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Resumo 
 
Organizar o sistema único de assistência social como um feixe de projetos que tem por objetivos a 
proteção social, o enfrentamento da pobreza, a redução das desigualdades e das vulnerabilidades sociais 
é um grande desafio, mas também um meio para dar mais efetividade aos esforços de todos os 
servidores. A oportunidade de tratar esta hipótese deu-se com a construção do Plano Estadual de 
Assistência Social (PEAS 2016-2019), a partir de uma abordagem inovadora do ciclo de planejamento, 
execução e controle, por meio de um processo colaborativo, com a execução baseada na experiência dos 
servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) e o monitoramento executado por meio de 
uma Sala de Situação visando à gestão integrada dos serviços, programas e projetos planejados. Neste 
contexto a Sala de Situação foi construída, utilizando os conceitos de gerenciamento de projetos do 
Project Management Institute (PMI), na forma de uma estrutura virtual, cujos resultados passaram a 
subsidiar as decisões para execução das políticas de desenvolvimento social 
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1 Introdução 

 
A implementação do SUAS e a formulação de políticas públicas estaduais de 

assistência e desenvolvimento social que garantam acesso a bens e serviços aos cidadãos 
em situação de risco social e vulnerabilidade no Estado de São Paulo, faz parte da missão 
da Secretarial de Desenvolvimento Social (SEDS). A política de assistência social segue 
as diretrizes e objetivos dispostos na legislação6 que organiza o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), uma vez que as diretrizes segundo (CALVO SILVA & 
BATISTA BRAGANTE, 2016): 

“...devem ser consideradas pelos entes federativos (União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal) para coordenar a sua execução, de 

acordo com as necessidades advindas das características e realidades 

de cada território, levantadas por meio de diagnósticos 

socioterritoriais... Desta forma, os estados têm o papel estratégico na 

coordenação da política no seu território, estabelecendo rumos, 

diretrizes e fornecendo mecanismos de apoio às instâncias municipais, 

ao terceiro setor e à iniciativa privada que compõem o sistema.”  

 
O Plano Estadual de Assistência Social (PEAS) fortalece da política estadual de 

assistência e desenvolvimento social. Elaborado entre 2015 e 2016, tem como base os 
compromissos estabelecidos no Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) e as deliberações das Conferências Estaduais de Assistência 
Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca) e do Conselho Estadual do 
Idoso (CEI), somados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela 
ONU. 

O objetivo central do PEAS 2016-20197 é consolidar a política de assistência 
social paulista, em conjunto com os municípios por meio de programas, projetos e 
serviços que visam o desenvolvimento social e o enfrentamento da pobreza e da extrema 
pobreza. Conforme seguintes premissas: 

• Adoção de sistemática aberta de gestão com ações articuladas da SEDS com 
outras instituições e setores da sociedade; 

• Valorização dos servidores da SEDS e dos municípios, a partir de suas 
experiências vividas no trabalho cotidiano na assistência social, para a 
execução das políticas estaduais;  

• Desenvolvimento de competências dos servidores da SEDS no gerenciamento 
de projetos; 

• Transparência nos processos de gestão e na condução dos programas, projetos 
e serviços prestados aos cidadãos; 

• Tomada de decisões de forma compartilhada, com base em processos 
eficientes de monitoramento e avaliação; e 

• Gestão por resultados, consistente com as orientações do PPA paulista. 

O PEAS 2016-2019, trouxe consigo uma série de desafios do ponto de vista 
gerencial e administrativo. Construído a partir do ciclo de planejamento, execução e 
controle (Error! Reference source not found.), onde o planejamento foi realizado por 

                                                 
6 Lei nº 8.742/1993 e suas alterações posteriores 
7 O gerenciamento dos trabalhos de elaboração e operacionalização do PEAS 2016-2019, bem como, a 
implantação da Sala de Situação, contaram com o apoio técnico da Fundação Instituto de Administração 
(FIA) com coordenação do Prof. Dr. Hélio Janny Teixeira. 
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meio de um amplo processo colaborativo e a execução baseada na experiência dos 
servidores, foi necessário consolidar as dimensões de monitoramento, controle e 
avaliação, realizando aí, seu aspecto mais inovador. Criou-se uma estrutura dentro da 
SEDS, visando o monitoramento e a gestão integrada dos programas, projetos e serviços 
planejados. Nasce a Sala de Situação8 com a finalidade de realizar o monitoramento das 
metas, processos e resultados das ações propostas no PEAS 2016-2019. 

O funcionamento de uma sala de situação envolve a sistematização da coleta e 
processamento dos dados de execução dos projetos e ações a serem monitorados. Essa 
sistemática permite gerar informações atualizadas que possibilitam observar a evolução 
dos trabalhos, os problemas ou dificuldades enfrentadas, além de outras informações 
relevantes, com vistas a auxiliar a tomada das decisões estratégicas da organização e 
avaliação dos resultados alcançados. 

 

 
Figura 1 – Ciclo de planejamento, execução e controle. 

Fonte: (TEIXEIRA, SALOMÃO, & TEIXEIRA, 2015) citando (TEIXEIRA, SOLANGE e OUTROS, 
1984) 

Diante do desafio de executar com eficiência o monitoramento e avaliação do 
PEAS 2016-2019, a SEDS implantou a Sala de Situação, utilizando-se dos conceitos de 
gestão de projetos do Project Management Institute (PMI), na forma de uma estrutura 
físico - virtual. A ferramenta, escolhida para o apoio ao monitoramento dos projetos foi 
o GanttProject, um software livre de custos, operado pelos servidores públicos 

                                                 
8 Sala de situação, metodologicamente, tem a função de coordenar e acompanhar os trabalhos, ações ou 
projetos realizados por uma organização. 
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responsáveis pelos projetos. Outros meios de gerenciamento e monitoramento foram 
desenvolvidas internamente, considerando as práticas de gestão da pasta. 

Para colocar em prática o modelo de monitoramento e avaliação proposto no 
PEAS 2016-2019, a Sala de Situação conjuga as informações registradas no GanttProject 
com as informações do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFEM), por 
meio de rotinas e aplicações desenvolvidas em planilhas eletrônicas (MS-Excel). Por 
meio dessa conjugação de informações é possível gerar relatórios gerenciais que indicam, 
de forma periódica e sistemática a evolução dos projetos, os problemas enfrentados e a 
execução orçamentária. Subsidiando as equipes, dirigentes e o próprio Secretário com 
informações atualizadas. 

