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Departamento de Planejamento e Administração 

1 – Caracterização 

Assessoria de Projetos e Infraestrutura 

Função da Assessoria: Captar e gerenciar recursos financeiros Federais e Estaduais e desenvolver ações previstas em programas de governo para melhoria da infraestrutura 
física (construções, equipamentos e mobiliários) em todas as suas etapas, do pleito à entrega. Havendo viabilidade financeira, gerenciar projetos de reforma, manutenção e 
serviços nos próprios da SME. 

Objetivo da Assessoria: Aumentar a quantidade de recursos aprovados em pleitos e melhorar o percentual de sucesso de projetos, dando condução, orientação fiscalização e 
suporte em todas as etapas. 

2 - Membros da equipe 

Nome completo Cargo/Função Efetivo 
Função 

Gratificada 
Efetivo 

Comissionado 
Comissionado Estagiário 

Participa em 
alguma 

Comissão ou 
Conselho? 

Qual/Quais? 

SIM NÃO 

Graziele Pedro Bom Assessora de 
Projetos e 

Infraestrutura 

  X   X  1.Equipe Multidisciplinar 
Proinfância 
2.CONDEPHALI 
3.GAE 

Patrícia Cristiana Ferraz 
de Campos 

Oficial 
Administrativo 

X     X  1.Equipe Multidisciplinar 
Proinfância 

Márcio Alexandre Liessi Engenheiro Civil X     X  1.Equipe Multidisciplinar 
Proinfância 

Leandro da Silva Pereira  Desenhista 
Projetista 

X     X  1.Equipe Multidisciplinar 
Proinfância 
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3 - Atribuições  

1.  Analisar as necessidades de obras, serviços e equipamentos, demandados na Secretaria Municipal da Educação - SME, estudar a viabilidade para iniciação de 
novos projetos e serviços; 

2.  Compor e gerir equipes (fixa e periódicas) para a gestão dos programas e projetos nas etapas: iniciação, execução, acompanhamento e controle de ações e 
processos, prestação de contas, encerramento e transferência do bem; 

3.  Executar e gerenciar obras: tramitações em sistemas informatizados próprios dos governos, tanto no que se refere ao convênio e contratos quanto à fiscalização 
permanente da obra in loco; 

4.  Gerenciar emendas parlamentares: tramitações em sistemas informatizados próprios dos governos, tanto no que se refere ao convênio e contratos quanto à 
fiscalização permanente da ação; adquirir, entregar e prestar contas dos objetos previstos nas emendas; 

5.  Dar suporte aos agentes políticos bem como negociar diretamente com órgãos de Governo e com outras Secretarias da prefeitura os assuntos referentes aos 
convênios e termos de compromissos de interesse da SME; 

6.  Atualizar os croquis e projetos arquitetônicos dos próprios da SME; 

7.  Regularizar os terrenos e endereços dos próprios da SME; 

8.  Acompanhar a elaboração, aprovação e execução dos Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio dos próprios da SME; 

9.  Atender, conjuntamente à DDF aos chamados de serviços: abertura do chamado, encaminhamento, acompanhamento, visitas técnicas, viabilização financeira e 
execução; 

10.  Consolidar informações e atividades referentes aos projetos e programas, tratar e arquivar os documentos físicos e digitais, mantendo o histórico acessível no 
servidor de dados da SME; 

11.  Emitir pareceres, notas, orientações e relatórios nos processos afetos às atribuições; 

12.  Colaborar nos estudos de impacto de vizinhança e na elaboração de relatórios para empreendimentos habitacionais administrados por outras secretarias (SEHAB, 
SEURB, etc); 

13.   
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4 – Tarefas desempenhadas pela equipe 

 
Tarefas  

Funcionário Responsável 
 

Tipo de atividade 

Permanente Periódica 

1.  a. Identificar as necessidades da SME no que diz respeito à demanda por 
mudanças ou melhorias 

