PROFISCO
Ajuda Memória (BR-LXXXX)
Missão de Análise

AJUDA MEMÓRIA
Modelo - ROP Anexo XXVIII
1. PERÍODO E COMPOSIÇÃO
Data – <.....>

Local – <........>

Participantes
Nome

Instituição

Cargo

2. INTRODUÇÃO
2.1 Uma Missão de Análise do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) visitou <UF>, entre os dias <Período>,
com o propósito de dar continuidade à preparação do <Denominação do Projeto>, no âmbito do PROFISCO.
2.2 A Missão reuniu-se com <........>
2.3 A Missão agradece a colaboração e apoio das autoridades <UF>, que organizaram e acompanharam os eventos e
reuniões realizadas. Registra, também, a expressiva participação do corpo técnico da <Órgão Executor> e dos demais
órgãos, que participaram dos grupos de trabalhos reunidos previamente e durante a Missão, o que representou
importante contribuição para o avanço na preparação do Projeto.
3. OBJETIVOS DA MISSÃO E PRINCIPAIS TEMAS TRATADOS
Durante a Missão foram tratados os seguintes temas: (i) revisão da versão atualizada do PAI (ii) revisão da versão
preliminar do Marco de Resultados; (iii) revisão da versão preliminar do POA e do PA – 18 meses; (iv) elaboração da
versão preliminar da Análise de Custo-benefício do Projeto; (v) revisão de minutas de convênios e definição de cláusulas
do contrato de empréstimo e seus anexos; (vi) atualização da Matriz de Análise Risco – Apêndice I do POD; (vii) revisão
do arranjo institucional e mecanismos de execução; (viii) análise da Solicitação para Reconhecimento de Gastos
Retroativos de Contrapartida e/ou Financiamento; (ix) revisão da Sistemática de Monitoramento e Avaliação e do Quadro
de Indicadores; (x) análise da proposta de sistema para gestão do Projeto, e, (x) avaliação das propostas de integração entre
os fiscos, inclusive por meio do CONFAZ.
4. ACORDOS , COMPROMISSOS E AÇÕES DE CONTINUIDADE
4.1 Para dar continuidade à preparação do Projeto, os seguintes passos foram acordados entre a Missão e

<Órgão Executor>:
A. Para <Órgão Executor>:
i.
Enviar para o BID, até <Data>, a versão final dos seguintes documentos, anexos do POD:

a. Versão final do Plano de Ação e de Investimentos (PAI).
b. Versão final do Marco de Resultados, com respectiva Linha de Base.
c. Versão final do Plano Operacional e do Plano de Aquisições para os primeiros 18 meses
de execução (descritivo e detalhado).
d. Versão final da Sistemática de Monitoramento e Avaliação e respectivo Quadro de
Indicadores .
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e.
ii.

iii.

iv.

v.

Versão final das estimativas de impacto financeiro de produtos relevantes, que permitam
a elaboração da análise financeira.

Prestar ao Banco, <Data> informações adicionais para a elaboração das minutas contratuais:
a. Cláusula
b.
Iniciar a tramitação do processo para contratação da operação de crédito junto à STN (após o recebimento da
minuta do contrato de empréstimo enviada pelo BID), de modo a prevenir atrasos na contratação do
empréstimo, cuja Missão de Negociação está prevista para <mês e ano>;
Preparar e enviar para o Banco, até <Data>, a versão final da relação dos gastos efetuados que serão
submetidos ao BID, para efeito de reconhecimento como gastos prévios de contrapartida ou para reembolso
do financiamento, conforme orientação do Banco;
Enviar ao Banco, até <Data>, a constituição da Unidade de Coordenação do Projeto e designação da
respectiva equipe, conforme acordado com o Banco.

B – Para o BID:
i.
Concluir a análise financeira do projeto;
ii.
Concluir a Matriz de Risco do projeto e confirmar a sistemática de revisão das aquisições e contratações
e dos desembolsos do projeto “ex-ante” ou “ex-post” ;
iii.
Concluir a análise e recomendações para o sistema de gerenciamento do projeto;
iv.
Realizar capacitação sobre as políticas de aquisições e contratações do Banco, abrangendo a preparação
do Plano de Aquisições e normas para reconhecimento de gastos antecipados.
v.
Dar continuidade à tramitação do Projeto, com a distribuição do Documento do Projeto (POD) para
análise pelo Grupo de Revisão de Qualidade e Risco – QRR do BID, prevista para <Período>.
vi.
Apoiar a equipe do Órgão Executor, por meio de especialistas e consultores, na preparação dos
documentos e demais iniciativas relacionados na alínea A;
vii.
Preparar Plano de Capacitação para a Unidade Coordenadora do PROFISCO no Estado;
viii.
Avançar com a preparação do Contrato de Empréstimo e anexos, para a envio das respectivas minutas à
<Órgão Executor> até <Data>, de modo a prevenir atrasos na contratação do empréstimo, cuja Missão de
Negociação está prevista para <Período>.
4.2 Acordos e Temas complementares:
i.
Acordou-se que a auditoria do projeto será realizada por empresa independente, prevendo-se recursos na
administração do projeto para essa finalidade, até que seja efetuado o credenciamento do Tribunal de
Contas do Estado junto ao BID.
ii.
A Missão estabeleceu conjuntamente com a SEFAZ um Caminho Crítico até a Missão de negociação,
desde que todas as informações, análises e demais requerimentos para elaboração do mesmo ocorram
como planejado.
iii.
Acordaram-se as seguintes condições contratuais: prazo de execução do projeto de <4 ou 5> anos; prazo
de amortização do empréstimo de 20 anos; moeda do empréstimo: <dólar americano>; possibilidade de
contratação direta de agência especializada para apoiar os processos de aquisições e contratações do
Projeto; possibilidade de contratação direta das seguintes instituições públicas: <.........>; realização de
convênio com o CONFAZ para compartilhamento de soluções e cooperação técnica ; responsabilidade
pela manutenção dos equipamentos adquiridos com recursos do projeto, pelo prazo de 03 anos.
Documentos de Referência:
1. Lei Autorizativa Estadual <Número e Data>.
2. Caminho Crítico: Da Missão de Análise até a Negociação

<..........>
Chefe de Equipe de Projeto
Banco Interamericano de Desenvolvimento

Secretário <.......>
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