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Representante
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Suplente
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Josy Maria Evangelista
Representante
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Representante
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INTRODUÇÃO
Às 14h30min, no Auditório Inhamuns da SEPLAG, Cristina Medeiros (IPECE) iniciou a reunião
e seguiu-se com a apresentação em Power Point1 cuja pauta está apresentada abaixo:
Cristina Medeiros – IPECE mostrou a sugestão de pauta (abaixo) e informou que a reunião
começaria com a apresentação de cada um e depois passaria para os itens da Posição do
desempenho do projeto, lembrando que todo o detalhe do projeto está na apresentação que
estará à disposição de todos no site do IPECE.
1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h40)
2. Posição Jan/2015 dos Programas, Indicadores, Assistência Técnica e Plano de Ação
(14h40-15h40m):
 Sumário da Posição dos Indicadores com metas para o primeiro semestre de 2015 Laura Gonçalves;
 Plano de Ação Mitigação Riscos Sócio Ambiental - Laura Gonçalves;
 Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR
de 2015 - Heloísa Cunha;
 Relatório Financeiro IFR 2014 – Heloísa Cunha;
 Sumário da Posição da realização dos Projetos de Assistência Técnica - Viviane
Costa;
 Principais pontos de atenção nos Processos de Licitação - Giuseppe Nogueira.
3. Apresentação do Auditor dos Indicadores e a Metodologia de Auditoria (15h40m-16h10m)
4. Aprovação da Ata da 12ª Reunião (29/01/15) - (16h10m - 16h20m)
5. Encaminhamentos (16h20m - 16h30m)
6. Encerramento (16h30m)
Cristina Medeiros – IPECE informou que a reunião vai ser bem breve, porque um item da pauta
“Apresentação do Auditor dos Indicadores e a Metodologia de Auditoria”, ou seja, a
apresentação do Marcelo Barbosa não será realizada, visto que o Paulo Roberto (CGE) até o
final da manhã não conseguiu contato com o mesmo.

1

Vide apresentação no link: Apresentação da Reunião do Comitê PforR realizada em 26 de Fevereiro de 2015
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I.

ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos que estavam presentes se apresentaram, conforme quadro de presença.
Ana Márcia – SESA justificou a ausência da Vera Coelho (SESA) informando que a mesma
estaria revendo uns limites financeiros.
Cristina Medeiros – IPECE justificou a ausência da Andréa Rocha (SEDUC) informando que a
mesma estará na nomeação dos coordenadores da SEDUC.
II.

POSIÇÃO DOS PROGRAMAS, INDICADORES, PROJETOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E PLANO DE AÇÃO EM JANEIRO DE 2015.

 Indicadores
Laura Gonçalves – IPECE desejou boa tarde a todos e ressaltou que para o ano de 2015 o
total de indicadores é dezoito, sendo dez primários e oito secundários. Informou que serão
monitorados os indicadores primários da SEPLAG, tendo em vista que eles não tiveram as
suas metas cumpridas em 2014, conforme Quadro 1.
Quadro 1 – Indicadores Primários 2014

Gestão Pública

Gestão Pública

Tema

Nº

Nome do Indicador

1

Número de secretarias
Mutuário, utilizando o
modelo
para
o
alinhamento
de
incentivos com seus
respectivos objetivos
estratégicos

2

Porcentagem total de
investimentos públicos
no âmbito do Programa
preparada
com
metodologia aprovada

TOTAL

Setorial

SEPLAG

SEPLAG

Responsável

Avilton Júnior

Meta

Aprovação
de
modelo para o
alinhamento
dos
incentivos. Valor:
US$ 6,198

Aprovação
da
Adauto Oliveira metodologia Valor:
US$ 6,198

Status

Essa meta só será alcançada em
novembro de 2015, conforme Nota
Técnica e Plano de Ação enviado pelo
Responsável, pois depende da
contratação de consultoria de empresa.

A meta para este indicador será
cumprida no 2º semestre de 2015,
conforme Nota Técnica e Plano de
Ação enviado pelo Responsável, pois
depende da contratação de consultoria
de empresa.

US$ 12,396

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que os indicadores já são de conhecimento de todos, não
foram cumpridos em 2014 e já estão devidamente pactuados com o Banco Mundial para serem
cumpridos nesse ano de 2015. Os indicadores dependem de uma contratação de consultoria.
Para o indicador “Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de
incentivos om seus respectivos objetivos estratégicos”, o processo encontra-se com o novo
Secretário que assumiu SEPLAG para a revisão, visto que o mesmo deseja rever o termo de
referência, o escopo do projeto, mas até o momento não teve uma agenda para tratar sobre
esse assunto.
Adauto Oliveira – SEPALG informou que para o indicador “Porcentagem total de investimentos
públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada” a previsão de a
metodologia estar preparada e aprovada seja no segundo semestre e ressaltou que o processo
de licitação já está bem adiantado, porque o relatório com a avaliação técnica das empresas já
foi enviado ao Banco e aguarda-se a não objeção para seguir com o processo.
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Laura Gonçalves – apresentou o sumário dos Indicadores Primários no 1º Semestre de 2015,
conforme Quadro 2.
Quadro 2 – Metas 1º Semestre 2015 – Indicadores Primários
Metas 1ª semestre 2015 - Indicadores Primário

Capacitação Profissional

Área

Nº

Indicador Primário

Órgão

Responsável

Meta

1

Aprovação
da
estratégia
de
desenvolvimento
de
competências,
elaboração do plano de
ação e
implementação de ações selecionados no
âmbito do plano de ação.