Outros aspectos relevantes advindos da implantação da Sala de Situação foi a sua 
influência no desenvolvimento de novas competências dos servidores da SEDS, 
destacando-se as capacitações em gerenciamento de projetos e o trabalho conjunto das 
equipes e dirigentes da pasta. Obteve-se, como primeiros resultados, projetos com o 
planejamento, escopos e prazos melhor definidos. 

Todos os esforços dispendidos na elaboração do PEAS 2016-2019 e na 
implantação da Sala de Situação fomentaram a integração das coordenadorias e dos 
servidores, o uso de tecnologias disponíveis, desenvolvimento de novas competências, o 
fortalecimento dos processos internos, bem como, influencia a cultura organizacional da 
Secretaria quanto a formulação, execução, monitoramento e avaliação das políticas 
públicas. 

 
 

2 OBJETIVOS 

 
O objetivo principal da SEDS ao criar a Sala de Situação foi instituir o 

monitoramento e apoio técnico ao planejamento dos programas, projetos e serviços 
previstos no PEAS 2016-2019. A figurar a seguir, sintetiza o processo de monitoramento 
idealizado. 

 

 
Figura 1 – Processo de Monitoramento do PEAS 2016 -2019 
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A sistemática de trabalho implantada para o monitoramento e avaliação, permite 
o reconhecimento do estágio de evolução dos projetos, dos resultados obtidos e das 
dificuldades enfrentadas. Ademais a prática do monitoramento deve ser entendida como 
um processo evolutivo, onde por meio da coleta dos dados, produção de relatórios 
gerenciais e avaliação dos resultados é possível identificar oportunidades de 
aprimoramento das ações e do próprio PEAS, gerando oportunidades de uso mais 
racionais e eficientes dos recursos humanos e orçamentários, principalmente nos dias 
atuais, em que o país e o Estado de São Paulo se deparam com um cenário de restrição 
orçamentária, exigindo assim uma maior eficiência dos gastos públicos.  

A necessidade constante de inovar a gestão pública, em especial, na área do 
desenvolvimento social, também, fez parte do rol de objetivos da Sala de Situação, 
destacando-se as seguintes propostas: 

• Implantação de novos métodos como a padronização metodológica dos 
projetos, ou seja, atualmente todos os projetos da SEDS possuem a mesma 
linguagem e referencial teórico, facilitando sobremaneira os processos de 
monitoramento e avaliação; 

• Empoderamento dos gerentes de projetos; e 
• Fortalecimento da governança e aprimoramento da aprendizagem e do diálogo 

organizacional. 

Além dos objetivos estratégicos listados anteriormente, a sala também tem um rol 
de objetivos operacionais, que se correlacionam com suas atribuições, como: 

• Produzir e distribuir relatórios de acompanhamento sobre a evolução dos 
projetos, compartilhando informações interna e externamente; 

• Estimular gerentes de projeto para utilizar as novas metodologias; 
• Capacitar e orientar as equipes de projetos para fornecer ou alimentar as 

ferramentas utilizadas para a gestão e acompanhamento dos projetos; 
• Garantir a integração das equipes de projeto por meio de reuniões para 

acompanhamento da evolução dos projetos; 
• Subsidiar com informações os dirigentes e o Secretário para análise de 

desempenho, eficiência e eficácia dos projetos e das políticas públicas;  
• Documentar e compartilhar casos de sucesso e de superação de dificuldades; 

e 
• Acompanhar as informações da execução orçamentária 

A Sala de Situação, portanto, é o instrumento para monitorar e auxiliar na 
avaliação de todas as ações previstas no PEAS 2016-2019 ao longo de todo o ciclo de 
vida dos projetos (agenda, concepção, planejamento e implementação), garantindo assim 
os resultados esperados. Logo, a Sala de Situação torna-se um mecanismo de 
fortalecimento da governança. 

 
 

3 METODOLOGIA ADOTADA NA SALA DE SITUAÇÃO 

 

3.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

O principal referencial teórico adotado na concepção da Sala de Situação, foi o 
ciclo de planejamento, execução e controle. Diferentemente de outras experiências, no 
caso do PEAS, foi dada grande ênfase ao processo de monitoramento e avaliação, uma 
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vez que as vulnerabilidades sociais apresentam elevada variabilidade e demanda alto grau 
de eficiência das políticas e estratégias públicas de assistência e desenvolvimento social. 

Do ponto de vista operacional a Sala de Situação teve forte influência dos 
conhecimentos em gerenciamento de projetos do PMI, descritos no Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK). Esse documento consiste no registro de um conjunto de 
práticas de gestão de projetos9, bem como, o que é um Escritório de Projetos ou Project 

Management Office (PMO)10. 
No entanto a SEDS, adaptou os conceitos teóricos e inovou no desenho da Sala 

de Situação com a descentralização do processo de monitoramento e centralização das 
informações, desse modo, ao invés de ser uma estrutura física centralizadora, a Sala de 
Situação foi transformada em um ambiente físico - virtual. 

A escolha pela virtualização obrigou a SEDS a realizar uma série de atividades e 
tarefas advindas desse novo modo de operação. Do ponto de vista metodológico o 
primeiro conceito adotado foi o delineamento de um projeto, seguindo as técnicas de 
gerenciamento de projetos do PMI. Esse delineamento está presente no PEAS 2016-2019, 
onde o planejamento dos programas, projetos e serviços da pasta foram apresentados por 
meio de uma matriz, com ações, metas, resultados esperados e indicadores. 

Em sintonia com as melhores práticas de gerenciamento de projetos foi definida a 
Estrutura Analítica do Projeto (EAP) do projeto de implantação da Sala de Situação, que 
inclusive também fez parte do rol de projetos monitorados pela própria Sala de Situação.  

A figura a seguir, apresenta a EAP do projeto de implantação da Sala de Situação. 

                                                 
9 Projeto: é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. a 

sua natureza temporária indica um início e um término definidos. (Project Management Institute, 2008) 
10 Escritório de projetos: “é um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas várias 

responsabilidades relacionados ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu 

domínio. Os projetos apoiados ou administrados pelo PMO podem não estar relacionados de outra forma 

que não seja por serem gerenciados conjuntamente. ” (Project Management Institute, 2008) 
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Figura 3 – EAP do projeto de instalação da Sala de Situação 

Além da EAP, foi construído o cronograma do projeto com as datas de início e 
término planejadas para cada uma das atividades. A definição do cronograma, levou em 
consideração os recursos disponíveis para sua execução, em especial, a dedicação das 
equipes envolvidas no projeto, os anseios do patrocinador11 (Secretário da SEDS) e os 
prazos previstos no PEAS 2016-2019. A figura a seguir apresenta o cronograma do 
projeto no formato do gráfico de Gantt.12. 