GRAZIELE X  

b. Selecionar, de acordo com a viabilidade, projetos a serem executados GRAZIELE X  

c. Estabelecer objetivos claros e alcançáveis em cada projeto GRAZIELE X  

d. Balancear as demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e 
custo 

GRAZIELE E MÁRCIO X  

e. Colaborar com a elaboração ou adaptar as especificações para 
aquisição 

GRAZIELE E MÁRCIO X  

f. Articular a Equipe Multidisciplinar para atuar no projeto GRAZIELE X  

g. Autuar processos e acompanhá-los GRAZIELE E PATRÍCIA X  

2.  a. Elaborar CI de convocação e publicar portaria GRAZIELE X  

b. Agendar, elaborar e conduzir reuniões periódicas GRAZIELE X  

c. Distribuir tarefas e acompanhar prazos GRAZIELE X  

d. Coordenar e integrar as ações entre as Secretarias GRAZIELE E MÁRCIO X  

e. Dar suporte ao trabalho da equipe GRAZIELE E MÁRCIO X  

3.  a. Acompanhar a execução da obra MÁRCIO X  

b. Fiscalizar as obras no mínimo duas vezes por semana MÁRCIO X  

c. Gerenciar conflitos decorrentes da obra (Servidores e construtoras) MÁRCIO E GRAZIELE  X 

d. Medir e encaminhar para pagamento MÁRCIO X  

e. Promover o aditamento de projetos valores e prazos MÁRCIO E GRAZIELE  X 

f. Notificar, suspender, e demais ações para controle da obra junto ás 
construtoras 

MÁRCIO E GRAZIELE  X 

g. Garantir execução de serviços, cronograma e memoriais MÁRCIO X  
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4 – Tarefas desempenhadas pela equipe 

 
Tarefas  

Funcionário Responsável 
 

Tipo de atividade 

Permanente Periódica 

h. Elaborar relatórios fotográficos e vistorias  MÁRCIO X  

i. Atualizar sistemas informatizados MÁRCIO E GRAZIELE X  

j. Manter a documentação física e digital da obra organizada e acessível 
no servidor 

MÁRCIO, GRAZIELE E 
PATRÍCIA 

X  

4.  k. Reformular projetos e áreas GRAZIELE  X 

l. Pleitear uso de saldo de rendimentos GRAZIELE E MÁRCIO  X 

m. Pleitear alterações em convênios e termos de compromissos GRAZIELE  X 

n. Acompanhar e solicitar desembolso financeiro MÁRCIO E GRAZIELE X  

o. Validar e prorrogar convênios, contratos e termos de compromissos GRAZIELE X  

p. Providenciar Alvarás, autorizações, pareceres, orçamentos, projetos, 
cronogramas, etc 

GRAZIELE E MÁRCIO X  

q. Colaborar com a equipe da SME no planejamento ocupação e 
funcionamento da obra/objeto 

GRAZIELE  X 

r. Gerenciar os sistemas de informações dos programas GRAZIELE E MÁRCIO X  

5.  a. Negociação com Assessoria parlamentar GRAZIELE  X 

b. Elaboração de plano de trabalho e subações GRAZIELE  X 

c. Gerenciamento do sistema GRAZIELE E PATRÍCIA X  

d. Autuação e acompanhamento e instrução de processos para aquisição 
do previsto 

GRAZIELE E PATRÍCIA X  

e. Prorrogação, reformulações no Termo de Compromisso GRAZIELE  X 

f. Produção de ofícios, e-mails, diligências GRAZIELE E PATRÍCIA X  

g. Participação em reuniões com agentes de governo GRAZIELE  X 

h. Articulação com equipes gestoras das escolas GRAZIELE  X 
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4 – Tarefas desempenhadas pela equipe 

 
Tarefas  

Funcionário Responsável 
 

Tipo de atividade 

Permanente Periódica 

6.  a. Levantar o acervo documental de cadastro da SME LEANDRO E GRAZIELE  X 

b. Realizar visitas técnicas para obtenção de dados para atualização dos 
croquis e projetos 

LEANDRO X  

c. Produção dos desenhos necessários às atualizações LEANDRO X  

d. Realizar atualização periódica (anual) dos projetos e croquis LEANDRO  X 

7.  a. Manter ativos, acompanhar, controlar e instruir os processos de 
regularizações dos terrenos dos próprios da Educação 

GRAZIELE E LEANDRO X  

b. Fornecer ou promover o fornecimento de peças técnicas para 
regularizações 

LEANDRO X  

c. Emitir ou providenciar a emissão de certidões e demais documentos 
relativos às áreas das obras conveniadas 

LEANDRO X  

d. Colaborar remotamente ou comparecer às reuniões com outras 
secretarias para tratar das regularizações 

LEANDRO E GRAZIELE X  

e. Realizar uma pesquisa documental para posterior atualização dos 
endereços das escolas municipais. Após o término, tornar públicas as 
informações. 

