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1. Identificação do Projeto: 
Nome do Projeto: 
ORÇAMENTO DE ALTO ENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

Data de Início: 
17/08/2012 

Data de Término: 
09/09/2013 

Unidade Coordenadora do Projeto: 
DGPCF-DEPLO-DIGOR 

Gestor do Projeto: 
DIRETOR DO DGPCF-DEPLO 

2. Resultados do Projeto: 

Escopo ou Finalidade do Projeto 

2.1) O produto ou serviço desenvolvido pelo projeto foi obtido dentro do escopo definido? Em caso 
negativo, descreva os principais problemas observados. 

Sim  Não X 

O projeto tinha por finalidade envolver as unidades organizacionais na alocação do orçamento do PJERJ, de forma a 
estabelecer limites para as suas respectivas despesas de custeio e investimentos, sendo substituído, portanto, pela 
revisão do PAG/2013, por meio da publicação do Ato Normativo n.º 06/2013. 

 

Alinhamento Estratégico 

2.2) O projeto contribuiu para o alcance das metas fixadas para o tema/objetivo estratégico ao 
qual está diretamente alinhado? Em caso negativo, descreva os principais motivos. 

Sim  Não x 

Conforme informado no item 2.1, o projeto foi substituído pela revisão do PAG/2013, por meio da publicação do Ato 
Normativo n.º 06/2013, ocorrida em 09/05/2013. 

 

Clientes 

2.3) O projeto efetivamente impactou os clientes citados no projeto? Em caso negativo, descreva 
os principais motivos. 

Sim  Não x 

Idem justificativa apontada nos itens acima. 

 

Unidades Intervenientes 

2.4) As Unidades Intervenientes contribuíram para o projeto da forma planejada? Em caso 
negativo, descreva as principais dificuldades observadas no relacionamento com as unidades. 

Sim  Não x 

Não obstante as diversas reuniões realizadas com as Diretorias Gerais, conforme Atas juntadas ao processo n.º 2012-
61952, o projeto foi substituído, conforme informado acima.  
2.5) As Unidades Intervenientes do projeto foram alteradas durante o desenvolvimento do projeto 
(após assinatura e aprovação)? Em caso positivo, descreva os principais motivos. 

Sim  Não x 

- 

 

Justificativa 

2.6) A situação-problema descrita na Justificativa foi pelo menos mitigada em razão da 
implementação do projeto? Em caso negativo, descreva os principais problemas. 

Sim  Não x 

Idem item 2.2. 

2.7) Relacione os 3 principais benefícios alcançados com a implementação do projeto. 

- 
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Marcos do Projeto 

2.8) O cronograma foi alterado durante o desenvolvimento do projeto (após assinatura e 
aprovação)? Em caso positivo, descreva os principais motivos. 

Sim  Não x 

- 

2.9) As etapas de análise crítica, verificação e validação do projeto foram definidas e registradas? 
Em caso negativo, descreva os principais motivos. 

Sim  Não x 

Idem justificativa apontada no item 2.2. 

 
Custos do Projeto 

2.10) Os custos estimados foram alterados durante o desenvolvimento do projeto (após assinatura 
e aprovação)? Em caso positivo, descreva os principais motivos. 

Sim  Não  

Não se aplica. 

2.11) Descreva as 3 principais dificuldades observadas durante a fase de estimativa dos custos do projeto. 

Não se aplica. 

 
Indicadores e Metas 

2.12) Os indicadores do projeto foram adequadamente medidos? Em caso negativo, descreva os 
principais problemas observados. 

Sim  Não  

Não se aplica. 

2.13) Ao final do projeto, as metas fixadas foram alcançadas? Em caso negativo, descreva os 
principais problemas observados Sim  Não x 

- 

 
Riscos do Projeto 

2.14) Algum dos riscos efetivamente ocorreu durante do desenvolvimento do projeto? Em caso 
positivo, descreva-o, bem como as principais ações tomadas. 

Sim  Não x 

- 

2.15) As respostas planejadas aos riscos foram eficazes? Em caso negativo, descreva os 
principais motivos. 

Sim  Não  

Não se aplica. 

 
Gestor do Projeto 

2.16) Descreva as 3 maiores dificuldades enfrentadas pelo gestor do projeto na sua condução. 

- 

2.17) O gestor foi modificado durante a implementação do projeto? Em caso positivo, descreva os 
principais motivos. 

Sim  Não x 

- 
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Aprovação do Projeto 

2.18) Foi necessária alguma modificação na aprovação do projeto durante sua implementação? 
Em caso positivo, descreva os principais motivos. 

Sim  Não x 

- 

 
Atualizações 

2.19) O projeto passou por atualizações (após assinatura da revisão 00)? Em caso positivo, 
resuma-as abaixo. 

Sim  Não x 

- 

3. Informações Complementares: 

3.1) Outras informações relevantes para o encerramento do projeto 

- 

4. Encerramento do Projeto:  
Relatório elaborado por: 
Renata Jesus de Carvalho Paes 

Relatório aprovado por: 
Diretora da DGPCF-DIGOR 
 

Responsável pelo encerramento do 
projeto: Diretora do DGPCF-DEPLO 

Data de elaboração:  
06/09/2013 

Data de aprovação: 
09/09/2013 

Data de encerramento do projeto: 
09/09/2013 

 