 

                                                 
11 Patrocinador, na metodologia de gestão de projetos, é aquele que viabiliza o projeto. 
12 Gráfico de Barras: “as barras representam as atividades, mostra as datas de início e término da 

atividade, assim como as durações esperadas. Esses, gráficos, são relativamente de fácil leitua e são 

frequentemente usados em apresentações gerenciais.” (Project Management Institute, 2008) 
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Figura 2 – Cronograma de Instalação do Projeto 
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A gestão de recursos humanos também fez parte da estruturação do projeto de 
implantação da Sala de Situação. Essa dimensão foi tratada por meio da matriz de 
responsabilidade. Instrumento que permite atribuir as cargas de trabalho, bem como, 
identificar os servidores e coordenadorias envolvidas na execução do projeto. A figura a 
seguir apresenta a matriz de responsabilidade do projeto. 

 

 
Figura 3 – Matriz de responsabilidade do Projeto. 

 
A gestão de escopo, de prazo (tempo) e a gestão de RH, foram áreas de 

conhecimento em gerenciamento de projetos13 trabalhadas diretamente na ferramenta de 
apoio ao monitoramento selecionada (GanttProject detalhada no item 3.2 do artigo). As 
demais áreas do conhecimento definidas pelo PMBOK foram tratadas ao longo da 
implantação da Sala de Situação de acordo com os processos envolvidos. A figura a seguir 
apresenta as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos inicialmente definidas 
pelo PMI. 

  

                                                 
13 Área de conhecimento em gerenciamento do projeto: Uma área identificada e definida por seus 

requisitos, e descrita em termos dos processos que a compõem, suas práticas, entradas, saídas, ferramentas 

e técnicas. (Project Management Institute, 2008). 
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Figura 6 – Áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos 

Fonte: (RABEQUINI JR, 2016) 

Visando a padronização metodológica todos os demais projetos do PEAS 2016-
2019, tiveram o mesmo tratamento descrito anteriormente, adequando-se assim ao 
modelo de operação da Sala de Situação. Desse modo o monitoramento e avaliação do 
plano, caracteriza-se como um gerenciamento de portfólio, por meio do qual, segundo o 
Project Management Institute (2008) é possível: 

“garantir que os projetos e programas sejam analisados a fim de 

priorizar a alocação de recursos e que o gerenciamento seja 

consistente e alinhado às estratégias da organização”. 

 
A figura a seguir sintetiza os programas, projetos e serviços monitorados, pela 

Sala de Situação que em conjunto formam o portfólio de projetos do PEAS 2016 -2019. 
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Figura 4 – Programas, projetos e serviços do PEAS 2016-2019 tratados metodologicamente e monitorados pela Sala de Situação 
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3.2 FERRAMENTAS ADOTADAS 

Para pôr em prática o modelo de operação da Sala de Situação, a definição das 
ferramentas de apoio ao monitoramento foi outra etapa crítica do projeto de implantação. 

 

3.2.1 FERRAMENTA PARA O MONITORAMENTO DOS PROJETOS 

A escolha de uma ferramenta de difícil utilização e com alto custo poderia ser um 
fator de insucesso na implantação da metodologia proposta, tendo em vista, as restrições 
orçamentárias e o grau de maturidade em gerenciamento de projetos das equipes da 
SEDS. 

Diante desse contexto a ferramenta escolhida foi o GanttProject, selecionado após 
uma criteriosa pesquisa das possibilidades disponíveis no mercado. Trata-se de um 
software livre de apoio ao gerenciamento de projetos, com as principais características: 

• Linguagem similar àquela adotada pelo PMI e outras referenciais teóricas de 
gerenciamento de projetos; 

• Software livre, gratuito, portanto não requer licenças, tampouco investimento 
para a sua aquisição, permitindo assim que todos servidores pudessem ter 
acesso; 

• Possibilita o acompanhamento das ações e tarefas, com a indicação dos 
responsáveis e das datas limites, ou seja, gerenciamento de escopo, prazo e 
recursos humanos. 

• Permite o monitoramento do cronograma do projeto e o ordenamento das 
atividades (EAP), conforme hierarquia ou prioridade; 

• Permite o monitoramento da execução física das atividades e dos projetos (% 
realizado); 

• Possui funcionalidade de customização de campos e de informações 
vinculadas ao projeto ou às suas atividades e tarefas; 

• Possui funcionalidade de importar e exportar arquivos em diversos formatos, 
como cvs, pdf e mpp (extensão do MS-Project; e 

• Funcionamento off-line, ou seja, após instalado, não depende de conexão com 
a internet. 

Apesar das funcionalidades dessa ferramenta serem aquelas necessárias para o 
monitoramento dos projetos, apenas uma parte do processo de escolha das ferramentas 
foi solucionada, pois, o GanttProject tem grande aplicabilidade para o monitoramento 
individual dos projetos, contudo ainda era necessário definir as ferramentas para o 
gerenciamento do portfólio de projetos do PEAS 2016-2019. 

 

3.2.2 FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DO PORTFÓLIO 

Para a integração das informações visando o gerenciamento do portfólio e a 
produção de relatórios gerenciais outras ferramentas se fizeram necessárias.  Optou-se, 
então, pelo desenvolvimento de aplicações em MS-Excel, uma vez que a SEDS, possuía 
as licenças desse software, não sendo necessários investimentos financeiros. Duas 
ferramentas foram desenvolvidas para a integração das informações dos projetos. Uma 
que agrupa as informações de todos os projetos provenientes do arquivos dos 
GanttProject. E uma segunda responsável pela geração dos relatórios gerenciais. 

Definidas as ferramentas necessárias para o gerenciamento do portfólio, passou-
se a definir o fluxo de informações da Sala de Situação, afim de adequar as 
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funcionalidades das ferramentas como a proposta de monitoramento e avaliação 
constantes do PEAS 2016-2019. Em linhas gerais o fluxo de informações foi desenhado 
de modo que as equipes coletassem os dados de execução e alimentassem os arquivos do 
GanttProject dos projetos14 sob suas responsabilidades. Na sequência os arquivos são 
encaminhados, de forma virtual, para a Sala de Situação, onde são agrupados para compor 
um banco de dados. E por meio desse banco de dados são processadas as informações 
para a produção dos relatórios gerenciais. 