LEANDRO  X 

f. Manter o acervo de projetos, croquis, fichas cadastrais e matrículas dos 
terrenos, digital e físico, atualizado e compatível com o acervo da 
SEURB 

LEANDRO X  

8.  a. Acompanhar a elaboração dos projetos em conjunto com a equipe da 
SEURB, realizando visitas e fornecendo documentação quando 
necessário. 

LEANDRO X  

b. Manter o arquivo da documentação dos AVCBs atualizado LEANDRO E PATRÍCIA X  

c. Dar suporte às escolas, quanto à execução dos projetos elaborados, em LEANDRO E GRAZIELE  X 



 

Secretaria Municipal de Educação 
Centro de Formação do Professor- Rua João Kuhl Filho, S/N – Parque da Cidade - Coordenadas: -22.562124°, -47.415447° 

CEP – 13480-731   www.limeira.sp.gov.br         Limeira-SP      Fone: (19) 3404-2438 

Manual de Normas e Procedimentos  Assessoria de Projetos e Infraestrutura 

Código: SMEAPI Revisão: 02 Emissão: 18/09/2018 Folha: 6/8 

Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 
 

4 – Tarefas desempenhadas pela equipe 

 
Tarefas  

Funcionário Responsável 
 

Tipo de atividade 

Permanente Periódica 

processos administrativos. 

d. Controlar prazos e cronogramas tanto dos AVCBs quanto dos processos 
administrativos 

LEANDRO X  

9.  a. Atender os servidores via e-mail, telefone ou pessoalmente no que se 
refere aos pedidos de serviços (manutenção, assessoria técnica, 
serviços emergenciais) e registrar em controle próprio da Assessoria, do 
início ao fim do processo. 

GRAZIELE X  

b. Articular com outras secretarias e departamentos o atendimento dos 
chamados abertos no que se refere à mão de obra e materiais 

GRAZIELE X  

c. Controlar prazos e cronogramas dos serviços GRAZIELE X  

d. Articular com a DGF a questão de orientação às escolas quanto à 
utilização assertiva dos recursos repassados para serviços  

GRAZIELE X  

e. Encaminhar e acompanhar serviços a serem realizados por meio de Ata 
gerenciada pela DFF 

GRAZIELE X  

f. Manter os envolvidos e gestores da SME informados quanto às 
solicitações e os andamentos 

GRAZIELE X  

10.  a. Providenciar, redigir e enviar documentos.  PATRÍCIA X  

b. Atender os servidores via telefone, e-mail, pessoalmente, encaminhando 
aos membros da equipe as informações e demandas por pertinência 
técnica. 

PATRÍCIA X  

c. Digitalizar a documentação da Assessoria, zelando pela preservação da 
política de gestão documental implementada. 

PATRÍCIA E GRAZIELE X  

d. Gerenciar os sistemas de processos SME e PML. PATRÍCIA X  

e. Autuar, instruir, tramitar, reativar, arquivar Processos com os PATRÍCIA X  
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4 – Tarefas desempenhadas pela equipe 

 
Tarefas  

Funcionário Responsável 
 

Tipo de atividade 

Permanente Periódica 

documentos fornecidos pela equipe. 

f. Tratar, organizar e arquivar os documentos. PATRÍCIA X  

g. Gerenciar a agenda da equipe. PATRÍCIA X  

h. Gerenciar os suprimentos da Assessoria. PATRÍCIA X  

i. Gerenciar a caixa de e-mail da Assessoria. PATRÍCIA E GRAZIELE X  

j. Gerenciar a locomoção da equipe (transporte, horários, etc). PATRÍCIA X  

k. Gerenciar a prestação de contas de mobiliários e equipamentos no 
SIMEC. 

PATRÍCIA E GRAZIELE X  

11.  a. Estudar e pesquisar em processo de grandes empreendimentos para 
instrução dos autos  

GRAZIELE  X 

b. Articular com Chefia e Agentes políticos as ações a serem 
desenvolvidas a partir de EIVs-RIVs 

GRAZIELE  X 

c. Emitir documentação pertinente à EIV-RIV GRAZIELE  X 
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1. Apresentação 

 

A Assessoria de Projetos e Infraestrutura tem por finalidade gerenciar ações de melhorias na infraestrutura da 

rede municipal de ensino por meio de equipes multidisciplinares, compostas por profissionais de toda a Prefeitura. 

