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Este manual tem como objetivo orientar os monitores e suplentes da rede de Monitoramento do 
Plano de Metas Anual da Prefeitura de Niterói em suas tarefas cotidianas, buscando padronizar 
e institucionalizar suas atividades.

Reunimos aqui termos e conceitos utilizados usualmente no Monitoramento de Metas, bem 
como descrevemos o passo a passo da função exercida pelos monitores. O manual é uma fonte 
de informações para elucidar de maneira rápida suas principais dúvidas.

Ressaltamos que, antes do estudo desse manual, é de fundamental importância a leitura 
do caderno de Sistematização do Plano de Metas, disponível no site da Escola de Governo e 
Gestão da Prefeitura (http://bit.ly/sistematizacaometas). Através desse documento o monitor 
conseguirá adquirir conhecimentos fundamentais para compreender o papel do Plano de Metas 
Anual na estratégia de Planejamento de Niterói.

Boa leitura!
Núcleo de Monitoramento de Metas

INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO

DICIONÁRIO DE TERMOS E 
CONCEITOS2
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Niterói Organizada e Seguir       
Estruturada, bem cuidada, sem riscos, onde é 
fácil ir de um ponto a outro.

Niterói Saudável                                    
Capaz de promover e cuidar da saúde da sua 
população e suas causas estruturais básicas.

Niterói Que Queremos (NQQ) -  O Niterói Que Queremos é o Plano Estratégico de longo prazo da Prefeitura, elaborado 
com base no resultado de uma consulta pública realizada com mais de 7 mil  niteroienses. O NQQ defi ne as áreas de 
políticas públicas prioritárias do município (áreas de resultado) no período de 2013 até 2033. 

Áreas de resultado – O NQQ reúne estratégias para superar problemas concretos do município em 7 áreas de 
resultado: Niterói Organizada e Segura; Niterói Saudável; Niterói Escolarizada e Inovadora; Niterói Prospera e Dinâmica; 
Niterói Vibrante e Atraente; Niterói Inclusiva; Niterói Efi ciente e Comprometida.

Niterói Vibrante e Atraente                 
Maravilhosa, aconchegante, sustentável e 
divertida.

Niterói Inclusiva                                            
Promotora de oportunidades para todos, apoiando 
os que têm menos condições de acessá-las.

Niterói Eficiente e Comprometida                   
Transparente, participativa e resolutiva, voltada 
a resolver os problemas dos cidadãos, com 
perspectiva regional.

Projetos estruturadores – Os projetos estruturadores são desenvolvidos com o objetivo de superar os desafi os identifi cados no NQQ e atender 
as estratégias defi nidas por ele. A cada 4 anos uma nova carteira de projetos é elaborada. 

Plano Plurianual (PPA) - O Plano Plurianual é um instrumento legal, estabelecido no artigo 165 da Constituição Federal, que contém o 
conjunto das políticas públicas prioritárias do Governo para um período de 4 anos. 

Niterói Escolarizada e Inovadora 
Conhecedora e avançada, a partir de um sistema 
de ensino de alta qualidade, em um ambiente 
fortemente inovador.

Niterói Próspera e Dinâmica        
Empregadora e geradora de riqueza para 
todos, ao passo que tecnológica, diversifi cada e 
empreendedora.
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Plano de Metas - O Plano de Metas é a estratégia de curto prazo de planejamento da Prefeitura. Cada órgão possui suas metas anuais. Para 
a definição dessas metas, são tomados como princípios norteadores: as prioridades definidas para o ano, as diretrizes do NQQ, a carteira de 
Projetos Estruturadores e o PPA. 

Metas - As metas anuais são os projetos prioritários do órgão no exercício. A cada ano, a SEPLAG elabora metodologia específica para a 
construção das metas alinhada a uma visão estratégica do planejamento do governo. O texto das metas deve sempre começar com um verbo 
no infinitivo, indicando a tarefa a ser cumprida (exs: elaborar, criar, iniciar, construir).