A atualização do banco de dados pressupõe que as equipes mantêm 
periodicamente os arquivos dos projetos atualizados e exportam os dados para o 
processamento pela Sala de Situação. As rotinas de atualização do banco de dados foram 
automatizadas nas ferramentas desenvolvidas em aplicações do MS-Excel (macros). A 
figura a seguir ilustra esse procedimento. 

 

                                                 

14A padronização metodológica, uma das premissas adotadas, consistiu na construção das EAPs 
dos projetos, com base, nas matrizes de planejamento produzidas ao longo do processo participativo de 
construção do PEAS 2016-2019. Essas EAPs foram programadas nos arquivos do GanttProject de modo a 
adequá-los ao modelo de operação proposto para a Sala de Situação. 
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Figura 8 – Agrupamento dos arquivos do GanttProject para a composição do Banco de Dados do PEAS 
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A construção e atualização periódica do banco de dados se dá pela integração de 
todos os arquivos do GanttProject, onde são estimadas as situações15 das atividades dos 
projetos, monitoradas pela Sala de Situação, de acordo com a data em que se pretende 
gerar os relatórios. A figura a seguir traz a tela inicial da aplicação que gera e atualiza 
periodicamente o banco de dados do PEAS desenvolvida em MS-Excel. 

 
 

 
Figura 5 – Tela da aplicação desenvolvida para a geração do banco de dados do PEAS 2016 - 2019 

 
Com o banco de dados atualizado é possível obter visões gerenciais, em termos 

de prazos, metas e resultados esperados, e gerar os relatórios pré-formatados na forma de 
planilhas, gráficos ou outros documentos, como ilustra a figura, a seguir. 

 
 

 
Figura 6 – Geração de relatórios gerenciais (ilustração) 

 
 

                                                 
15 Vide e item 3.3 CONCEITO DO PAINEL DE CONTROLE DO PROJETO 
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Para o monitoramento do PEAS 2016-2019 foram desenvolvidos relatórios pré-

formatados que totalizam dados e constroem informações gerenciais como: 

• Visão global e detalhada dos projetos; 
• Gráficos de evolução, de quantidades de ações e da situação do painel de 

controle do projeto;  
• Alterações das ações, ou seja, replanejamento dos projetos; 
• Evolução histórica da execução física do projeto; e 
• Visualização da alocação dos recursos humanos por meio da matriz de 

responsabilidade. 

Esses relatórios são disponibilizados semanalmente na intranet da secretaria. 
Sendo assim, todos os servidores da pasta podem acompanhar a execução dos projetos, 
gerando e fortalecendo então a transparência e a accountability da secretaria. Além disso, 
as equipes técnicas, coordenadores e o próprio secretário podem usar os relatórios como 
subsídio técnico nas tomadas de decisões. 

A figura a seguir apresenta a tela inicial da ferramenta que gera os relatórios de 
monitoramento do PEAS 2016-2019, desenvolvida em MS-Excel. 
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Figura 11 – Ferramenta de apoio ao monitoramento de geração dos relatórios de monitoramento 
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3.2.3 FERRAMENTA DE MONITORAMENTO FINANCEIRO 

Uma outra ferramenta desenvolvida para o monitoramento do PEAS 2016-2019, 
foi aquela que integra as informações de execução física dos projetos com a execução 
orçamentária da Secretaria. A partir disso, temos uma nova perspectiva do orçamento 
previsto e executado a partir da lógica do PEAS 2016-2019 e não somente dos programas 
orçamentários, facilitando a interpretação para as equipes dos projetos e demais 
servidores. 

Para o desenvolvimento dessa aplicação em MS-Excel, também com a 
programação de rotinas e aplicações (macros), a Sala de Situação em conjunto com a 
Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios (CAFC) delinearam os 
processos necessários para a integração dos relatórios de execução orçamentária com os 
relatórios de andamento dos programas, projetos e serviços constantes do PEAS 2016-
2019. Esse movimento de integração de atores e instrumentos de gestão fortalecem os 
objetivos estratégicos da Secretaria, vinculados a transparência e a efetividade dos 
resultados esperados. A ferramenta desenvolvida para o monitoramento dos dados 
financeiros proporciona informações como: 

• Fontes de recursos; 
• Relatório de contingenciamento e reservas; 
• Relatório de empenho; 
• Relatório de execução orçamentária; 
• Relatório de despesas por projeto; e 
• Relatório de despesas por unidade responsável. 

A figura a seguir apresenta a tela inicial da aplicação, desenvolvida em MS-Excel, 
que integra as informações do PEAS 2016 - 2109 com os dados da execução 
orçamentária. 
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Figura 7 – Ferramenta de apoio ao gerenciamento desenvolvida para a produção dos relatórios financeiros do PEAS 2016 - 2019 
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3.2.4 FERRAMENTA PARA O MONITORAMENTO DE INDICADORES E METAS 

Durante a fase de elaboração do PEAS 2016-2019, foram propostas metas e indicadores 
voltados à gestão dos programas, projetos e serviços que compõem o Plano, tendo como 
dimensões a serem monitoradas e avaliadas aquelas sob responsabilidade direta das equipes 
envolvidas na execução dos projetos. Acompanhar os indicadores durante o processo, não 
somente no final do PEAS, em um momento de balanço, é algo inovador na Pasta. Ele abre a 
possibilidade de replanejamento das ações, otimizando assim os resultados. 

Para atender mais essa demanda sob incumbência da Sala de Situação, também, foi 
desenvolvida outra ferramenta destinada à coleta dos dados dos indicadores, composição de um 
banco de dados e posterior geração de relatórios. 

O processo inicialmente proposto, indica a coleta semestral dos indicadores pelas 
equipes responsáveis pelos projetos. Esses indicadores são compilados na forma de um banco 
de dados por meio de uma ferramenta desenvolvida em MS-Excel, similar àquela que integra 
os arquivos do GanttProject e posteriormente é produzido o relatório pré-formatado que 
permite a visão consolidada dos indicadores e metas do PEAS. A figura a seguir apresenta a 
tela da ferramenta desenvolvida para o monitoramento dos indicadores. 

 

 
Figura 8 – Ferramenta de apoio ao gerenciamento desenvolvida para o monitoramento dos indicadores e metas 

do PEAS 2016 - 2019 

 

3.3 CONCEITO DO PAINEL DE CONTROLE DO PROJETO 

Com o desenvolvimento das ferramentas foi possível implementar alguns conceitos e 
soluções customizadas de modo a complementar o referencial teórico adotado no modelo de 
operação da Sala de Situação. 