Busca melhorar o percentual de sucesso em projetos e programas, gerenciando, dando condução, orientação e 

suporte, que permitam à Secretaria Municipal de Educação desenvolver seus projetos de forma eficiente.  

Também é responsável por captar, junto a órgãos públicos, recursos financeiros para a viabilização de ações 

para melhoria da infraestrutura. Além de pleitear recursos, coordena todas as atividades referentes aos convênios 

firmados, executa e fiscaliza as ações previstas, como por exemplo: obras, aquisições de veículos, equipamentos, etc. 

Além de gerenciar convênios e projetos, também realiza serviços de regularizações documentais (áreas 

dominiais, croquis, certidões, etc) e, havendo viabilidade financeira, gerencia reformas, manutenções e serviços nos 

próprios da SME. 
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2. Gestão de equipes multidisciplinares 

 

 Para o desenvolvimento de projetos e programas, a Assessoria conta com o apoio de uma equipe fixa composta por 

Oficial Administrativo, Engenheiro Civil, Desenhista Projetista e Assessora de Projetos e Infraestrutura, que coordena e dá 

suporte às equipes multidisciplinares. As equipes multidisciplinares são compostas conforme a necessidade da ação prevista 

no projeto ou programa, por profissionais advindos das diversas Secretarias da Prefeitura de Limeira. Tais profissionais 

trabalham cumulativamente, ou seja, além das atribuições do próprio departamento de origem, recebem as atribuições 

temporárias do projeto ou ação a ser desenvolvida. 

 A cada novo projeto, novas equipes são compostas pela Assessora de Projetos e Infraestrutura, e perduram até o 

encerramento das atividades do projeto, sendo que seus membros podem ser substituídos a qualquer momento, a pedido 

dos seus superiores (havendo motivação).  

 Roteiro para composição das equipes: 

a. Levantamento das especificidades de cada ação ou projeto; 

b. Levantamento das qualificações técnicas necessárias ao desenvolvimento da ação ou projeto; 

c. Convite ou convocação dos profissionais para trabalho por tempo determinado; 

d. Publicação da equipe e respectivas atribuições por meio de portaria no JOML, quando for o caso; 

e. Estabelecimento de cronograma de trabalho e planejamento das atividades; 

f. Desenvolvimento da ação ou projeto por meio de reuniões periódicas e atividades coordenadas; 

g. Gestão das equipes para que o trabalho se desenvolva no sentido de cumprir o objetivo comum; 

h. Após o desenvolvimento e encerramento das ações ou do projeto, as equipes são decompostas. 

  

3. Pleito e execução de ações em Programas de Governo 

 

 A Assessoria de Projetos e Infraestrutura pleiteia e gerencia convênios firmados com o Governo Federal, por meio 

do Sistema de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação e também com o Governo Estadual. Os 

convênios firmados são principalmente para a ampliação e melhoria da infraestrutura física da rede municipal de ensino, 

como por exemplo, aquisição de ônibus escolar, mobiliário, equipamentos, construção de escolas, quadras, etc.  
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3.1.  Programas  

 

Um programa é um grupo de projetos gerenciados de uma forma coordenada, a fim de se obter benefícios que, 

de uma forma isolada, não se obteria.1 

Programas são o principal instrumento que os governos utilizam para promover a integração entre os entes e os 

setores para concretizar políticas públicas e otimizar seus recursos, sejam eles financeiros, humanos, logísticos 

ou materiais. Por outro lado, uma ação é um conjunto de operações, cujos produtos contribuem para os objetivos 

do programa governamental. A ação pode ser um projeto, atividade ou operação especial.2 

3.2. Convênios 

 

 Convênios são acordos celebrados entre os órgãos públicos e outras instituições, públicas ou privadas, para a 

realização de um objetivo comum, mediante formação de parceria. Os convênios assinados pelo Poder Público preveem 

obrigações para ambos os parceiros. Deveres esses que geralmente incluem repasse de recursos de um lado e, do 

outro, aplicação dos recursos de acordo com o ajustado, bem como apresentação periódica de prestação de contas.3 

