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Este documento possui como obje�vo principal orientar analistas, gerentes de 
projetos, seus subs�tutos e aos demais membros da equipe de projetos, referentes aos 
conhecimentos básicos sobre gerenciamento de projetos, no âmbito do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

Este Manual registra a metodologia adotada pelo TCE-MS de gerenciamento de 
projetos e os principais métodos adotados pelo Project Management Ins�tute® – PMI, que 
define no Project Management Body of Knowledge - PMBOK, o ciclo de vida do projeto 
abrangendo a iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento 
do projeto.
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De acordo com o PMI (2012), um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado exclusivo. Dois termos da definição de projetos merecem destaque. Temporário não significa necessariamente de curta 
duração, mas sim que um projeto possui um início e um término definidos. Isso dis�ngue o projeto dos trabalhos operacionais de 
natureza con�nua.

E exclusivo indica a singularidade da natureza de cada projeto, pois mesmo que elementos repe��vos ou similares possam 
estar presentes em algumas entregas do projeto, o resultado de cada projeto é ob�do sob uma combinação exclusiva de obje�vos, 
circunstâncias, condições, contextos, fornecedores etc. 

Gerenciamento de projetos é, portanto, a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas adequadas às 
a�vidades do projeto, para atender aos seus requisitos. Nos conceitos abordados pelo Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK), o Gerenciamento de Projetos é dividido em 5 grupos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e 
encerramento. Estes grupos serão brevemente explanados nos parágrafos que se seguem.

Na iniciação é realizada uma reunião inicial apresentando a proposta do trabalho e comentado sobre a função e 
responsabilidade do Gerente de Projetos, da Equipe de projetos e das partes interessadas, além de declarar - de forma preliminar 
no Termo de Aprovação de Inicia�va (TAI) - o escopo, os requisitos e a proposta de projeto. 

Na fase de planejamento, com a aprovação da proposta de projeto, deve-se realizar o planejamento do projeto, onde será 
elaborado o Plano de Gerenciamento de Projeto, a Estrutura Analí�ca do Projeto (EAP), o Cronograma, o Orçamento, o 
Planejamento de Aquisições, entre outros a serem integrados ao plano de projeto.

Na etapa de execução, todas as a�vidades relacionadas no Plano de Gerenciamento de Projeto serão executadas e terão 
suas entregas realizadas. Os processos de monitoramento e controle estão presentes do inicio ao encerramento do projeto, tendo 
como principais a�vidades o monitoramento do desempenho do projeto, o gerenciamento mudanças e a elaboração de relatórios 
periódicos de situação. 

Concluída todas as a�vidades, é realizada a reunião de encerramento, logo após é feito um registro das lições e boas 
prá�cas aprendidas durante o projeto. Por fim é feito o levantamento de toda a documentação do projeto, para validação do termo 
de encerramento.
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Definições1



1.1  O que é projeto?
Projeto é um conjunto de ações planejadas que resultam em um produto ou serviço exclusivo. É determinado como temporário, pois possui 

inicio e termino definidos; onde seu termino só é alcançado quando os obje�vos do projeto �verem sidos a�ngidos ou quando se concluir que estes 
obje�vos não serão ou não podem ser alcançados. 

1.2  Diferença entre a�vidade funcional e projeto
A�vidade funcional é uma ação ro�neira e de caráter permanente, uma operação con�nuada, repe��va, na qual possui operações inter-

relacionadas.

Tem como caracterís�cas, uma equipe de trabalho fixa, visa manter produtos e serviços e não possui limite de prazo definido para seu término.

Já projeto é algo finito com obje�vos pré-estabelecidos em função de um problema, oportunidade de negocio ou interesse, de uma 
organização ou de uma pessoa que a compõe.

1.3  O que se pretende com o Gerenciamento de Projetos no TCE-MS
O Gerenciamento de Projetos no TCE tem por obje�vo direcionar uma implementação de inicia�va ao sucesso, de modo a agilizar decisões, 

evitar problemas durante sua execução, facilitar eventuais revisões no projeto, fazer-se cumprir o prazo, e a�ngir a excelência na qualidade do produto 
ou serviço.