Entre esses conceitos, destaca-se a implementação de uma linguagem própria para 
avaliação do andamento das atividades monitoradas pela Sala de Situação. Essa linguagem 
calcula a situação da atividade com base no percentual executado e numa determinada data de 
cálculo, reportando a situação na forma de uma escala de cores conforme o resultado calculado. 
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O objetivo do Painel de controle é apresentar de forma dinâmica a situação das 
atividades e dos projetos, indicando se a atividade foi concluída, se existe atraso frente ao 
planejado, se existe um atraso tolerável, ou seja, um nível de atenção ou se a atividade ou o 
projeto estão no prazo ou em dia. O Painel de controle, indica, ainda para os gestores as 
atividades planejadas que terão seu início em uma data futura. A tabela a seguir, apresenta os 
critérios e a cor correspondente a cada situação calculada. 

 
Cálculo Situação Cor 

Data de cálculo ≥ Data de início Início Futuro  

Percentual executado = 100% Concluído  

Percentual executado < Percentual previsto para a Data de Cálculo Atrasado  

Percentual executado ≥ 75% do Percentual previsto para a Data de Cálculo Atenção  

Percentual executado ≥ Percentual previsto para a Data de Cálculo No prazo  

Tabela 1 – Critérios de cálculo do Painel de Controle e escala de cores correspondente 

O conceito do Painel de controle, do ponto de vista teórico se assemelha ao conceito de 
linha de base16 adotado no gerenciamento de projetos e que auxilia na avalição de desempenho, 
definição de medidas corretivas e no replanejamento, conforme apresentado na Error! 
Reference source not found. 

 

3.4 CAPACITAÇÃO DOS ENVOLVIDOS 

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social trata de fenômenos 
multidimensionais, onde demandas surgem ou sofrem constantes mutações por dependência 
dos fatos cotidianos, políticos, econômicos, climáticos, entre outros. Tal efemeridade obriga 
que as soluções de proteção social (enfrentamento dos riscos e vulnerabilidades sociais, da 
pobreza e da extrema pobreza) sejam tratados, na maioria das vezes, por esforços temporários17 
empreendidos para criar um resultado exclusivo, ou seja, por projetos. 

Essas características fazem da assistência social um dos setores da gestão pública com 
maior necessidade em aperfeiçoar os conhecimentos e desenvolver novas competências em 
gerenciamento de projetos.  

A implantação da Sala de Situação vem em consonância com os anseios da atual gestão 
da Secretaria em aprimorar a metodologia de gestão, associado ao monitoramento e à avaliação 
permanentes da política, dos programas e dos projetos sociais. Para que isso seja possível, se 
fez necessário que as informações provenientes dos projetos tenham uma mesma linguagem e 
a gestão dos mesmos sigam a mesma metodologia, exigindo, assim, uma nova cultura 
organizacional por parte dos servidores da SEDS. 

O início da construção dessa nova cultura organizacional, fez parte do projeto de 
instalação da Sala de Situação, por meio de um programa de capacitação em gerenciamento de 
projetos, bem como nas ferramentas e modelo de operação dessa nova unidade. 

                                                 
16 Linha de Base: Um plano aprovado para um projeto, somadas ou subtraídas as mudanças aprovadas. Ela 

comparada com o desempenho real para determinar se o desempenho está dentro dos limites de variação 

aceitáveis...Normalmente usada como um atributo modificador. (Project Management Institute, 2008) 
17Temporário: não significa necessariamente de curta duração. Além disso, geralmente o termo temporário não 

se aplica ao produto, serviço ou resultado criado pelo projeto; a maioria dos projetos é realizada para criar um 

resultado duradouro. (Project Management Institute, 2008) 
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Nessas oportunidades foram realizadas 8 horas de capacitação com a equipe responsável 
pela operação da Sala de Situação, mais 32 horas de capacitação de todas as equipes envolvidas 
nos projetos, além da presença dos coordenadores, assessores, diretores e técnicos selecionados 
totalizando mais de 50 gestores capacitados. Ademais houve 24 horas de oficinas dedicadas 
para o esclarecimento de dúvidas advindas no uso das ferramentas utilizadas no monitoramento 
do PEAS 2016-1029. A tabela a seguir sintetiza todo o programa de capacitação desenvolvido 
ao longo do projeto de implantação da Sala de Situação: 

 
Carga 

horária Tema Descrição Público Alvo 

8 horas 
Modelo 
Operacional da 
Sala de Situação 

O conceito da Sala de Situação e o fluxo definido para o 
monitoramento do PEAS; 
As funcionalidades do GanttProject com a realização de 
exercícios práticos; e, 
Rotinas operacionais da Sala de Situação: metodologia para 
recebimento dos arquivos de projetos atualizados, geração do 
banco de dados consolidado e emissão de relatórios gerenciais. 

Equipe da 
coordenadoria 
responsável pela 
operação da sala 
de situação 

16 
horas 

Introdução ao 
gerenciamento de 
projetos 

Tópicos básicos selecionados da gestão de projetos, a partir do 
referencial do Project Management Institute – PMI, com ênfase 
em elementos relevantes para a execução do PEAS 2016 -2019, 
tais como: a definição de projeto, o processo de planejamento, 
importância do gerenciamento de projetos, definição de escopo, 
detalhamento das atividades e suas dependências, gerenciamento 
do tempo, cronograma caminho crítico, indicadores, recursos 
humanos, qualidade, comunicação e risco, entre outros. 

Equipes 
responsáveis 
pelos projetos, 
incluindo os 
coordenadores 

8 horas 

Introdução ao uso 
da ferramenta de 
suporte com o uso 
de computadores 

Tópicos elementares da ferramenta Gantt Project, ferramenta de 
apoio ao gerenciamento de projetos, familiarizando os 
participantes com a utilização de funcionalidades como: 
Criar Projeto: Preparar a EAP e a rede de Precedências; inserir 
datas programadas e analisar o caminho crítico; 
Planejar Recursos: Cadastro de pessoas e equipes, associar esses 
recursos às tarefas. 
Controlar o Projeto: Atualizar os dados de evolução do projeto e 
registrar as ocorrências do projeto, problemas e outras 
informações param de monitoramento. 
Definir padrões de registros das informações e gerar um relatório 
a partir da ferramenta de suporte. 