Submetas - As metas são divididas em submetas, que são as principais tarefas/etapas que devem ser executadas para o cumprimento do 
projeto.  As submetas devem ser organizadas em ordem cronológica, permitindo o melhor planejamento e gerenciamento das atividades para a 
execução da meta. Por esse motivo, o texto das submetas também deve sempre começar com um verbo no infinitivo. 

Produto – O produto é o item que comprova que a entrega foi, de fato, realizada. Deve ser tangível e entregável, uma vez que ao finalizar uma 
submeta, o órgão deverá disponibilizá-lo para o Núcleo de Monitoramento de Metas. Cópias de documentos, registros fotográficos e publicações 
em Diário Oficial são exemplos de produtos comumente usados para comprovar a finalização e entrega de um projeto.   

Entrega – A entrega é o elemento produzido como resultado de um projeto, no nosso caso, o elemento produzido como resultado de uma 
meta. Entregas podem ser físicas ou não, dependendo do objetivo do projeto. 

Exemplo 1: Em uma meta de redução de indicador, a entrega é o indicador reduzido. Em uma meta de redução do tempo de resposta  
ao cidadão no e-Sic (Portal da Transparência), a entrega é o tempo de resposta reduzido. Não são entregas físicas, mas não deixam de ser 
entregas. 

Exemplo 2: Em uma meta de elaboração do regimento interno de um órgão, a entrega é o regimento interno pronto. Em uma meta de 
criação de uma nova escola,  a entrega é a obra da escola concluída. Estes são exemplos de entregas físicas.
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Encontro de Gestores- O Plano de Metas é monitorado e avaliado diversas vezes ao longo do ano nos Encontros de Gestores. O 
Encontro é uma reunião organizada pela SEPLAG e pelo Gabinete do Prefeito, dirigida pelo próprio Prefeito, que tem por objetivo alinhar 
todo o corpo dirigente acerca de informações estratégicas para a gestão municipal e realizar o acompanhamento do cumprimento das 
metas anuais.

Monitor de Meta – Servidor(a) da Prefeitura indicado(a)  para ser o(a) interlocutor(a) direto(a) do órgão com o Núcleo de Monitoramento 
de Metas (SEPLAG). O Monitor de Metas é responsável por alimentar periodicamente o sistema de monitoramento com dados atualizados 
do cumprimento das metas do órgão, bem como estar disponível para atender pedidos de informações do Núcleo em relação às metas 
da sua secretaria.

Rede de Metas – Trata-se de uma rede formada pelos Monitores de Metas, e suplentes, de cada órgão, que é articulada pelo Núcleo 
de Monitoramento de Metas. As reuniões da rede, além de terem como função a capacitação de seus membros para realizarem suas 
atividades, potencializam o monitoramento do cumprimento das metas.

META:  Realizar a I Conferência de Meio Ambiente de Niterói

PRAZO SUBMETA PRODUTO ENTREGA

fev/20 Elaborar o escopo do projeto e proposta de programação Cópia do projeto e da programação com autorizo do Secretário Escopo do projeto e programação elaborados

mai/20 Contratar empresa especializada para realizar o evento Homologação da contratação publicada no Diário Ofi cial Empresa contratada

ago/20 Realizar o evento Registros fotográfi cos do evento Evento realizado

out/20 Realizar avaliação do impacto do projeto
Relatório de avaliação do impacto do projeto com dados (público 
presente, munícipios participantes, organizações envolvidas etc)

Avaliação de impacto realizada
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PAPEL DOS GESTORES NO CICLO DE 
MONITORAMENTO DE METAS3
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ATRIBUIÇÕES NO CICLO DE MONITORAMENTO DE METAS

O Núcleo realiza 
treinamento para 

capacitar os 
Monitores de 

Metas

NÚCLEO DE 
MONITORAMENTO 

DE METAS

O Núcleo envia 
as tabelas de 

monitoramento 
e aciona os 

monitores para
realizarem as 
atualizações 

O monitor 
atualiza a tabela 

com o andamento
de cada submeta

MONITOR 
DE METAS

O monitor envia
a tabela 

atualizada e os 
produtos,
quando 

necessário, 
para o Núcleo

MONITOR 
DE METAS

O Núcleo avalia
os produtos 

inseridos e as 
atualizações 

realizadas pelos 
monitores

NÚCLEO DE 
MONITORAMENTO 

DE METAS

O monitor valida 
a ficha de metas 

e o espelho 
dentro do prazo 

MONITOR 
DE METAS

O Núcleo prepara
os livros do Plano 

de Metas anual
atualizado para

apresentação no 
Encontro de 

Gestores

NÚCLEO DE 
MONITORAMENTO 

DE METAS

ENCONTRO DE 
GESTORES

As metas 
anuais dos 
órgãos são 

apresentadas

O Núcleo envia as 
fichas de metas e 

espelhos 
atualizados para
a validação dos 

órgãos. 