A Gestão de Projetos e de extrema importância para o crescimento da organização, pois não visa só o presente, sempre está de olho no futuro, 
ou seja, além de buscar melhorias em a�vidades já existentes, gera novos processos e o�miza gastos e recursos.
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Gerenciamento de
Projetos2



Gerir um projeto nada mais é do que aplicar conhecimentos, técnicas e ferramentas em suas a�vidades a 
fim de a�ngir seus obje�vos com eficiência e eficácia. 

Para que um projeto seja bem-sucedido deve se iden�ficar todos os requisitos do projeto, e aferir as 
restrições conflitantes como, por exemplo:

• Escopo;

• Prazo;

• Orçamento;

• Recursos; e,

• Riscos.

Onde sua relação ocorre de tal forma que a alteração de um requisito influenciara em um ou mais 
requisitos, como por exemplo, a diminuição do orçamento influenciará no cronograma e nos recursos. 

Alguns requisitos terão maior influencia em um projeto específico e será justamente nesses que o gerente 
precisará concentrar seus esforços.

Encerrar um projeto sem nenhuma mudança é quase impossível, com o decorrer do clico de vida do projeto 
irão surgir informações mais detalhadas e es�ma�vas mais exatas, cabe ao gerente controlar e gerenciar as 
mudanças com base nos dados adquiridos.
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Processos do
gerenciamento de
projetos

3
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Gerenciamento de projetos é uma tomada de decisões onde seus processos ou produtos devem estar 
relacionados de forma que facilite sua coordenação.

Os cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos possuem como finalidade:

• Processos de iniciação. São processos u�lizados para definir e autorizar o projeto ou uma de suas fases;

• Processos de planejamento. Processos que planejam a ação mais eficaz para alcançar os obje�vos e o 
escopo do projeto;

• Processos de execução. Reúne e coordena pessoas e recursos para realizar o plano de gerenciamento de 
projeto;

• Processos de monitoramento e controle. U�lizados para medir e iden�ficar variações em relação ao 
plano de gerenciamento de projeto, de forma que possam ser controladas para que ações corre�vas 
sejam executadas, adequando o projeto aos obje�vos estabelecidos no escopo. 

• Processos de encerramento. Verifica a aceitação do serviço, produto ou resultado e conduz o projeto ou 
uma de suas fases para a finalização.

Página 13



DIRETORIA DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO – DGM
JULHO DE 2015

Figura 02: Processo de Gerenciamento de Projetos no TCE-MS
Fonte: Escritório de Projetos / TCE-MS
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Figura 1: Grupos de processos de gerenciamento de projetos
Fonte: PMBok (2012)
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No Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), a fase de iniciação começa com a análise 

de uma solicitação (formal ou informal) de qualquer unidade organizacional. Esta primeira análise, tem por 

obje�vo filtrar solicitações que de nenhuma forma serão formalizadas pelo Termo de Aprovação de Inicia�va. Tal 

ação é necessária, para que a equipe do planejamento estratégico não se sobrecarregue com formalizações 

desnecessária, como por exemplo: Caso a solicitação coincida exatamente com um projeto já em execução 

(Solicitação Duplicadas); caso a solicitação seja totalmente incompa�vel com as a�vidades do Tribunal de Contas.
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Após esta análise preliminar, o Planejamento Estratégico do TCE-MS (PE) dará o início a formalização da solicitação com a 
elaboração do documento Termo de Aprovação de Incia�va. Neste documento, especifico padronizado pela organização, deve 
iden�ficar a necessidade de mudança ou oportunidade de melhoria, relacionando como pretende proceder para a�ngir o 
obje�vo específico da solicitação.

Nesta etapa, são definidos entre outros:

• O obje�vo;

• A origem do problema;

• Área solicitante;

• O Solicitante;

• O Responsável pelo Acompanhamento (Gerente de Projeto);

• O Responsável pelo Escopo;

• Os Responsáveis pela Execução;

• Demais partes interessadas; e o,

• Prazo desejável. 

Após a Proposta de projeto ser analisada, cabe ao Diretor da DGM aprovar ou não a abertura do projeto.

É importante ressaltar que esta fase coincide com a formalização de outras iniciavas que não serão projetos, e serão 
acompanhadas pelo PE, por exemplo: Demandas de TI; Demandas de BI; Normas; Estudos e etc. 