 

 Para que o município participe de um Programa e firme um novo convênio ou Termo de Compromisso, são 

necessárias as seguintes etapas: 

a. Reuniões estratégicas com agentes políticos e técnicos da Prefeitura para definição do escopo do trabalho e 

dos objetos e ações a serem pleiteados; 

b. Programação de reuniões periódicas para acompanhar todas as etapas; 

c. Convocação da equipe composta; 

d. Articulação e envolvimento dos profissionais nos objetivos e metas definidos; 

e. Definição da estratégia do pleito (objeto a ser pleiteado, prazos, cronograma, responsabilidades); 

f. Produção de documentos (projetos, declarações, orçamentos, etc); 

g. Pleito – concorrência geralmente feita via sistema informatizado; 

h. Atendimento às diligências (providência de documentos extras, correções, esclarecimentos); 

i. Aprovação (formalização do convênio); 

j. Publicação; 

k. Preparação para execução (licitação, contratação, publicações); 

l. Execução da ação prevista no convênio; 

m. Documentação (do bem, do serviço ou do imóvel); 

n. Prestação de Contas;  

                                                           
1
 Definição do Guia PMBOK, 2000. 

2
 Definição do INEP, portal, 2016. 

3
 Definição do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Governo Federal, 2016. 
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o. Encerramento (transferência de responsabilidade do bem ou serviço adquirido); 

  

 Cada convênio tem suas regras específicas, determinadas legalmente, via resoluções e decretos que devem ser 

atendidas inclusive no quesito “contrapartida”, que seria o investimento por parte da Prefeitura para que a ação prevista 

possa ser executada. 

 Os prazos contratuais e de convênio, que não coincidem, também precisam ser gerenciados, prorrogados e 

publicados periodicamente, bem como demais solicitações (jurídicas, dos financiadores, dos envolvidos, etc), durante o 

andamento do convênio. 

 

3.3. Operacionalização do SIMEC 

 

 O monitoramento das ações pactuadas com o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação-FNDE, é 

realizado por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação – SIMEC.  

 O SIMEC é um portal operacional e de gestão do Ministério da Educação - MEC, que trata do orçamento e 

monitoramento das propostas on-line do governo federal na área da educação. É no SIMEC que os gestores municipais 

(Prefeitos, Secretários) verificam o andamento dos Planos de Ações Articuladas. 

 Trata-se de um complexo sistema informatizado, em módulos, como por exemplo: “Obras 2.0” e “manutenção de 

Educação Infantil”, para tramitação de ações e documentos que vão desde o pleito, passando por vistorias e fotos, 

prorrogações de convênios, aprovações de repasse de recursos, prestação de contas, repasses de emendas parlamentares, 

etc. 

 

4. Infraestrutura 

 

 A partir de 2018, a Assessoria passou, gradativamente, a coordenar e dar assistência na execução de serviços de 

melhoria da infraestrutura física dos próprios da SME. Em parceria com a SOSP, SEURB e DGF-SME promove, havendo 

recursos financeiros humanos e materiais, a execução de serviços de manutenção, reformas, elaboração de projetos e 

orientações técnicas. Os serviços são executados por meio das seguintes etapas: abertura do chamado (solicitação via e-

mail para serviços e via Processo Administrativo para reformas), encaminhamento, acompanhamento, visitas técnicas, 

viabilização financeira (GSE e DGF) e execução. 
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5. Gestão de Obras 

 

 É responsabilidade do Gestor Público a execução de todas as etapas do processo de construção, buscando 

a correta execução dos serviços, o cumprimento dos prazos e qualidade acordada, além de estar sujeito a dirimir as 

duvidas e responder questionamentos juntos aos órgãos de controle e fiscalização ao longo da execução das obras 

de Convênios e Termos de Compromisso.4 

 O gerenciamento de obras no Brasil é uma atribuição de arquitetos e engenheiros civis, regulamentada pela 

Lei 5.194, de 1966, em consonância com profissionais administrativos e gestores.  A Assessoria gerencia as 

obras cujas contratações foram realizadas sob sua responsabilidade, como por exemplo, as obras previstas em 

convênios ou reformas por ela planejadas. Gerenciar uma obra significa administrar, simultaneamente, o cumprimento 

do cronograma e a previsão financeira, gerindo profissionais que têm formações e práticas diversas. O profissional 

que gerencia obras precisa dominar custos, contratos, prazos, ter habilidade com pessoas e organização documental. 