NÚCLEO DE 
MONITORAMENTO 

DE METAS

NÚCLEO DE 
MONITORAMENTO 

DE METAS
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MONITORANDO AS METAS4
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1 - INCLUSÃO DOS PERCENTUAIS ATUALIZADOS

41%

PRODUTOS PRAZO
PROGRESSO
28/03/2020

SITUAÇÃO ATUAL
28/03/2020

1 out-20 41,3%

1.1 Elaborar o escopo do projeto e proposta de programação
Cópia do projeto e da 
programação com autorizo 
do Secretário

fev/20 100%

1.2 Contratar empresa especializada para realizar o evento
Homologação da contratação 
publicada no Diário Oficial

mai/20 65%

1.3 Realizar o evento
Registros fotográficos do 
evento

ago/20 0%

1.4 Realizar avaliação do impacto do projeto
Relatório de avaliação do 
impacto do projeto com 
dados

out/20 0%

Realizar a I Conferência de Meio Ambiente de Niterói

SECRETARIA X

METAS

Deve-se inserir o 
percentual de progresso 
de cada submeta até a 
data limite. 
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41%

PRODUTOS PRAZO
PROGRESSO
28/03/2020

SITUAÇÃO ATUAL
28/03/2020

1 out-20 41,3%

1.1 Elaborar o escopo do projeto e proposta de programação
Cópia do projeto e da 
programação com autorizo 
do Secretário

fev/20 100%

1.2 Contratar empresa especializada para realizar o evento
Homologação da contratação 
publicada no Diário Oficial

mai/20 65%

1.3 Realizar o evento
Registros fotográficos do 
evento

ago/20 0%

1.4 Realizar avaliação do impacto do projeto
Relatório de avaliação do 
impacto do projeto com 
dados

out/20 0%

Realizar a I Conferência de Meio Ambiente de Niterói

SECRETARIA X

METAS

1 - INCLUSÃO DOS PERCENTUAIS ATUALIZADOS

O percentual das metas 
e o percentual total são 
calculados automaticamente. 
Não devem ser preenchidos.
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41%

PRODUTOS PRAZO
PROGRESSO
28/03/2020

SITUAÇÃO ATUAL
28/03/2020

1 out-20 41,3%

1.1 Elaborar o escopo do projeto e proposta de programação
Cópia do projeto e da 
programação com autorizo 
do Secretário

fev/20 100%

1.2 Contratar empresa especializada para realizar o evento
Homologação da contratação 
publicada no Diário Oficial

mai/20 65%

1.3 Realizar o evento
Registros fotográficos do 
evento

ago/20 0%

1.4 Realizar avaliação do impacto do projeto
Relatório de avaliação do 
impacto do projeto com 
dados

out/20 0%

Realizar a I Conferência de Meio Ambiente de Niterói

SECRETARIA X

METAS

2 - INCLUSÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

Deve-se justificar o progresso 
de cada submeta na coluna 
“Situação atual”.
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41%

PRODUTOS PRAZO
PROGRESSO
28/03/2020

SITUAÇÃO ATUAL
28/03/2020

1 out-20 41,3%

1.1 Elaborar o escopo do projeto e proposta de programação
Cópia do projeto e da 
programação com autorizo 
do Secretário

fev/20 100%
Projeto e programação 
finalizados e autorizados pelo 
Secretário. Produto enviado.

1.2 Contratar empresa especializada para realizar o evento
Homologação da contratação 
publicada no Diário Oficial

mai/20 65%

Edital  para seleção de 
empresas especializadas 
publicado. Cópia do Edital 
enviada. 