Sendo assim, quando a solicitação for um projeto, o responsável pelo acompanhamento dever ser um Gerente Projeto do 
TCE-MS, caso não seja um projeto, o Responsável pelo Acompanhamento, deverá ser um analista do PE.
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4.1  Definição de Responsabilidades

O Responsável pelo Acompanhamento (ou o Gerente de Projeto) possui um papel com grandes desafios e alta responsabilidade, deve ter um 
conhecimento detalhado sobre o projeto, porem saber gerencia-lo de modo geral, fica encarregado por:

• Desenvolver o plano de gerenciamento além de todos os componentes do projeto;

• Não deixar o projeto seguir um caminho diferente do que foi definido no escopo, em relação ao prazo, orçamento entre outros requisitos; 

• Iden�ficar, monitorar e tomar decisões para evitar ou mi�gar os riscos; e,

• Fornecer relatórios precisos referentes ao status do projeto.

O gerente de projeto é designado pelo Diretor da DGM ou pelo chefe do escritório de projetos, onde é levado em consideração as seguintes 
caracterís�cas:

• As habilidades interpessoais, como por exemplo: liderança, comunicação, administração do tempo e capacidade de resolução de 
imprevistos.

• Habilidades e conhecimentos em gerenciamento, como por exemplo: visão estratégica, planejamento e controle de operações.

4.1.1  Responsável pelo Acompanhamento (Gerente de Projeto)

A pessoa que solicitou o projeto. Não necessariamente ela será beneficiada diretamente com o resultado do projeto. Porém suas atribuições, 
são:

• Fornecer informações pelo escopo do projeto. (Caso não haja disponibilidade do Solicitante, ou o Solicitante não possui as informações 
suficientes para a definição, deve ser nomeado uma outra pessoa como Responsável pelo Escopo.

• Validar o encerramento do projeto.

4.1.2 Solicitante

DIRETORIA DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO – DGM
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O Responsável pelo Escopo é a pessoa, lotada no TCE-MS, que possui informações suficiente para definir e delimitar o escopo do projeto, além 
de validar os entregáveis do projeto. Normalmente é o próprio Solicitante, ou indicado por ele. O Diretor da DGM também pode indicar o Responsável 
pelo Escopo.

Caso a solicitação seja sobre um assunto que foge do domínio do TCE-MS, não sendo possível iden�ficar o escopo do projeto, é indicado se abrir 
uma nova inicia�va para de Estudo e Pesquisa com a finalidade de levantar o Escopo. Neste caso, o responsável pelo estudo se torna também o 
Responsável pelo Escopo.

4.1.3  Responsável pelo Escopo
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Podendo ser mais de uma pessoa, são as pessoas responsáveis pela implementação do projeto, ou seja, executarão as a�vidades necessárias 
para o desenvolvimento dos produtos ou serviços gerados pelo projeto. Devem ser iden�ficados na fase de iniciação, por serão eles, que no 
planejamento do cronograma, fornecerão informações suficientes para o detalhamento das tarefas e definições de prazo de conclusão.

É importante considerar no momento da seleção os perfis de recursos humanos necessários para o projeto, e a disponibilidades de recursos, 
além de ser preciso deixar claro, os papeis e responsabilidades dos integrantes.

4.1.4  Responsável pela Execução

As partes interessadas são os, setores, áreas, organizações e pessoas envolvidas com o projeto, aonde seus interesses irão ou podem afetar a 
execução do projeto.

A equipe de gerenciamento deve iden�ficar as necessidades e expecta�vas, alem da colaboração ou ameaça de cada interessado, pois 
possuem diversos níveis de responsabilidade e autoridade devido sua par�cipação no projeto. Cabe ao gerente do projeto administrar a influencia de 
cada um, para garan�r um projeto bem sucedido.

4.1.5  Partes interessadas
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O Termo de aprovação de inicia�va deve conter o obje�vo do projeto, a jus�fica�va para seu desenvolvimento, sua natureza, o escopo 
preliminar, o prazo desejável e relação a dos envolvidos. 

