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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Objetivos do documento 

O presente documento tem como objetivo estabelecer as diretrizes 

necessárias para o gerenciamento do Projeto Programa Modernizando a 

Gestão Pública – PmgP– Governo do Goiás. 

Este Plano de Projeto visa explicitar de forma detalhada as principais 

etapas a serem desenvolvidas, bem como relatar as respectivas fases de 

atuação em que o Movimento Goiás Competitivo – MGC com a interveniência 

do Movimento Brasil Competitivo - e as lideranças do Governo do Goiás 

atuarão para atender as necessidades estratégicas do Estado. 

Para alcançar os objetivos deste projeto, a MGC atuará em cooperação 

com o MBC com a finalidade de auxiliar e orientar o movimento local a 

desenvolver o projeto da melhor maneira possível. 

Este documento será observado durante todas as fases do seu ciclo de 

vida, servindo também como consulta e orientação para a tomada de 

decisões estratégicas e operacionais. Além disto, este plano poderá ser 

atualizado, continuamente, durante o transcorrer dos trabalhos, auxiliando o 

comitê estratégico do Projeto a manter-se informado sobre as orientações 

do Projeto. 

1.2 Histórico e situação atual 

Este Plano de Projeto dá-se a partir da manifestação e interesse do Ente 

Público para promover o equilíbrio fiscal, por meio da identificação de 

oportunidades que poderão alavancar as receitas do Estado e, em paralelo, à 

redução dos gastos públicos, no período de 12 (doze) meses. 
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A proposta foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar o Estado do 

Goiás a alcançar resultados expressivos em sua governança, desenvolver a 

atuação da Secretaria de Fazenda - SEFAZ com outros órgãos envolvidos e, 

consequentemente, melhorar os serviços básicos em atenção à sociedade.  

A partir das demandas do Estado, o MGC junto ao MBC desenvolverá o 

encontro das propostas com a finalidade de alinhar os interesses e, para que 

sejam alcançados os objetivos descritos neste documento. Para que os 

objetivos sejam alcançados, as equipes da secretaria de governo do Goiás 

junto às equipes dos movimentos trabalharão envolvidas com as causas 

necessárias. 
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2 ESCOPO DO PROJETO 

2.1 Descrição do Escopo 

Os projetos realizados por meio do MGC vão ao encontro da melhoria 

da gestão pública e competitividade do país seja atuando em seus Estados, 

municípios e/ou no Distrito Federal. Para o alcance destes princípios, o MGC 

contará com a expertise de suas parceiras técnicas que desenvolverá as 

atividades em conjunto com as lideranças da secretaria de fazenda do Goiás. 

A proposta foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar o Governo do 

Goiás a alcançar resultados expressivos em sua governança, desenvolver a 

atuação da secretaria de fazenda com outros órgãos envolvidos, recuperar a 

situação econômica a partir da transparência e, consequentemente, melhorar 

os serviços básicos em atenção à sociedade. 

Em um primeiro momento foi diagnosticado na SEFAZ um cenário em que 

há possibilidades de crescimento na arrecadação, pelo Estado, em receitas 

correntes por meio de tributos e diminuição de despesas correntes, 

principalmente advindas de processos gerados pelo gerenciamento da folha 

de pagamentos. 
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No presente projeto, e com escopo das atividades a serem 

implementadas, será objeto de atenção o gerenciamento matricial de receitas 

e despesas, nos respectivos: aspectos:abaixo:  

 

 

 Identificação e captura de oportunidades de incremento da arrecadação 

e dívida ativa; 

Esta etapa será realizada através de ações voltadas ao aumento da 

eficiência dos instrumentos de arrecadação e fiscalização, análise dos 

indicadores associados da economia e dos agentes que geram a receita 

tributária. 

 Identificação e captura de oportunidades de redução das despesas 

correntes; 

Esta etapa será realizada visando à alocação e correta utilização dos 

recursos disponíveis. Será desenvolvida a partir do controle cruzado dos 
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dados, com desdobramento em todos os níveis da estrutura 

organizacional do Governo, a partir da identificação e análise dos fatores 

geradores de gastos. 

 Identificação e captura de oportunidades de redução dos gastos com 

folha de pagamento. 

Este último processo, será desenvolvido a partir de uma melhoria na 

estrutura organizacional, buscando aperfeiçoar a estrutura hierárquica e 

melhorar o gerenciamento da folha de pagamento a partir da identificação 

de pagamentos indevidos, na análise de vantagens concedidas, de cargos 

comissionados e de terceiros estruturados atualmente. 