Equipes 
responsáveis 
pelos projetos, 
incluindo os 
coordenadores 

8 horas 

Oficina para 
adequação e 
inserção dos 
projetos na 
ferramenta de 
suporte, com o uso 
de computadores. 

Sessão dedicada para apoiar as equipes envolvidas na execução 
do PEAS a inserirem os programas, projetos e serviços sob sua 
responsabilidade na ferramenta Gantt Project visando 
instrumentalizar o monitoramento das ações do PEAS 2016-2019 
pela sala de situação. 

Equipes 
responsáveis 
pelos projetos, 
incluindo os 
coordenadores 

24 
horas 

Oficina de 
atualização de 
projetos (Plantões 
de Dúvidas) 

Sessões dedicadas para o esclarecimento de dúvidas sobre o uso 
das ferramentas da Sala de Situação, bem como para o preparo 
dos arquivos para a geração dos primeiros relatórios consolidados 
pelo modelo de monitoramento do PEAS 

Equipes 
responsáveis 
pelos projetos, 
incluindo os 
coordenadores 

4 horas 
Oficina para a 
revisão de 
indicadores 

Sessão dedicada ao fortalecimento dos conceitos e ilustração com 
exemplos do processo de revisão de indicadores, abordando os 
seguintes temas: 
Visão Geral: A SEDS e o Ciclo de Planejamento 
Conceitos a serem adotados para revisão dos indicadores 
Planejamento de Ações; e 
Exemplos de Indicadores de Desempenho para Ações de 
Capacitação do PEAS 

Equipes 
responsáveis 
pelos projetos, 
incluindo os 
coordenadores 

Tabela 2 – Programa de capacitação desenvolvido 
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O programa de capacitação foi uma atividade estratégica, pois, apesar de possuir a 
característica de uma estrutura virtual, a Sala de Situação somente atingiu os seus objetivos, a 
partir da participação de todos os envolvidos. Além disso, a padronização do gerenciamento de 
projetos da SEDS, fortalece a governança da pasta, possibilitando maior efetividade do 
processo de monitoramento e avaliação dos resultados. Esse foi o primeiro momento onde 
alguns dos gestores da pasta se identificaram e foram identificados como gerentes dos projetos, 
o que se mostrou como uma conduta motivacional e empoderadora para com esses servidores. 
Foi um momento também, de se rediscutir as estratégias e ações pensadas no PEAS 2016-2019 
de forma prática e a partir de uma maior compreensão da metodologia que havia sido abordada 
superficialmente durante a elaboração do Plano. 

 

3.5 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Desenvolvidos com base no referencial teórico adotado, capacitações realizadas, nas 
pesquisas e conteúdos produzidos no decorrer dos trabalhos, a produção de documentos, 
materiais didáticos e manuais representam um marco importante dos trabalhos de implantação 
da Sala de Situação.  

Os esforços voltados para a gestão do conhecimento foram sintetizados em dois manuais 
produzidos para apoiar a capacitação de novos servidores ou pessoas que possam se envolver 
com o funcionamento da Sala de Situação. 

O primeiro manual documenta os conceitos e o modelo de operação da Sala de Situação, 
bem como, orienta aos técnicos, diretores e coordenadores envolvidos na execução dos projetos 
no uso do software escolhido para o apoio ao monitoramento dos programas, projetos e 
serviços. Já o segundo manual orienta os gestores da Sala de Situação no uso das ferramentas 
de gestão do portfólio, produção de relatórios, monitoramento financeiro e monitoramento dos 
indicadores. 

Esses documentos passaram a fazer parte do acervo de informações sobre gestão da Sala 
de Situação e se encontram disponíveis na rede interna da SEDS para o uso dos servidores, que 
assim podem aprimorar e desenvolver os seus conhecimentos por meio de estudos dirigidos 
idênticos aqueles realizados no programa de capacitação. Além disso, ter registrado a 
metodologia da Sala de Situação torna o projeto independente de sua gerência, 
despersonificando o projeto, já que permite que outros servidores deem continuidade as suas 
ações. Os manuais e registros também possibilitam a replicação da Sala de Situação em outras 
secretarias. 

 
 

4 Resultados  

 

4.1 Modelo de operação 

O modelo de operação proposto pela Sala de Situação envolve a coleta dos dados de 
execução dos projetos, seguido do processamento dos mesmos pela Sala de Situação para a 
geração dos relatórios que dão suporte a tomada de decisão dos gestores e dirigentes da SEDS.  

Os relatórios gerados possibilitam observar e avaliar a evolução dos trabalhos, 
identificar os problemas e dificuldades enfrentadas ainda em tempo de solucioná-los sem 
prejudicar o andamento dos projetos. Para tanto foi estabelecida uma rotina de monitoramento 
contínuo do PEAS, a partir do cumprimento das seguintes ações: 

• Produção e distribuição de relatórios gerenciais para acompanhamento da execução 
e evolução dos projetos da secretaria; 

• Estímulo e apoio técnico ao gerente para a utilização de novas metodologias, com 
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foco na gestão de projeto (PMBOK); 
• Promoção da integração das equipes de projeto por meio de reuniões com diversas 

áreas, fomentando a intersetorialidade dos projetos. 
• Acompanhamento da execução dos projetos por meio da análise dos relatórios 

gerenciais e a evolução dos projetos; 
• Análise das melhores práticas de gestão de projetos existentes na Secretaria, com o 

intuito de replicar em outros projetos; 
• Acompanhamento da execução orçamentária dos projetos por meio da geração de 

relatórios financeiros; e 
• Apoio a gestão de equipe por parte das coordenadorias por meio de relatórios de 

Matriz de Responsabilidade. 
• A Sala de Situação da SEDS iniciou a sua operação em agosto de 2016, e conta 

desde então com uma equipe de gestão composta por cinco atores: 
• Secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (viabilizador) 
• Secretária Adjunta (viabilizadora)  
• Coordenador da Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE) 
• Gerente do projeto Sala de Situação 
• Estagiário do projeto Sala de Situação 

Porém, vale ressaltar que a Sala de Situação necessita que os gerentes exportem suas 
informações semanalmente, para que então se tenha subsídio para os relatórios e conteúdo a ser 
acompanhado. O projeto só existe, portanto, porque os cerca de 25 gerentes e suas equipes 
técnicas participam da Sala de Situação. 