• Obje�vo: O que se pretende a�ngir com o projeto, qual e o serviço ou produto e quais são as especificações que deveram atender.

• Jus�fica�va: Por que deve ser feita a inicia�va, qual é a necessidade de mudança ou oportunidade de melhoria.

• Natureza: Qual a natureza do projeto.

• Escopo preliminar: deve-se detalhar com obje�vidade e clareza, o que o projeto se propõe a fazer e o que ele não irá abordar. É de extrema 
importância esclarecer os limites de atuação do projeto, eliminando falsas expecta�vas e delimitando a mesma em função do resultado.

• Prazo desejável: é o prazo es�mado pelo solicitante, não é necessariamente o prazo que o projeto deverá cumprir, pois está sujeito a 
mudanças.

4.2  Termo de aprovação de inicia�va (TAI)
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Planejamento5



Após a autorização do Diretor da DGM o Gerente de Projetos deve desenvolver o planejamento do projeto. 
O planejamento se define no detalhamento do escopo, no refinamento e desenvolvimento dos processos para 
alcance dos obje�vos. Nesta etapa será feito o plano de gerenciamento contendo a estrutura analí�ca de projeto, 
cronograma, plano de recursos humanos, entre outros necessários para execução do projeto.

As definições de a�vidades, sua sequencia, a es�ma�va de recursos e custo, e o cronograma, são 
formulados em conjunto com o Responsável pelo Escopo e Responsável pela Execução, pois este úl�mo é o único 
que pode definir quais serão as a�vidades e seu prazo de execução.

Deve se relembrar que as mudanças aprovadas durante o projeto, terão ou podem ter grande impacto 
sobre as partes do plano de gerenciamento e na documentação, sendo necessários o replanejamento e revisão 
dos planos auxiliares.

Todas as reuniões com as partes envolvidas deveram ser documentadas mediantes a ATA, seja elas de 
iniciação, homologação, solicitação de mudança, entre outras que poderão ser solicitadas.
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Desenvolvido pelo Gerente de projeto, é o processo de documentação das ações e processos necessários para preparar, definir e coordenar os 
planos auxiliares; é a principal fonte de informações de como o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado. São consideradas 
entradas: o Termo de Aprovação de Inicia�va (TAI), as expecta�vas das partes interessadas, e as leis, normas, polí�ca e diretrizes vigentes.

5.1  Plano de gerenciamento do projeto

DIRETORIA DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO – DGM
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É o processo de definir e documentar as necessidades e interesses das partes interessadas para alcançar os obje�vos do projeto.

5.2  Coletar os requisitos

Encerrada a coleta de requisitos deve se definir o escopo do projeto, onde é detalhado como será o produto ou serviço, o que ele deverá conter, 
qual será sua função, o requisito mínimo de qualidade, os processos que serão u�lizados e qual será o tempo para conclusão de cada item.

O escopo é dividido em dois itens, Escopo do Projeto e Escopo do Produto; onde:

• Escopo do Produto: são as caracterís�cas e funções que descrevem um produto ou serviço, como por exemplo: na criação de uma caneta, 
será de plás�co, da cor azul, de �nta florescente. Faz se a pergunta: o que é?

• Escopo do Projeto: e o processo de ações ou a�vidades que serão u�lizadas para a entrega do produto ou serviço, seguindo o exemplo da 
caneta: e feito o molde, o plás�co e posto no molde, é feito o preparo da �nta. Faz se as perguntas como, quando e quantos?

5.3  Definição do escopo

Processo de iden�ficação das ações específicas a serem realizadas para produzir entregas do projeto.

5.4  Definir as a�vidades
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Etapa de iden�ficação e documentação da relação entre as a�vidades e o projeto, nesta fase é possível iden�ficar a�vidades que serão 
executadas em paralelo e a�vidades que se iniciaram apenas com o termino de outra.

5.5  Sequenciar as a�vidades
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É o processo de subdivisão das a�vidades e entregas necessárias para a execução do projeto, em componentes menores, facilitando assim seu 
gerenciamento. 

Possui uma decomposição hierárquica orientada às entregas das a�vidades a serem executadas pela equipe, com a finalidade de a�ngir os 
obje�vos do projeto e criar as entregas requisitadas; cada nível descendente da EAP representa maior nível de detalhamento, ou seja, possui uma 
definição gradualmente mais detalhada das a�vidades de trabalho do projeto.