O objetivo destas três etapas a serem seguidas pela parceira técnica, por 

meio do MBC e do MGC, será o alcance do equilíbrio fiscal em que o 

Estado provisionará maiores recursos financeiro à elaboração de políticas 

públicas alinhadas à política econômica atual. 
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3 OBJETIVOS: 

Os objetivos deste projeto estão evidenciados nas necessidades do 

Estado do Goiás em alcançar o equilíbrio fiscal atendendo às suas demandas 

de maneira eficiente, com baixos custos, em curtos prazos e que permitam 

desenvolver políticas públicas favoráveis ao Estado. 

3.1 Premissas 

 O projeto precisa ser acompanhado por forte liderança da equipe de 

governo. O apoio da equipe de governo faz-se necessário para o 

atendimento dos seguintes requisitos: 

a. Nomear o comitê gestor do projeto; 

b. Assegurar a disponibilidade de equipe de técnicos para condução 

e apoio nas atividades do projeto; 

c. Acompanhar o andamento das atividades e definir medidas 

corretivas e de mudanças; 

d. Definição das diretrizes gerais do projeto; 

e. Alocação de equipes nas secretarias envolvidas e acesso aos 

dados e informações internas, consideradas relevantes pela 

equipe da consultoria para realização do projeto; 

f. Permitir o acesso aos dados e informações internas consideradas 

relevantes pela equipe do fornecedor de tecnologia (empresa de 

consultoria) para a realização do projeto; 

g. Proporcionar infraestrutura adequada ao desenvolvimento das 

atividades. 
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 O projeto será desenvolvido com 100% dos recursos privados e dará 

início somente após a formalização da captação ou alguma autorização 

do MGC e MBC. 

 Os líderes do Governo do Goiás ligados ao projeto deverão compor o 

comitê de Governança do projeto, juntamente com o MGC, MBC e o 

Fornecedor de Tecnologia, estando presentes nas reuniões previstas 

no acompanhamento do projeto: 

 

a. Reuniões de acompanhamento semanais com o fornecedor de 

tecnologia; 

b. Reuniões de acompanhamento mensais com o fornecedor de 

tecnologia e o MGC; 

c. Reuniões de acompanhamento trimestrais com o fornecedor de 

tecnologia, o MBC, MGC e os representantes das empresas 

investidoras, patrocinadoras ou doadoras. 

 O pagamento das etapas do projeto será realizado mediante assinatura 

da Ata de Validação de Produto e encaminhamento dos entregáveis a 

ser realizada nas reuniões de acompanhamento, pela governança do 

projeto (líder do Governo do Goiás, consultor líder e coordenador de 

projetos ou pelo representante do MGC.  

 A participação do Setor Público, Setor Privado e 3º Setor obedecerão 

aos princípios da Administração Pública: Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e Eficiência. 

3.1.2 Restrições 

 Impedimentos legais e processuais da Instituição; 
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 Dificuldade de integração de instrumentos de gestão específicos dos 

parceiros; 

 Não atingir a meta de captação (100% assinado); 

 Empresas investidoras, patrocinadoras, doadoras ou contribuintes 

rescindirem respectivos contratos; 

 Não cumprimento do desembolso financeiro acordado em contrato 

pelas empresas patrocinadoras, doadoras ou investidoras; 

 Não envolvimento dos servidores do Governo do Goiás; 

 Não envolvimento da liderança do Projeto junto ao órgão cliente. 

3.1.3 Benefícios 

 Redução de despesas facultativas que oneram financeiramente e 

tecnicamente a máquina pública; 

 Aumento de receitas que possibilitarão o desenvolvimento de políticas 

públicas favoráveis ao Estado; 

 Aprimoramento do conhecimento gerencial dos servidores do Governo 

do Goiás; 

 Informatização da gestão em nível estratégico; 

 Otimização de recursos financeiros e tempo. 
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EAP (WBS) 
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4 CRONOGRAMA 

Esta seção apresenta o cronograma das atividades previstas que serão 

gerenciadas pelo MGC por meio da parceira técnica envolvida no Projeto. No 

início das atividades estes cronogramas poderão sofrer alterações de acordo 

com a necessidade dos participantes do Projeto (tanto o Governo do Goiás 

quanto a equipe da parceira técnica) e, posteriormente validação do comitê 

executivo. 

