
 
 

Page | 1  

 

 

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 
01/2017 

 

1. OBJETIVOS 

 

O presente plano de trabalho tem como finalidade subsidiar a contratação 

excepcional de efetivo temporário para viabilizar a execução de projetos prioritários 

no âmbito do “Plano Niterói Mais Resiliente” da Secretaria de Planejamento, 

Modernização da Gestão e Controle (SEPLAG) A contratação será viabilizada por 

Processo Seletivo Simplificado, que será realizado de forma integrada entre a PMN e 

a Vetor Brasil, uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, especializada 

em seleção e desenvolvimento de talentos para a gestão pública.  

2. FRENTES DE ATUAÇÃO E PRIORIDADES 

 

Os contratados atuarão na Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e 

Controle (SEPLAG). 

Na SEPLAG os contratados atuarão em projetos relacionados ao Plano Niterói Mais 

Resiliente. Esse Plano foi lançado pelo Prefeito de Niterói em dezembro de 2016 com 

o objetivo de elencar 47 medidas subdivididas em 5 eixos prioritários - 1. Redução da 

Despesa; 2. Modernização da Gestão e do Sistema Previdenciário; 3. Controle 

Interno e Transparência; 4. Melhoria da Arrecadação; 5. Melhoria da Qualidade dos 

Serviços - a fim de fortalecer a administração pública para enfrentar a crise 

econômica prevista para 2017-2018.  

O Eixo 1 de Redução da Despesa especifica nove medidas com uma economia 

prevista de R$ 82.565.074,51. Dentre as determinações estão a redução e 

renegociação dos contratos firmados, a extinção das gratificações de servidores em 
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estágio probatório, a redução de 35% dos cargos em comissão, além da extinção de 

secretarias. 

O Eixo 2 contém dezesseis medidas de Modernização da Gestão e do Sistema 

Previdenciário. As medidas preveem, por exemplo, o aumento da alíquota 

previdenciária do município, a auditoria na Folha Municipal e o estabelecimento do 

direito à pensão vitalícia por morte do cônjuge somente para viúvas acima de 44 anos 

de idade. Há ainda a criação do Sistema de Orçamento com a padronização dos 

procedimentos de execução orçamentária, a normatização dos procedimentos de 

formulação de preços dos processos licitatórios e a criação de normas para 

elaboração da a estrutura organizacional da Prefeitura sem aumento de despesas. 

Outras importantes medidas adotadas preveem metas para a realização de pregões 

eletrônicos e a implantação de um comitê para avaliação e acompanhamento da 

dívida pública do município. As medidas adotadas neste eixo apontam para uma 

economia estimada de R$ 98.054.921,09. 

Com sete medidas de controle interno e transparência, o Eixo 3 possui como 

principais pontos, a instituição do Código de Ética dos Agentes Públicos Municipais, a 

regulamentação de Consulta Pública para processos licitatórios a partir de R$ 

650.000,00 e obras a partir de R$ 1.500.000,00, o Fortalecimento do Sistema de 

Controle Interno e a gestão da frequência dos servidores da Administração Pública 

Municipal direta e indireta a fim de garantir a fiscalização e o controle social por meio 

da transparência dos dados. 

Com a previsão de aumento da arrecadação estimada em R$ 175.200.000,00, o Eixo 

4 tem como prioridade a melhoria da performance da Nota Fiscal Eletrônica. Ademais, 

há ainda o encaminhamento de um Projeto de Lei que revisa a legislação do ISS, 

possibilitando a eficiência na governança da Nota Fiscal Eletrônica que poderá ser 

votado em 2017. Outra medida que visa a melhoria da arrecadação, versa sobre a 

melhoria do sistema informatizado de cobrança de multas de trânsito. 
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Por fim, o Eixo 5 está concentrado na melhoria da qualidade dos serviços contando 

com oito medidas. As principais medidas estão direcionadas ao fortalecimento da 

política de Parcerias Público-Privadas (PPP) com a previsão de seis possíveis objetos 

de compartilhamento de gestão. Também é prevista a instalação da Península da 

Inovação, que será localizada no bairro do Gragoatá, além da adoção de medidas 

que buscam a atração de novos investimentos para a cidade. 

3. PROJETOS 

 

Os contratados irão atuar em projetos prioritários nos órgãos, devendo se envolver 

em uma série de atividades que vão desde o nível estratégico até o monitoramento 

da execução das ações.  

Na SEPLAG os profissionais contratados estarão alocados em Projetos que integram 

o Plano Niterói Mais Resiliente, quais sejam:  

a) Gestão Fiscal; 

b) Parcerias Público-Privadas; 

c) Monitoramento das medidas de redução da despesa do Plano Niterói Mais  

Resiliente; 

d) Programa de Capacitações da Escola de Governo e Gestão; 

e) Projeto de Captação de Recursos; 

f) Controle da Folha de RH. 

 

4. PERFIL PROFISSIONAL DO ANALISTA SELECIONADO E ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

 

Compete aos analistas de gestão pública: 

  

1. Assessorar a formulação, implementação, monitoramento e avaliação de 



 
 

Page | 4  

 

políticas públicas; 

2. Elaborar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos; 

3. Propor modelos e métodos de gestão inovadores; 

4. Produzir estudos socioeconômicos com base em indicadores; 

5. Acompanhar o planejamento e execução orçamentária; 

6. Consolidar relatórios de contabilidade pública; 

7. Desenvolver estratégias afetas ao aprimoramento do desenvolvimento 

organizacional e à gestão de pessoas; 

8. Apoiar o desenvolvimento de atividades de promoção da integridade pública, 

bem como a promoção da gestão pública ética, responsável e transparente; 

9. Revisar processos, documentos e propostas; 

10. Propor soluções para mudanças nos procedimentos e instrumentos a fim de 

aprimorar a gestão de processos; 

11. Apoiar o desenvolvimento dos processos participativos presenciais e on line. 

As competências dos analistas de gestão pública envolverão, entre outras, as 

áreas de planejamento e orçamento governamentais, gestão de pessoas, gestão 

de projetos, gestão de processos participativos, processos licitatórios, análise 

processual, captação de recursos, bem como a modernização da gestão e a 

racionalização de processos. 