A responsabilidade pela produção e execução das atividades operacionais de 
monitoramento do PEAS 2016-2019, são da gerencia do projeto, que desde agosto de 2016 
produzem semanalmente 30 relatórios, com auxílio das ferramentas de apoio, que são 
disponibilizados na intranet, onde todos da SEDS têm acesso, fortalecendo assim, a 
transparência da gestão. Cada relatório18, permite o nível de detalhamento, conforme interesse 
do leitor. São eles: 

• Visão global: Relatório com o status geral de todos os programas, projetos e 
serviços da SEDS e o status das ações consideradas prioritárias pela gestão. 

• Relatórios temáticos: relatórios divididos pelas frentes temáticas da pasta, 
independente da organização estrutural da secretaria. Cada relatório possui um 
panorama geral - mais detalhado que o Visão Global – dos projetos envolvidos 
naquele tema. São os temas: Fortalecimento da Gestão, Vigilância Socioassistencial, 
Proteção Social, Segurança Alimentar, Transferência de Renda e Benefícios e 
Programas Estratégicos. 

• Relatórios detalhados: relatórios detalhados de cada um dos programas, projetos e 
serviços da pasta. 

• Relatório Financeiro: Relatório financeiro detalhado sobre cada um dos 
programas, projetos e serviços da pasta. 

• Matriz de Responsabilidade: Relatório gerencial, onde é possível enxergar a 
atribuição dos servidores nos projetos que estão envolvidos. 

O ciclo de gestão vivenciado atualmente na Secretaria em decorrência do modelo de 
operação da Sala de Situação pode ser sintetizado na figura, a seguir. 

                                                 
18 Alguns exemplos de relatórios produzidos pela Sala de Situação encontram-se apresentados em ANEXO ao 
artigo. 
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Figura 9 – Ciclo de Gestão da SEDS 

A implantação desse ciclo de gestão trouxe o fortalecimento da governança da 
Secretaria, referente ao modo com que a organização articula e coordena as suas ações. Com a 
padronização de metodologia de gestão, de acompanhamento dos projetos e monitoramento dos 
resultados, foi criado um fluxo de entregas e demandas, uma rotina de trabalho integrada entre 
diferentes áreas e uma estrutura de responsabilidade e prestação de contas entre atores, sejam 
eles pares ou separados hierarquicamente. 

O fluxo de trabalho estabelecido com a implantação da Sala de Situação faz com que 
semanalmente os gerentes de projetos apresentem e discutam o andamento de suas ações com 
seus coordenadores. Os coordenadores, por sua vez, discutem semanalmente o andamento dos 
projetos de suas áreas entre seus pares e também diante dos assessores, representantes dos 
conselhos, secretaria adjunta, chefe de gabinete e secretário. A figura a seguir apresenta o 
modelo de governança. 

 

 
Figura 10 – Modelo de governança 

No nível Gerente de projeto com Equipe de projeto, ocorre o trabalho diário para a 
execução dos projetos. No próximo nível (triângulo laranja), tem-se reuniões internas e 
periódicas da coordenadoria, onde gerentes de projetos e coordenador discutem os projetos. 
Nesse momento, os gerentes prestam contas sobre o andamento das ações e o coordenador passa 
orientações sobre os próximos passos. Esse é o momento que o coordenador identifica junto 
aos gerentes os possíveis futuros problemas, a partir da análise dos riscos dos projetos. Caso 
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não seja possível um replanejamento das ações ou os problemas não possam ser solucionados 
apenas com ações da coordenadoria, ele pode levar essas questões para a reunião de dirigentes 
(círculo cinza). 

No nível seguinte (retângulo verde) ocorre a reunião entre coordenadores, na qual é 
possível alinhar ações dos projetos que são transversais as coordenadorias, ou seja, que 
participam mais de uma área. Neste momento é possível resolver possíveis gargalos e 
problemas relacionados a processos entre coordenadorias. 

O último nível é a reunião de dirigentes (círculo cinza), onde o andamento dos projetos 
e seus resultados são apresentados e discutidos em uma reunião estratégica e de planejamento. 
Tem-se uma visão geral e completa da secretaria, o que fortalece a sua própria gestão. 

O modelo de operação da Sala de Situação conta, ainda, com o apoio técnico e 
metodológico sempre que necessário aos gerentes no planejamento dos seus projetos ou no uso 
da ferramenta de monitoramento (GanttProject). 

Todo o processo de implantação da Sala de Situação trouxe como primeiros resultados, 
ainda sem ter completado um ano de operação, aproximadamente 600 relatórios gerados, com 
o reporte da situação cera de 2.500 ações planejadas ou em fase de execução, com inscrição de 
mais de 200 atores na matriz de responsabilidade, diretamente envolvidos na implementação 
dessas ações. 

Dado a expertise desenvolvida ao longo do projeto de implantação da Sala de Situação, 
a equipe do projeto, ampliou o escopo de atuação da sala, atuando na revisão do PEAS 2016-
2019, auxiliando na revisão de suas ações, metas e resultados, tendo em vista mudanças de 
cenários orçamentários e estratégias de gestão. 

 

4.2 Desafios do projeto 

Os principais desafios do projeto foram os esforços demandados para capacitar as 
equipes da SEDS e a adesão dessas mesmas equipes à mudança na cultura organizacional 
introduzida pelo PEAS 2016-2019 em conjunto com a Sala de Situação. 

Capacitar os servidores da SEDS na metodologia de gestão de projetos, bem como, no 
uso do GanttProject foi um desafio superado com o apoio da FIA. A Fundação apoiou a SEDS 
no desenvolvimento dos conteúdos e realização de capacitações. Em seguida, participou 
conjuntamente com a equipe da Sala de Situação nos plantões de dúvidas dando suporte técnico 
as equipes no uso do software, planejamento do escopo e montagem dos cronogramas dos 
projetos. 

Durante os primeiros dois meses de implantação da Sala de Situação, as equipes dos 
projetos procuravam constantemente a equipe da Sala de Situação para tirar dúvidas 
relacionadas à coleta de informações, ao uso do software e a metodologia de gestão de projetos. 
Passado esse período a procura diminuiu e atualmente a equipe da Sala de Situação trata de 
dúvidas pontuais ou quando novos servidores são apresentados ao modelo de operação. 

A participação ativa das equipes e a adesão dos gerentes ao modelo de operação da Sala 
de Situação, foi o segundo desafio enfrentado. Apesar de ser reconhecido como importante, a 
interiorização das novas rotinas de trabalho foi um desafio presente no dia a dia. 

No primeiro momento, o uso do GanttProject e a atualização semanal dos projetos gerou 
frustração e reações negativas nas equipes por ser associado a uma sensação de sobrecarga de 
trabalho. Com o passar do tempo, algumas equipes já passam a enxergar o GanttProject como 
um instrumento de apoio, fato que contribuiu para a incorporação das atualizações semanais 
dos projetos nas suas rotinas de trabalho. 