A atuação da parceira técnica terá início a partir da assinatura do contrato 

realizado entre o MGC e a parceira técnica envolvida.  

 

CRONOGRAMA – EQUILÍBRIO FISCAL 
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CRONOGRAMA – FOLHA DE PAGAMENTO 

 

 

 

Duração estimada do projeto: 12 meses 

Início: (a depender do processo de captação e expressa autorização do MGC) 

Término: (a depender do processo de captação e expressa autorização do 

MGC) 

*Efetivo início com a devida autorização do MGC com base na segurança 

orçamentária e técnica do projeto. 
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* O cronograma acima, pressupõe visitas técnicas do fornecedor de 

tecnologia, ao longo de 12 meses e a partir do 13º mês, a equipe das 

Secretarias deverá conduzir o controle das ações de melhoria. 
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5 RECURSOS DO PROJETO 

5.1 Recursos Humanos  

 

 

Equipe MGC 

Integrante Função E-mail Telefone 

Pedro Daniel Bittar Presidente MGC pedrodbittar@terra.c

om.br 

62 3921-5300 

62 9800-6595 

Mércia Beatriz Costa Coordenadora de 

Projetos 

ass.presidencia@m

gc.org.br 

62 3921-5300 

62 9800-6595 

 

Equipe MBC 

Integrante Função E-mail Telefone 

Romeu Luiz F. Neto Superintendente romeu@mbc.org.b

r 

(61) 3329-

2108 

Elizabete Santos 

Torres 

Coordenadora do 

Projeto 

elizabete@mbc.org

.br 

(61)3329-

2106 

Vitor Pompeu F. Lima Auxiliar Projeto vitor@mbc.org.br (61) 3329-

2110 

 

Equipe Governo GO 

Integrante Função E-mail Telefone 

Ana Carla Abrão 

Costa 

Secretária de 

Fazenda do Goiás 

anacarla-

ac@sefaz.go.gov.br 

 

 

 

Parceiros Técnicos Função E-mail Telefone 

 Consultor Líder 

 

  

mailto:romeu@mbc.org.br
mailto:romeu@mbc.org.br
mailto:elizabete@mbc.org.br
mailto:elizabete@mbc.org.br
mailto:vitor@mbc.org.br
mailto:anacarla-ac@sefaz.go.gov.br
mailto:anacarla-ac@sefaz.go.gov.br
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6 ORÇAMENTO 

6.1 Resumo Orçamentário 

Item Valor 

Fornecedor de Tecnologia FALCONI R$ 6.490.000,00 

MBC (Governança) 4% R$ 194.700,00 

MGC (Governança) 6% R$ 454.300,00 

Logística e Custeio MBC R$ 12.992,00 

Imposto sobre doação – ITCMD R$ 286.079,68 

Total:  R$ 7.438.071,68 
 

 

 

Demais questões referentes a aquisições de produtos ou serviços estão 

definidas no Orçamento do projeto, em conformidade com seu processo 

específico e que envolvem os gastos de logística e custeio para coordenação 

e acompanhamento do projeto pelo MGC passagens aéreas, traslados, ajuda 

de custo para viagem, hospedagem, taxas bancárias, despesas com correios 

e outras despesas referentes a toda a gestão financeira do projeto, gestão de 

contratos, acompanhamento técnico e outros procedimentos de coordenação 

para garantir a plena execução do projeto. 

Todos os gastos de logística e execução do projeto relacionado à ação 

dos consultores já constam no valor acima. 

Caso, ao longo do trabalho, seja identificado a necessidade de atividades 

complementares, estas serão objeto de uma nova proposta. 
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6.1.2 Captação de Recursos 

Este plano de projeto será realizado mediante custeio das despesas 

especificadas na sessão orçamento com 100% de recursos privados 

(Doação/Patrocínio/Formas jurídicas específicas); 

As etapas só poderão iniciar com a autorização formal pelo MBC e/ou 

MGC; 

Caso não seja realizado o aporte de 100% dos recursos previstos, o 

escopo poderá sofrer adequações para ajustar ao novo orçamento ou o 

projeto poderá ser interrompido; 

A formalização de interesses e oficialização das 

doações/patrocínios/formas jurídicas específicas, será realizada pelo MGC. 
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7 GESTÃO DE MUDANÇAS 

Requisições de mudança serão válidas somente quando a mudança 

impactar nos acordos firmados anteriormente entre MGC e demais partes do 

projeto. A requisição de mudança pode ser solicitada por qualquer membro 

da equipe do projeto. 

