantar informações relevantes com assessores e pontos focais 
 

É responsabilidade dos estagiários, a partir de avaliação conjunta com o Monitor, fazer contato com os assessores dos 
projetos para verificar o status de cada entrega e ação do projeto, levantar gargalos e demais informações relevantes.  
Caso seja indicado algum outro ator envolvido no projeto como responsável, cabe uma avaliação junto ao monitor 
sobre a pertinência do contato com os pontos focais. É importante lembrar que quando se trata de ligações mais 
estratégicas, o Monitor auxilia o estagiário nesse contato. 
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5. Atualizar Planilha de Processos 
A Planilha de Processos do NGE é o instrumento que centraliza todas as informações sobre a tramitação dos Processos 
Administrativos referentes aos projetos estratégicos monitorados pelo NGE. Acesso a planilha de processos aqui. 
 
 
 Como atualizar a planilha de processos? PRÓ-ATIVIDADE É A CHAVE DE SUCESSO 
A numeração de cada processo administrativo na Planilha de Processos remete, por meio de 
um click sobre o número, a um link com o E-Cidades, sistema no qual se pode acompanhar o 
histórico de sua tramitação nos diversos setores e órgãos da Prefeitura. 
É função do estagiário identificar o percurso a ser ainda percorrido e os prazos, de modo a que 
se alcance os resultados esperados nos projetos. 
Após uma análise crítica sobre eventuais riscos de atraso (em conjunto com o monitor ou 
analista do processo), o estagiário deve acionar o setor onde o processo se encontra para: 
esclarecer que se trata de PA prioritário de um projeto estruturante monitorado pelo NGE; 
avaliar o prazo estimado para liberação do mesmo e eventuais gargalos ou restrições; mapear 
os próximos passos. 

 
Essa informação deve ser inserida  na planilha de acompanhamento/processos e/ou 
reportada diretamente ao monitor.  
 

Periodicidade de atualização 
da Planilha de Processos 
 

Diária 
3x na semana 
Semanal 
Mensal (entregue) 
Mensal (arquivado) 
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6. Atualizar Planilha de Monitoramento 
 
Cada monitor possui uma Planilha de Monitoramento, na qual são registradas e atualizadas todas as informações do 
status do projeto, andamento dos PAs, gargalos, pendências, tarefas, encaminhamentos seguindo a estrutura do 
projeto. Essa atualização é fundamental para o monitoramento, e esse instrumento é muitas vezes utilizado como 
insumo para reuniões com gerentes e secretários.  
 
A planilha possui uma visualização mais estratégica por entrega, e uma visão mais detalhada por ações, para uso do 
monitor e estagiário com o status por ação, que possuem as seguintes colunas: 
 

A visualização por entrega permite identificar o histórico daquela entrega, o texto final da entrega e seu prazo 
acordo com o NitGEOR, os pontos focais que são acionados para buscar informação sobre essa entrega, seu 
status resumido e os gargalos e restrições identificados.  
 
A visualização por ação, traz no status da ação informações mais detalhadas, ainda que de forma sucinta e 
precisa. Esse campo traz também o número e o status dos principais processos administrativos do projeto por 
ação. Além disso, há uma coluna de tarefas por ação para sistematizar encaminhamentos e responsáveis. A 
última coluna, observações, é destinada a explicações mais complexas sobre determinada situação, assim como 
indicações de recursos relacionados à cada ação.  

 
Para registrar de forma mais detalhada os procedimentos de preenchimento e atualização da planilha de 
monitoramento, foi criado o GUIA PARA USO DE PLANILHA DE MONITORAMENTO. 
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7. Elaborar pauta para Reunião de Monitoramento 
A pauta é utilizada para otimizar e objetivar as reuniões semanais de monitoramento do NGE, quando são discutidos com a 
coordenação os principais gargalos dos projetos (acompanhando a periodicidade estabelecida no cronograma de reuniões, 
conforme classificação por categorias de intensidade de monitoramentO) e propostos encaminhamentos de atuação.  
É função do estagiário elaborar a pauta, identificando a partir da planilha de acompanhamento dos projetos os temas que 
demandam definições da coordenação.  
A pauta deve ser revista pelo monitor e salva na pasta do drive > 1. MONITORAMENTO 
 
8. Participar de Reuniões Estratégicas dos Projetos e elaboração de atas 
- Acompanhar e apoiar o Monitor nas reuniões, registrando pontos importantes para posterior elaboração da ata, segundo 
modelo de ata NGE, que deverá incluir também os encaminhamentos pactuados. A mesma deverá ser salva na pasta “Ata” 
de acordo com seu respectivo projeto.  
- Representar o Monitor em reuniões, quando estiver apto para esta tarefa. o que significa ter domínio sobre os temas da 
pauta da reunião. 
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9. Apoiar o processo de estruturação e inserção do Projeto no NitGEOR; 
Propor sugestões de estruturação; 
Realizar revisão crítica de conteúdo e formatação da estruturação produzidos pelo Gerente e Monitor; 
Apoiar os assessores e gerentes de projeto na alimentação e revisão no sistema de monitoramento NitGEOR, conforme as 
planilhas de estruturação.  
 
10. Apoiar a organização das Reuniões entre Gerentes e Prefeito (pactuação, monitoramento e balanço) 
Auxílio na definição e produção do evento: local, equipamentos a serem utilizados e serviços a serem disponibilizados; 
Apoio aos monitores no levantamento de informações e elaboração das apresentações. 
 
11. Atividades de organização interna do NGE 
Organização constante dos contatos do NGE; 
Realização e atualização de instrumentos de controle de presença e materiais para eventos; 
Apoio à capacitações para gerentes; 
Apoio à atualização das Metas Seplag do NGE; 
Apoio na elaboração de relatórios, fluxos de processos e documentos. 
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