Um passo importante para maior adesão às novas práticas de monitoramento foi o uso 
dos relatórios e informações produzidas pela Sala de Situação pelo gabinete do secretário. Os 
relatórios passaram a ser utilizados nas reuniões semanais de dirigentes. A partir desse momento 
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reuniões foram pautadas pelos dados de monitoramento, ou seja, todos os projetos são 
apresentados e discutidos de forma padronizada, facilitando a compreensão, não obstante, 
nenhum problema ou atraso fica de fora da pauta, possibilitando ao gabinete, coordenadores e 
dirigentes analisar qualitativamente o andamento dos projetos. 

Vale ressaltar que a gestão da SEDS tem como cultura a participação de todos no 
planejamento das ações. Sendo assim, antes da implementação da Sala de Situação, o projeto 
foi apresentado para todos os servidores, onde eles puderam tirar dúvidas e dar sua opinião 
sobre o projeto. A operacionalização diária da Sala de Situação teve ajustes no decorrer do ano 
a partir da demanda das equipes da secretaria. Essa gestão participativa foi também fundamental 
para a implementação do projeto. 

 
 

5 Conclusões 

A Sala de Situação se trata de um novo referencial em termos das consolidações das 
estratégias e do fortalecimento da gestão do trabalho socioassistencial. Destacam-se a 
importância de se adotar soluções específicas com flexibilidade para adaptações, o 
desenvolvimento de uma sistemática com baixo custo, a formação de novas competências e o 
uso das tecnologias disponíveis. 

A oportunidade de ganhos de eficiência e eficácia das políticas públicas 
socioassistenciais com nova sistemática implantada promove maior ênfase ao processo de 
monitoramento e avaliação e ao uso de conhecimentos em gerenciamento de projetos é nítida, 
pois, essa metodologia possibilita a identificação de oportunidades de aprimoramento das ações 
e do próprio PEAS 2016-2019, gerando condições para o uso mais racional e eficiente dos 
recursos humanos e orçamentários. 

Outro aspecto que merece atenção especial é o fortalecimento da accountability, ou seja, 
um processo de avaliação e responsabilização permanente dos agentes públicos sobre aquilo 
que eles fazem enquanto política pública. É um mecanismo de fiscalização e transparência de 
como são utilizados os recursos governamentais, se os gastos estão de acordo com as leis e 
regulamentos e se projetos são conduzidos de acordo com os objetivos e resultados desejados. 

Os fenômenos multidimensionais que produzem os problemas sociais demandam 
repostas cada vez mais ágeis daqueles que executam os trabalhos socioassistenciais. A 
integração de tecnologias e competências na produção de informações contribuem para o 
fortalecimento institucional da Secretaria. 

A padronização dos projetos e do modelo de monitoramento e avaliação, também 
contribuem para o fortalecimento institucional, pois os projetos deixam de ser personificados 
por equipes e passam a fazer parte de uma estrutura orgânica, onde todos os servidores se 
identificam com a Secretaria e contribuem para alcançar os objetivos estratégicos. 

Nos tempos atuais, que o país e o Estado de São Paulo se deparam com uma das maiores 
crises econômicas de nossa história, trazer a dimensão financeira (execução orçamentária) dos 
projetos integrada com as informações de execução física representa uma contribuição 
substancial para a tomada de decisão dos gestores, além de contribuir para uma gestão cada vez 
mais transparente. 

A democratização do processo de elaboração do PEAS 2016-2019, o investimento na 
capacitação, o desenvolvimento de novas competências e as contribuições no projeto de 
instalação da Sala de Situação, demonstram que a valorização do servidor público, em especial, 
da área socioassistencial é fundamental para a efetividade das políticas públicas de 
enfrentamento dos riscos e vulnerabilidades sociais, da pobreza e da extrema pobreza. 

A participação dos envolvidos mostrou-se muito importante para a efetivação da Sala 
de Situação. Planejar um projeto de forma impositiva e restrito a opinião de poucas pessoas, e 
esperar a adesão ou aceitação dos demais servidores, não pode ser o caminho a ser percorrido 
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para a execução de um projeto de inovação como a elaboração do PEAS 2016-2019 e a 
instalação da Sala de Situação. Nesse sentido três lições adicionais a serem compartilhadas.  

A primeira foi a apresentação do projeto da Sala de Situação para todos os servidores 
da pasta. Oportunidade em que todos puderam tirar dúvidas, opinar e propor melhorias antes 
do projeto ser implementado. O resultado desse esforço foi o reconhecimento de que todos os 
servidores contribuíram para a implantação do novo modelo de operação. A segunda lição foi 
a realização de reuniões, logo no início de funcionamento da Sala de Situação com todos os 
coordenadores e gerentes de projetos. Nesse momento foram pactuadas a rotina de atualização, 
o fluxo de trabalho e a responsabilidade de cada ator. Novamente, estabeleceu-se um fórum em 
que todos puderam tirar dúvidas, opinar, propor melhorias e adaptações ao projeto. Por último, 
a experiência obtida nesse projeto inovador diz respeito ao apoio dado pelo gabinete. Introduzir 
a Sala de Situação como um instrumento estratégico transformou essa nova estrutura em um 
referencial técnico de apoio para as tomadas de decisão e não apenas uma fornecedora de 
informações. 

A ideia de que os projetos não podem ser rígidos ou impositivos, e sim flexíveis e 
passíveis de serem replanejados, sem perder de vista os objetivos para os quais se destinam, 
representa uma postura que contribui para a consolidação da Sala de Situação como um 
referencial técnico e metodológico, capaz de apoiar ações de planejamento da Secretaria. E 
também posiciona a SEDS como uma instituição de vanguarda, que diferentemente das demais 
organizações atribui grande peso ao processo de monitoramento e avaliação. 
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ANEXOS 
 

Modelo de Relatório 1 – Árvore de projetos do PEAS com painel de 
controle  
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Modelo de Relatório 2 – Evolução dos Projetos  
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Modelo de Relatório 3 – Matriz de Responsabilidade 
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Modelo de Relatório 4 – Fonte de recursos financeiros 
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Modelo de Relatório 5 – Contingenciamento e reservas 
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Modelo de Relatório 6 – Execução orçamentária 
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Modelo de Relatório 7 – Execução orçamentária 

 

 
 
 
 