7.1 Comitês de Mudanças 

Ficam aqui registrado os membros que terão autonomia para aprovar 

ou vetar mudanças no projeto, este grupo será referenciado como “Comitê 

de Mudanças”. 

Membro Cargo Instituição* 

Ana Carla Secretária de 

Fazenda do Goiás 

Governo do Goiás 

Romeu Luiz F. Neto. Superintendente MBC 

Pedro Bittar Presidente MGC 

 

7.1.2 Situações de Mudanças 

Ficam aqui registrados em quais situações podem ser requeridas 

alterações no projeto. 

 Alteração do escopo do projeto e cronograma de atividades; 

 Acréscimo e ou redução dos valores estabelecidos; 

 Inclusão e/ou exclusão de frentes de trabalho; 

 Atendimento à legislação que impacte no escopo dos projetos; 
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 Alteração das equipes técnicas; 

 Interrupções no cronograma de desembolso financeiro por parte 

dos investidores, patrocinadores ou doadores; 

 Não comprometimento da equipe do Governo do Goiás na 

execução das ações de sua responsabilidade; 

 Falta de comprometimento da equipe do Governo do Goiás com 

as metas e planos de ação estabelecidos. 
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8 COMUNICAÇÕES 

 

Necessidade 

de 

informação 

ou evento 

Freq* Receptor Responsável Meio de Divulgação** 

Plano de 

Projeto 

E Partes 

Interessadas 

Coordenador 

do Projeto 

E-mail 

Aprovação do 

Plano de 

Projeto 

E Coordenador do 

Projeto 

Governo do 

GO 

E-mail 

Evolução do 

Cronograma 

de Atividades 

da Execução 

M Coordenador do 

Projeto 

Consultor 

Líder do 

Fornecedor 

de 

Tecnologia 

E-mail 

Entrega dos 

Produtos 

M Governo do GO, 

MBC e MGC 

Consultor 

Líder do 

Fornecedor 

de 

Tecnologia 

Envio por e-mail até 

48h antes da reunião; 

Reuniões de 

Acompanhamento 

Mensais e Trimestrais. 

Reuniões Semanais de 

acompanhamento e 

implementação no 

Governo GO. 

Ata de 

Validação dos 

Serviços de 

Consultoria 

Realizados  

M Coordenador do 

Projeto 

Consultor 

Líder do 

Fornecedor 

de 

Tecnologia 

Reunião de 

Apresentação 

Aprovação da 

Prestação de 

Contas 

M Superintendência 

do MBC e 

Presidência do 

MGC 

Coordenador 

do Projeto 

E-mail 

Prestação de 

Contas 

M Investidores Coordenador 

do Projeto 

E-mail 

* M - Mensal, Q - Quinzenal, S - Semanal, D - Diário, E - Por Evento 

**E-mail, Relatório, Reunião de Apresentação, Site, etc. 
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9 RISCOS DO PROJETO 

Os riscos identificados ao longo do projeto são registrados e monitorados. 

Todos os riscos do Projeto deverão ser alterados e atualizados por qualquer 

Membro da Equipe e informado à Gerência do Projeto que deverá catalogar os riscos 

e tomar as providências necessárias para garantir o êxito do projeto.  

A seguir os riscos já identificadas na fase de Planejamento do Projeto. 

 

#  Descrição  Contramedida  

1 Ausência de Recursos 

Mobilização das empresas 

patrocinadoras ou imediata 

substituição delas. 

2 

Falta de liderança por parte do 

Governo do GO e/ou 

indisponibilidade de agenda do 

Governador ou líder que 

acompanhará o projeto. 

Sensibilizar o Governo do GO a 

partir do envolvimento da Alta 

Administração das partes 

interessadas 

3 
Não atingir as metas 

estabelecidas 

Mobilizar as equipes em torno das 

metas e utilizar as reuniões 

mensais de monitoramento como 

forma de garantir o envolvimento 

com os resultados pactuados. 

Acompanhar a consultoria como 

está o alcance das metas parciais e 

globais. 

4 

Desistência das 

empresas/investidores após a 

assinatura dos termos de 

doação. 

