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1 Solicitar Pacto: criação de tipos de pactos 
 
Dadas as especificidades das modalidades, a solicitação dos pactos para PGD-Pontual e PGD-
Projetos foram separadas. 
 

 
 
Os pactos em PGD-Pontuais são os já existentes e cujas diretrizes se encontram na Portaria nº 
747/2018. O PGD-Projetos, após piloto, foi instituído na CGU por meio da Portaria 2.246/2019.  
 

2 Solicitar Pacto: pactos em PGD-Projetos 
 
Resumidamente, o PGD-Projetos é utilizado para acompanhamento de unidades que trabalham de 
maneira projetizada. As metas são coletivas, e o processo requer um acompanhamento 
diferenciado e alinhado à cultura de gestão de projetos. Por isso, a participação e a solicitação de 
pactos em PGD-Projetos requerem prévia habilitação da unidade que deseje participar, de forma a 
identificar se a forma de gestão é compatível com a gestão de projetos. 
 
Ao solicitar um pacto em PGD-Projetos, o Sistema PGD exibirá um aviso com a restrição de uso: 

 
 
Caso a unidade de exercício do servidor esteja habilitada, na tela de solicitação, será necessário 
informar, em campo específico, a localização do Termo de Abertura do Projeto (TAP). Não há 
necessidade de fazer upload do arquivo.  

 
Esse campo é de preenchimento obrigatório.  
 

https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/3976
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/3976
https://basedeconhecimento.cgu.gov.br/handle/1/4923
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3 Solicitar Pacto: restrição de visualização de pactos (restritos) 
 
O pacto restrito é uma excepcionalidade e, portanto, exige justificativa da unidade. Uma vez 
marcado como restrito, sua visualização ficará restrita à unidade. Além disso, as informações do 
pacto não aparecerão no Plano de Dados Abertos do PGD. 
A marcação é uma ação exclusiva de dirigente. Ao marcar a opção, será exibido o aviso: 
 

 
 

Na sequência, é exibido campo para indicação da justificativa. Seu preenchimento é obrigatório! 
 

 
  



CGU 
Controladoria-Geral da União 
Secretaria-Executiva 
Escritório de Projetos 
 

Sistema PGD – Novidades da versão 1.4                                                                                                            5 / 7         

 

4 Solicitar Pacto: PGD no Exterior 
 
Segundo a Portaria nº 747/2018, “o servidor não poderá desempenhar atividades do PGD no 
exterior, sem prévia aprovação do Ministro de Estado da Transparência e Controladoria-Geral da 
União”. Dessa forma, a execução de PGD no Exterior do PGD-Projetos é excepcional.  
 
No Sistema PGD, deverá ser indicado o Processo SEI em que se encontra o documento de 
autorização assinado pelo Ministro. Esse campo é obrigatório; o pacto não será disponibilizado para 
assinaturas até o seu preenchimento. 
 

 
 

5 Executar pacto: suspensão de pacto com a indicação de data de retorno 
 
A partir da nova versão do Sistema PGD, é possível indicar a data de reativação do pacto no 
momento do cadastro da suspensão, dispensando o ato de reativar o pacto no futuro, conforme 
figura abaixo: 
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6 Executar pacto: reativação retroativa 
 
Esta funcionalidade possibilita indicar data retroativa para a reativação de pacto suspenso, ou seja, 
anterior à data em que se está atualizando o pacto. Em conjunto com a suspensão retroativa, a 
funcionalidade facilitará os ajustes do cronograma, caso a ação não tenha sido efetuada 
anteriormente. 
 

 
 

7 Avaliar pacto: interrupção retroativa 
 
A interrupção retroativa agora pode ser realizada diretamente da tela de avaliação, inclusive quando 
houver apenas uma atividade no pacto (havia um bug para essa condição).  
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Ao indicar uma data antecipada de conclusão, o restante do cronograma do pacto será eliminado. 
 

8 Dúvidas 
Em caso de dúvidas, consulte a Perguntas e Respostas do Programa PGD. 
 
Caso não encontre a solução, envie uma mensagem para projetos@cgu.gov.br. 

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/intracgu-pgd/SitePages/Perguntas-e-Respostas.aspx?web=1
mailto:projetos@cgu.gov.br