 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1 Vetor Brasil: 

A Vetor Brasil será responsável por fazer a seleção dos profissionais interessados em 

trabalhar para a PMN em regime temporário, cabendo: 
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● Responsabilizar-se pela verificação da veracidade das informações prestadas 

pelos candidatos durante o processo de seleção; 

● Selecionar os candidatos dentro dos parâmetros definidos pela PMN; 

● Executar as suas atividades em consonância com os preceitos da Administração 

Pública e com os requisitos emitidos pela PMN; 

● Cumprir fiel o que for pactuado no Acordo de Cooperação Técnica.  

 

5.2 SEPLAG e da Prefeitura Municipal de Niterói: 

A SEPLAG proverá os projetos prioritários e alocarão os contratados, cabendo: 

● Responsabilizar-se por todas as medidas administrativas relativas à alocação dos 

recursos; 

● Disponibilizar os materiais e o ambiente adequado, garantindo assim, infraestrutura 

para os trabalhos; 

● Direcionar e acompanhar as atividades dos contratados; 

● Determinar as providências legais e administrativas que possibilitem a 

implementação do programa; 

● Determinar o planejamento estratégico e os planos de execução, controle, 

avaliação e revisão dos projetos; 

● Realizar o acompanhamento e a avaliação dos contratados; 

● Emitir relatórios sobre a atuação dos contratados; 

● Gerir a estrutura orçamentária para a viabilização das contratações; 

● Realizar as entrevistas com os candidatos aprovados na etapa 4; 

● Garantir a contratação dos profissionais nos prazos e na forma corretamente 
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previstas no instrumento convocatório; 

● Prover as medidas administrativas de pessoal, tais como folha de pagamento, 

publicações em diário oficial e acompanhamento administrativo; 

● Prover acesso aos diversos órgãos e entidades da PMN, quando se fizer 

necessário para o bom andamento das atividades dos contratados.  

 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Para contratação dos 10 (dez) analistas que ficarão lotados na SEPLAG será 

necessária a previsão de recursos conforme apresentado abaixo: 

 

 

7. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Os custos com a contratação ficarão a cargo da seguinte estrutura orçamentária: 

Fonte: 100, Programa de Trabalho: 230104.122.0001.2331, Natureza da Despesa: 

31.90.04.  
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8. CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES 

 

Atividade Responsável Período 

Publicar o Edital de seleção de temporário para 
a PMN 

PMN 

Em até 30 
(trinta) dias após 
início da 
vigência do 
Acordo de 
Cooperação. 

Disponibilizar o sistema que receberá as 
inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 

Vetor Brasil 

Em até 10 (dez) 
dias após a 
publicação do 
edital. 

Enviar para líder(es) institucional(is) a lista de 
candidatos selecionados pelo processo seletivo 
integrado para o órgão, entidade ou setor da 
PMN 

Vetor Brasil 

Em até 90 
(noventa) dias 
após o 
encerramento do 
período de 
inscrições. 

Solicitar documentação dos analistas 
aprovados, para iniciar processo de contratação 

PMN 

Em até 05 
(cinco) dias após 
a aprovação 
formal da 
contratação pela 
PMN. 

Realizar treinamento presencial inicial com 
duração de 40 (quarenta) horas para os analistas 
aprovados pela PMN  

Vetor Brasil 

Até 06 (seis) 
meses após os 
analistas serem 
contratados pela 
PMN. 

Realizar treinamento presencial final com 
duração de 40 (quarenta) horas para os analistas 
aprovados pela PMN 

Vetor Brasil 

Até 12 meses 
após os 
analistas serem 
contratados pela 
PMN. 



 
 

Page | 8  

 

Efetivar a contratação dos analistas de acordo 
com a forma estabelecida no Termo de 
Cooperação 

PMN 

Em até 15 
(quinze) dias da 
data de 
aprovação 
formal da 
contratação pela 
PMN. 

Realizar treinamentos virtuais para os analistas 
aprovados 

Vetor Brasil 

Após a 
contratação do 
analista pela 
Prefeitura de 
Niterói, os 
treinamentos 
ocorrerão, no 
mínimo, 1 (uma) 
vez a cada 
trimestre, 
durante os 12 
primeiros meses 
de trabalho do 
analista. 

Realizar avaliação de desempenho dos 
analistas de acordo com modelo disponibilizado 
pelo Vetor Brasil, que conterá a descrição e a 
verificação do cumprimento das metas e dos 
resultados esperados, a forma e a metodologia 
de avaliação 

PMN 

 

Após a 
contratação do 
analista pelo 
Prefeitura de 
Niterói, a 
avaliação 
ocorrerá ao final 
de cada 
trimestre, até o 
término da 
vigência do 
Acordo de 
Cooperação. 

Informar satisfação com o programa e com a 
atuação profissional do analista, preenchendo 
formulário enviado pelo Vetor Brasil 

PMN 

Após a 
contratação do 
analista PMN, o 
informe de 
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satisfação será 
enviado ao final 
de cada 
semestre, até o 
término da 
vigência do 
Acordo de 
Cooperação. 

 