 A gestão de uma obra é composta principalmente pelas seguintes etapas: 

a. Análise e validação da proposta pelos agentes políticos 

b. Análise e validação da viabilidade da proposta pelos técnicos 

c. Planejamento dos recursos financeiros 

d. Definição e confecção dos projetos 

e. Elaboração dos orçamentos, cronogramas e memoriais 

f. Contratação da execução 

g. Preparação do terreno (ser for o caso) 

h. Emissão da Ordem de Serviço 

i. Execução 

j. Gerenciamento documental (durante toda a execução da obra) 

k. Fiscalização periódica; pagamentos periódicos 

l. Emissão do Termo de recebimento (provisório e definitivo) 

m. Regularização para o funcionamento (quando possível) 

n. Acionamento dos envolvidos para planejamento do funcionamento 

o. Transferência (entrega da obra ao responsável para ocupação) 

 

 

                                                           
4Trecho extraído do Manual de Obras Convencionais, MEC, Brasília, 2014. 
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5.1.  Fiscalização  

 

 Na etapa de execução e fiscalização, o Engenheiro fiscal mantém comunicação com as empresas 

contratadas por meio de documentos oficiais, e-mails e reuniões, além de realizar mensalmente a rotina abaixo: 

 Visita de acompanhamento da execução dos serviços da obra com registro fotográfico (duas vezes por semana) 

 Acompanhamento das obras pelo SIMEC com inserção de documentos e vistorias 

 Geração dos boletins de medições pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a partir dos dados enviados pelo 

Fiscal 

 Controle do diário de obra 

 Solicitação da geração da Nota fiscal pela empresa, referente à medição 

 Envio dos documentos para a Divisão de Gestão Financeira proceder com o pagamento. 

 

6. Gerenciamento de Projetos 

 
 Projeto é um conjunto de atividades ou medidas planejadas para serem realizadas, com responsabilidade de 

execução definida, a fim de alcançar determinados objetivos e resultados mensuráveis (quantificação, qualificação e 

localização dos benefícios), com prazo de duração limitado e considerando os recursos específicos (humanos, financeiros, 

materiais, equipamentos), sendo caracterizado por criar algo novo, algo que não havia sido feito antes da mesma maneira.5 

 

6.1. Processos para gerenciamento de projetos 

 

a. ANÁLISE: consiste em analisar as necessidades demandadas na Secretaria Municipal da Educação, para iniciação 

de novos projetos. Inclui a pesquisa de programas de governo que possam atender à demanda e o estudo da 

viabilidade de recursos financeiros junto aos departamentos responsáveis; 

 

b. PLANO DE TRABALHO: consiste em elaborar o documento que acompanha os projetos, especificando os 

aspectos técnicos, prazos, cronogramas, responsabilidades e valores envolvidos, contendo: identificação do objeto 

a ser executado, metas ou resultados, a serem atingidos, etapas ou fases de execução, riscos e recursos, 

orçamento e cronograma; 

 

c. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: consiste na composição de grupos de trabalho (equipes fixa e periódica) para o 

projeto, bem como planejar e organizar a atuação da equipe: perfis, qualificação, atribuições, periodicidade de 

encontros, comunicação, etc; 

 

d. INICIAÇÃO: consiste na iniciação do projeto, por meio da aprovação do (a) Secretário(a); informar a equipe e 

mobilizar interessados; colocar em prática/ajustar o plano de ação; 

                                                           
5
 Definição da Divisão de Gerenciamento de Projetos, Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário  de Alagoas. 
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e. DESENVOLVIMENTO: trata-se do processo de desenvolver, coordenar, planejar, acompanhar, assessorar, 

consolidar ações referentes aos projetos; 

 

f. CONTROLE: monitorar e avaliar o desenvolvimento do projeto, identificando/propondo soluções para possíveis 

problemas;  

 

g. ENCERRAMENTO: transferência do produto/resultado final ao departamento requisitante ou responsável prezando 

pela continuidade; arquivamento dos documentos relacionados ao projeto; manutenção do histórico. 
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