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DECRETO Nº 488/2021 
 

Institui o Escritório de 
Gerenciamento de Projetos no 
âmbito do Poder Executivo 
Municipal e estabelece outras 
providências.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, usando das atribuições que lhe 

são conferidas pelo inciso IV, do art. 56, da Lei Orgânica Municipal; e, 

 

CONSIDERANDO a Gestão para Resultados como um marco conceitual que 

exprime a importância de assegurar a eficácia, eficiência e efetividade do 

desempenho das organizações públicas; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de implementação de instrumentos, processos e 

estruturas baseados em boas práticas de governança na administração pública; 

 
CONSIDERANDO a importância de disseminar a cultura de planejamento e gestão 

de projetos e aprimorar o processo de acompanhamento, monitoramento e aceleração 

de Projetos Estratégicos do Município de Vila Velha, 

 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica instituído o Escritório Corporativo de Projetos (ECP) no âmbito do 

Poder Executivo Municipal com o objetivo de ampliar e otimizar as ações 

governamentais na execução de projetos e programas prioritários da Administração. 

 
Parágrafo único. O ECP será vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e 

Projetos Estruturantes - SEMPLAPE. 

 
Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

 

I – Gerenciamento de Projetos: aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir seus requisitos 

(Guia PMBOK®, 6ª Edição); 

 

II – Escritório Corporativo de Projetos (ECP): estrutura organizacional que 

padroniza os processos relacionados ao planejamento estratégico e ao 

gerenciamento dos projetos e promove o compartilhamento de recursos, 

metodologias, ferramentas e técnicas, oferecendo suporte aos Gerentes de Projetos, 

bem como toda Administração Municipal; 

 

III – Ponto Focal: servidor designado pelos Secretários Municipais, responsável 

pelo acompanhamento das atividades relacionadas ao planejamento estratégico e 

gerenciamento de projetos no âmbito de sua secretaria; 

 

IV – Gerente de Projeto (GP): servidores designados para responder diretamente 

pelo gerenciamento e acompanhamento dos projetos sob sua responsabilidade; 
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V – Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Administração Municipal:  

documento que orienta e padroniza o conjunto de processos, métodos e ferramentas 

para gerenciamento dos projetos estratégicos do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 3º São atribuições do ECP: 

 

I – coordenar a elaboração e o desenvolvimento do Planejamento Estratégico da 

Administração Pública Municipal; 

 

II – apoiar a estruturação, a execução e a integração das ações prioritárias da 

Administração Municipal, alinhando-as à visão estratégica da Gestão; 

 

III – elaborar e acompanhar sistema de indicadores que permitam a avaliação 

periódica dos objetivos estratégicos; 

 

IV – definir a Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Administração 

Municipal e realizar o monitoramento intensivo dos projetos estratégicos; 

 

V – avaliar o desempenho dos Projetos Estratégicos e promover metodologia de 

monitoramento dos riscos envolvidos na execução dos projetos; 

 

VI – estabelecer articulação entre a Secretaria responsável pela execução dos 

projetos estratégicos e as demais Secretarias, para o melhor desenvolvimento dos 

Projetos; 

 

VII – difundir a cultura de planejamento e gerenciamento de projetos, visando a 

otimização dos recursos públicos e efetividade nas entregas realizadas. 

 

Art. 4º São atribuições do Ponto Focal: 

 

I – apoiar o ECP no monitoramento dos projetos estratégicos, fornecendo 

informações relacionadas a sua Secretaria; 

 

II – participar de atividades relacionadas ao planejamento estratégico e 

gerenciamento de projetos; 

 

III – difundir em sua Secretaria a cultura de planejamento e gerenciamento de 

projetos; 

 

IV – definir e acompanhar os projetos internos da Secretaria, utilizando o sistema 

de gestão de projetos da Administração Municipal. 

 

Art. 5º Cabe aos Gerentes de Projetos: 

 

I – gerenciar intensivamente os Projetos Estratégicos sob sua responsabilidade, 

zelando pelo cumprimento do cronograma estabelecido, e de acordo com a 

Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Administração Municipal; 
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II – monitorar e alimentar o sistema de gestão de projetos adotado pela 

Administração Municipal de forma continuada; 

 

III – adotar medidas de gestão antecipatórias para a superação dos entraves à 

execução dos projetos; 

 

IV – fornecer todas as informações solicitadas pelo ECP e participar de atividades 

de monitoramento. 

 

Art. 6º A Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Administração Municipal 

será publicizada pela SEMPLAPE. 

 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vila Velha, ES, 27 de dezembro de 2021. 

 

 
 
 

ARNALDO BORGO FILHO 
Prefeito Municipal 
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