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BRASIL
<Denominação do Projeto>(BR-LXXXX)
ANEXO IV – Índice dos trabalhos setoriais concluídos e pendentes
Modelo PROFISCO – ROP Anexo XI
Estudos
Opções técnicas e de desenho do
Projeto

Descrição

Data Esperada

Estudo sobre Nota Fiscal Eletrônica

Concluído

Relatório sobre o “Sistema Público de Escrituração Digital e Cadastro
Sincronizado Nacional”

Concluído

Macro Diagnóstico Institucional-Fiscal

Concluído

Mapeamento de problemas, soluções e resultados

Concluído

Relatório de Gestão <órgão executor e período de referência >

Concluído

Relatório de Avaliação do PNAFE <órgão executor>

Concluído

Plano Estratégico do <órgão executor>

Concluído

Plano Plurianual 2008-2011

Concluído

Mecanismo de execução e
questões fiduciárias e de controle

Arranjo institucional e mecanismos de execução: (i) Estrutura básica; (ii)
Atribuições dos integrantes da estrutura básica; (iii) Acordos de cooperação
com outros órgãos e poderes; (iv) Riscos de execução e lições aprendidas com
o PNAFE.

Concluído

Análise de risco

Aplicação da metodologia de análise de risco pela equipe da representação

Concluído

Minuta do Perfil do Projeto

Documento preliminar, elaborado com a participação de autoridades do
governo do Estado, incluindo: (i) Dados Básicos; (ii) Justificativa Geral; (iii)
Aspecto do Desenho e Conhecimento do Setor; (iv) Salvaguardas; (v)
Recursos e Cronograma.

Concluído

Plano de Ação e de Investimentos
(PAI) do Projeto

Versão preliminar do detalhamento dos Produtos, Metas, Linhas de Base e
Orçamento do Projeto

Concluído

Marco de Resultados do Projeto

Detalhamento dos resultados esperados relativo aos Produtos selecionados e
respectiva Linha de Base

<Data>

Referências e Links
arquivos técnicos
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Estudos

Descrição

Data Esperada

Sistemática de Monitoramento e
Avaliação e Quadro de
Indicadores

Elaboração da SM&A e definição do quadro de indicadores que permitirá o
monitoramento da linha de base do Marco de Resultados.

<Data>

Atores-chave e questões políticas

Preparação de minutas de convênios para viabilizar a participação de outros
poderes e/ou níveis de governo.

<Data>

Reconhecimento de gastos
antecipados

Apresentação de relação de gastos antecipados de contrapartida e/ou
financiamento

<Data>

Referências e Links
arquivos técnicos