5.6  Estrutura analí�ca de projeto (EAP)

Figura 3. Exemplo de uma Estrutura Analí�ca de Projeto (EAP) simples.
Fonte: Escritório de Projetos / TCE-MS
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Processo de es�ma�va de equipamentos, pessoal e quan�dade de materiais, necessário para realizar cada a�vidade, para aplicação desta 
etapa é de extrema importância que se tenha conhecimento e clareza do tempo para realização de cada a�vidade.

5.7  Es�mar os recursos e custos das a�vidades
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O cronograma nada mais é que a relação das a�vidades, levando em conta sua sequencia, duração, recursos e restrições.

5.8 Desenvolver o cronograma

Relação de custo es�mado de a�vidades individuais ou pacotes de trabalho, visando estabelecer uma linha de base de custo autorizada.

5.9 Determinar o orçamento

Nesta etapa deve-se iden�ficar e documentar o papel, a responsabilidade, as habilidades necessárias e relação hierárquica do projeto entre o 
pessoal, além de criar o plano de gerenciamento de pessoal onde é relacionado os �tulares e os subs�tutos, caso venha a ocorrer algo extremo.

5.10 Desenvolver plano de recursos humanos

É o processo que tem como obje�vo encontrar a ferramenta que melhor se adéqua a troca de informações entre as partes interessadas, 
aumentando sua colaboração e reduzindo a possibilidade de conflitos. 

5.11 Planejar as comunicações
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Processo que define o que será necessário e como deveram ser realizadas as a�vidades de gerenciamento de riscos do projeto.

5.12  Planejar o gerenciamento de riscos
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Etapa de iden�ficação e relação das caracterís�cas dos riscos que poderão afetar o projeto, uma vez iden�ficado deve se analisar e planejar 
uma resposta de risco.

5.13 Iden�ficar riscos

Processo de iden�ficação dos fornecedores, especificação da forma de contratação e do �po de abordagem (Licitação, Cotação, entre outros).

5.14 Planejar as aquisições

Encerrado o detalhamento do projeto, o gerente deve gerar o plano de projeto, um documento que formaliza as a�vidades, o tempo, 
orçamento dos produtos finais, além do suporte de execução a serem u�lizados no projeto.

5.15 Plano de projeto
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Execução6



Processo de execução e conclusão das a�vidades definidas no plano de gerenciamento do projeto.

Durante a execução, podem ocorrer imprevistos onde será necessário fazer algumas mudanças na base do 
projeto e atualizações no planejamento, tais mudanças podem afetar toda a parte de documentação e alguns 
grupos de processos, portanto para que ocorram essas mudanças, deve ser feita a solicitação, onde será feita a 
analise e aprovação da mesma.
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A fim de facilitar o controle do projeto, a equipe de projeto deve seguir as a�vidades previstas no plano de gerenciamento, conforme sua 
sequencia e prazos estabelecidos; caso venha a ocorrer conflitos, cabe ao gerente eliminar ou minimixar seus impactos.

6.1  Executar as a�vidades
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O Gerente de Projeto é responsável por averiguar junto ao Solicitante e, ou Responsável pelo Escopo, se o que está sendo estregue, está em 
acordo com o que foi definido na Declaração do Escopo. Para tal homologação, é necessário que o Gerente de Projeto prepare de teste para que seja 
possível o acesso do Solicitante e do Responsável pelo Escopo ao entregável.

No caso de desatendimento dos critérios pré-estabelecidos do produto ou serviço, o Solicitante poderá rejeitar sua entrega. Caso esteja em 
acordo e o Solicitante entender que deve haver uma mudança para o alcance do obje�vo, a mesma só poderá ser realizada mediante a solicitação 
jus�ficada.

A homologação do entregável será registrada em ATA de Reunião.

6.2 Realizar entregas do projeto

É de extrema importância que com o decorrer do projeto as informações estejam sempre atualizadas, cabe ao gerente de projeto realizar as 
atualizações das planilhas, cronograma, mudanças solicitadas, qualidade do produto, controle e desempenho do projeto.