Acompanhamento junto ao líder do 

Governo do GO para identificação 

de novas empresas ou alteração 

de escopo. Advertir a Empresa de 

Consultoria sobre essa 

possibilidade. 
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#  Descrição  Contramedida  

5 

Indisponibilidade de agenda das 

lideranças envolvidas  

Estabelecer calendário de 

atividades, com as lideranças 

envolvidas antecipadamente e 

buscar o cumprimento deste 

calendário. 
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10 QUALIDADE 

10.1 Verificação e Validação 

Ficam aqui definidos os critérios para validação dos produtos de 

trabalho elaborados pela equipe desse projeto. Durante a execução do 

projeto, a equipe do MGC e MBC exercerá a governança das atividades 

mediante o acompanhamento sistemático de entregas mensais. 

Nas entregas mensais, será realizada reunião de acompanhamento 

entre equipe do Governo do Goiás, Equipe do MGC e MBC e equipe de 

fornecedores de tecnologia, representantes de cada uma das frentes. Nestas 

reuniões serão discutidos e avaliados todos os aspectos necessários para o 

efetivo cumprimento do cronograma, realização dos desembolsos e decisões 

estratégicas para o bom acompanhamento do projeto.  

Constituirão procedimentos fundamentais: 

a) Aprovação da apresentação (conteúdo) da reunião pelo MGC 

em até 48 (quarenta e oito) horas da realização desta reunião; 

b)  Apresentação de produto detalhado parcial/integral pela 

equipe técnica demonstrando a realização das atividades; 

c) Aprovação das atividades pela equipe do Governo do GO, MGC, 

MBC e Fornecedor de Tecnologia, mediante a celebração de Ata 

de Reunião e ou Termo de Aceite, devidamente assinada e 

registrado o período.  

Trimestralmente, o Comitê de Liderança do Projeto se reunirá para 

apresentar os principais resultados e prestar contas aos investidores, e 
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garantir, inclusive, o cumprimento de todos os procedimentos demonstrados 

nas entregas mensais, uma vez que a reunião trimestral, quando ocorrer, 

substituirá a mensal daquele período. 

Além disto, como forma de garantia da qualidade da execução do 

projeto, todas as principais decisões deverão ser tomadas e definidas 

também nas reuniões. 

Todos os produtos deverão ser entregues de acordo com o 

especificado na proposta técnica e comercial do Fornecedor de Tecnologia.  

Após o início dos trabalhos, em conjunto, as equipes do Governo do 

GO, MGC, MBC e fornecedores de tecnologia, deverão elaborar matriz de 

garantia da qualidade, no modelo abaixo. 

 

10.1.2 Matriz de Garantia da Qualidade 

 

Item Descrição /Requisitos Responsável Data Entrega 

Cronograma 

Atualizado 

Apresentar as atividades, marcos 

e entregas com as datas 

atualizadas a partir do início do 

projeto. 

Fornecedor 

de 

Tecnologia 

Início do 

projeto 

Matriz de 

Garantia de 

Qualidade 

Apresentar Matriz de Garantia de 

Qualidade a partir das datas dos 

entregáveis especificado no 

Cronograma Atualizado 

MGC/MBC 
Início do 

projeto 

Relatório 

Técnico Mensal 

Apresentar os resultados 

alcançados em cada etapa. 

Fornecedor 

de 

Tecnologia 

Até o 5º dia 

útil de cada 

mês 
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Relatório 

Financeiro e 

Técnico para 

doadores ou 

patrocinadores 

Apresentar os resultados 

alcançados e os gastos 

realizados em cada etapa para os 

investidores. 

MGC/MBC 

Até o 10º dia 

útil de cada 

mês 

Atas de 

Reuniões 

Realizadas  

Conter assinatura da Governança 

do Projeto 

Fornecedor 

de 

Tecnologia  

M  

 

10.1.3 Indicadores 

Os seguintes indicadores são utilizados para monitorar o 

desempenho do projeto ao longo de sua execução: 

Indicador Unidade de Medida Periodicidade* Meta 

Previsto / Realizado; Razão entre 

Cronograma 

Realizado x Previsto 

M 100% 

Qualidade das 

Entregas; 

Relatórios das 

atividades 

implementadas 

M 100% 

Comprometimento da 

equipe do Governo do 

GO e transferência de 

conhecimento gerencial 

para as equipes; 

Resultados e metas 

previstos alcançados; 

M 100% 

Efetividade Aderência do 

processo à equipe do 

Governo do GO; 

M 100% 

* M - Mensal, Q - Quinzenal, S - Semanal, D - Diário, E - Por Evento 
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