1.3 Realizar o evento
Registros fotográficos do 
evento

ago/20 0%

1.4 Realizar avaliação do impacto do projeto
Relatório de avaliação do 
impacto do projeto com 
dados

out/20 0%

Realizar a I Conferência de Meio Ambiente de Niterói

SECRETARIA X

METAS

2 - INCLUSÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

Deve-se citar as atividades que foram realizadas 
e a situação atual da submeta para justificar o 
progresso. Se foram produzidos documentos, 
deve-se enviá-los para o e-mail do Núcleo.



16

41%

PRODUTOS PRAZO
PROGRESSO
28/03/2020

SITUAÇÃO ATUAL
28/03/2020

1 out-20 41,3%

1.1 Elaborar o escopo do projeto e proposta de programação
Cópia do projeto e da 
programação com autorizo 
do Secretário

fev/20 100%
Projeto e programação 
finalizados e autorizados pelo 
Secretário. Produto enviado.

1.2 Contratar empresa especializada para realizar o evento
Homologação da contratação 
publicada no Diário Oficial

mai/20 65%

Edital  para seleção de 
empresas especializadas 
publicado. Cópia do Edital 
enviada. 

1.3 Realizar o evento
Registros fotográficos do 
evento

ago/20 0%

1.4 Realizar avaliação do impacto do projeto
Relatório de avaliação do 
impacto do projeto com 
dados

out/20 0%

Realizar a I Conferência de Meio Ambiente de Niterói

SECRETARIA X

METAS

2 - INCLUSÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

No caso de metas que chegaram a 100%, 
deve-se indicar que o produto foi enviado 
e a submeta foi finalizada.
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41%

PRODUTOS PRAZO
PROGRESSO
28/03/2020

SITUAÇÃO ATUAL
28/03/2020

1 out-20 41,3%

1.1 Elaborar o escopo do projeto e proposta de programação
Cópia do projeto e da 
programação com autorizo 
do Secretário

fev/20 100%
Projeto e programação 
finalizados e autorizados pelo 
Secretário. Produto enviado.

1.2 Contratar empresa especializada para realizar o evento
Homologação da contratação 
publicada no Diário Oficial

mai/20 65%

Edital  para seleção de 
empresas especializadas 
publicado. Cópia do Edital 
enviada. 

1.3 Realizar o evento
Registros fotográficos do 
evento

ago/20 0%

1.4 Realizar avaliação do impacto do projeto
Relatório de avaliação do 
impacto do projeto com 
dados

out/20 0%

Realizar a I Conferência de Meio Ambiente de Niterói

SECRETARIA X

METAS

3 - FINAL

No caso de metas que chegaram a 100%, Após o 
preenchimento da tabela, deve-se salvar as alterações 
realizadas e enviar para o Núcleo até prazo determinado.
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41% 0%

PRODUTOS PRAZO
PROGRESSO
28/03/2020

SITUAÇÃO ATUAL
28/03/2020

PROGRESSO
__/__/2020

SITUAÇÃO ATUAL
__/__/2020

1 out-20 41,3% 0%

1.1 Elaborar o escopo do projeto e proposta de programação
Cópia do projeto e da 
programação com autorizo 
do Secretário

fev/20 100%
Projeto e programação 
finalizados e autorizados pelo 
Secretário. Produto enviado.

0%

1.2 Contratar empresa especializada para realizar o evento
Homologação da contratação 
publicada no Diário Oficial

mai/20 65%

Edital  para seleção de 
empresas especializadas 
publicado. Cópia do Edital 
enviada. 

0%

1.3 Realizar o evento
Registros fotográficos do 
evento

ago/20 0% 0%

1.4 Realizar avaliação do impacto do projeto
Relatório de avaliação do 
impacto do projeto com 
dados

out/20 0% 0%

Realizar a I Conferência de Meio Ambiente de Niterói

SECRETARIA X

METAS

4-INCLUSÃO DE NOVOS PERCENTUAIS

Quando for solicitado que o progresso seja 
preenchido novamente, ele deve ser preenchido 
ao lado do progresso anterior. 