Serão realizadas reuniões formalizadas com os envolvidos para acompanhamento dessas atualizações, fases e prazos. Lembrando que deve ser 
gerada a Ata, onde deverá ser dado foco a tabela final (A�vidades a realizar por responsável e prazo).

6.3 Atualizar informações
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Monitoramento
e controle7
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O monitoramento e controle estarão presentes desde a aprovação da solicitação até o encerramento do 
projeto, consiste em um grupo de processos u�lizados para revisar, acompanhar e medir o desempenho e o 
progresso, além de iden�ficar onde será necessário realizar uma mudança, e iniciar a mesma.

Deve ser feito de forma con�nua, é uma das principais etapas necessárias para o sucesso do projeto, 
oferece à equipe uma visão mais ampla de como está o andamento do projeto, mostrando seus pontos crí�cos, 
facilitando seu gerenciamento e contorno.

Será realizado um repasse semanal de status dos projetos, com todas as ações acompanhadas: 
Informações específicas do projeto, alertas e impedi�vos.

Figura 4. Macro Processo Gerenciamento de Projetos
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Processo que permite a visualização de possíveis desvios com antecedência, possibilitando ações corre�vas caso necessário.

Monitorar o desempenho envolve:

• Comparar o desempenho planejado com o ob�do;

• Iden�ficar e solucionar possíveis riscos;

• Obtenção de informações mais precisas.

7.1 Monitorar o desempenho do projeto

Durante a execução do projeto, podem ocorrer imprevistos que demande mudanças no cronograma, orçamento, produto ou serviço, entre 
outros processos do projeto, quem poderá solicitar a mudanças será: o Solicitante, o Diretor da DGM, as unidades envolvidas e a gestão estratégica e até 
mesmo o próprio Gerente de Projetos. Realizada a reunião, a solicitação de mudança deve ser documentada mediante a ATA, e o gerente do projeto 
ficará encarregado de analisar os impactos das mudança(s) nos outros processos.

Após o levantamento dos impactos a solicitação de mudança poderá ou não ser aprovada pelo Diretor da DGM ou pelo Gerente de projeto, 
caso aprovada, o Gerente junto a equipe de projeto deverá proceder com o replanejamento.

7.2 Gerenciar as mudanças

Cabe ao gerente elaborar o Relatório de Status do Projeto, conforme estabelecido no plano de projeto, buscando sempre manter os 
interessados informados sobre a situação e medições de progresso e previsões do projeto.

7.3 Elaborar relatório de situação
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Encerramento8



O processo de encerramento se define no encerramento das a�vidades, na entrega do produto 
ou serviço terminado, na entrega do projeto cancelado, no transparecer dos resultados ob�dos e 
relato da experiência adquirida pela equipe.
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Etapa de formalização de entrega de todos os produtos ou serviços, onde é declarado se o produto ou serviço obteve a excelência e se o 
obje�vo foi cumprido.

Esta reunião e realizada pelo gerente e equipe de projetos, junto área ou setor demandante, e as partes envolvidas.

Nesta reunião, os recursos humanos u�lizados pelo projeto são desmobilizados, ficando disponíveis para outros processos.

8.1 Monitorar o desempenho do projeto

Após a realização da reunião de encerramento do projeto, o gerente e sua equipe devem se reunir e refle�r sobre o que poderia ser feito, quais 
pra�cas foram mais efe�vas, onde ocorreu falta de atenção, entre outros fatores. Esta reflexão é importante para o crescimento e união da equipe, de 
forma a promover o amadurecimento dos envolvidos e desenvolvimentos de boas pra�cas para projetos futuros.

8.2 Registrar lições aprendidas

Por fim, o gerente de projetos devera levantar toda a documentação e registros u�lizados no tempo de vida do projeto, como por exemplo: atas 
de reuniões, proposta de projeto, estrutura analí�ca do projeto (EAP), plano de projeto, termo de abertura de inicia�va (TAI), relatórios de situação, 
solicitação de mudanças, emails e/ou comunicações importantes, alem do Termo de Encerramento devidamente assinado pelos envolvidos, para 
serem enviados a DGM onde será efetuada a validação final do projeto.

8.3 Levantamento de documentos
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