CEDE

Inês Sturdat

Plano de Ação
Publicado

2

Número total de contratos em vigor com
empresas
privadas
para
contribuir
equipamentos, formação no local, e
contribuir para elaboração de currículos ou
instrutores do curso.

SEDUC

Andrea Araújo

10

Status (Janeiro)
Registro no SIMA em 20/02/15: Plano de Ação não foi realizado, pois ele virá do
Documento Estratégia de Desenvolvimento Econômico para o Estado do Ceará a partir do
Fortalecimento do Setor Produtivo Apoiada em Inovação e com Foco na Formação de
Capital Humano que deverá ser validado pelo Alto Escalão do Governo do Estado. A
referida validação ocorrerá por ocasião das atividades programadas para as oficinas
técnicas voltadas para o aperfeiçoamento e validação das estratégias.
Registro no SIMA em 23/02/14: A linha de base deste indicador é 8 acordos firmados,
sendo necessário para o cumprimento da meta (10 acordos) mais 2 acordos. Foi
informado ao Banco Mundial, na ocasião da elaboração do Protocolo a assinatura dos 8
acordos com as seguintes instituições:
1 - Sindicato de Comércio de Peças e Serviços para Veículos Automotores, Ciclomotores, e
Refrigeração do Estado do Ceará;
2- Agência de Desenvolvimento do estado do Ceará - ADECE
3 - Departamento de Arquitetura e Engenharia - DAE
4- ARMTEC Tecnologia em Robótica LTDA
5- Associação dos Jovens Empresários - AJE
6 - Sindicato das Indústrias Químicas, Farmacêuticas, da Destilação e Refinação de
Petróleo no Estado do Cará- SINDIQUÍMICA
7 - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico - SIMEC
8 - Serviço de apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará - SEBRAE

Valor Desembolso
US$ Milhões

$2.744.448,00

$2.744.444,00

Gestão do
Setor
Público

Qualidade da Água

Assistência a Família

Sobre os dois acordos restantes, a SEDUC está providenciando os mesmos.

3

Porcentagem de projetos de assistência
da família financiados pelo FECOP com
matrizes lógicas implementadas.

4

Percentual de famílias com crianças de 0-5
no Cadastro Único nos municípios-alvo
receber o apoio da família através CRAS.

5

Porcentagem de equipes técnicas em
CRAS recebem treinamento em apoio à
família.

6

Percentual de domicílios com conexão
adequada ao sistema de esgoto.

7

Estabelecimento de comitê multisetorial de
segurança de água.

SEPLAG

Lara Costa

22.5%

Registro no SIMA em 20/02/14: Em março deve ocorrer a primeira capacitação do ano para
as equipes técnicas das setoriais que trabalham com os projetos financiados pelo FECOP
na área de assistência à família, a fim de que seja repassada a metodologia de
elaboração do marco lógico. Será selecionado para esse momento um grupo de projetos
que permita atender a meta do período.

$2.744.444,00

Mary Anne Libório

Registro no SIMA em 23/02/15: O presente indicador terá início no segundo semestre de
2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR. É
dependente da contratação de serviço técnico de consultoria de empresa especializada
para o desenvolvimento e implantação do sistema de monitoramento do Projeto de Apoio
ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade
Ambiental do Estado do Ceará - Programa para Resultados (PforR) em fase de elaboração
do Termo de Referência.

STDS

Mary Anne Libório

15%

Registro no SIMA em 23/02/15: Contratação de Serviços de Empresa Especializada na
elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação, revisão de
conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos Manuais para Capacitação
das Equipes de Referência dos Centros de Referência da Assistência Social do Estado do
Ceará (CRAS/CE) em fase de assinatura de contrato. Aguardando a Assessoria Jurídica e
PGE..

$2.744.444,00

CAGECE

Carlos Rossas

84,6%

Registrado no SIMA em 24/02/15, (enviado email com tela do Sistema): 84,95%

$2.744.444,00

STDS

Maria Dias

Diagnóstico de Registro no SIMA em 25/02/15: Reunião do Comitê marcada para 03/03/15. As pautas e o
Bacias completos. decreto se encontram disponíveis no site do CONPAM.

$2.744.444,00

O cálculo do Indicador ainda não foi realizado para o ano de 2015. O índice será informado
a partir do mês de março.

$2.744.444,00

Metodologia de Registro no SIMA em 19/02/15 - O indicador está vinculado a uma Assistência Técnica cujo
monitoramento processo de seleção, segundo as normas do Banco Mundial, encontra-se em andamento,
definida e adotada. na fase de análise das propostas técnicas.

$2.744.444,00

Conforme Nota Técnica 02/2015, a primeira meta deste indicador, ou seja, Aprovação do
Modelo de Incentivos, não foi cumprida, pois depende completamente das atividades da
consultoria, a ser contratada. Para tanto, é necessário encaminhar a SDP para a PGE
enviar para as seis empresas da lista curta.

$2.744.444,00

CONPAM
8

Índice de
ambiental.

qualidade

da

fiscalização

9

Implementação
de
monitoramento
participativo da qualidade da água.

FUNCEME

Hoilton Rios

10

Número de secretarias do Mutuário,
utilizando o modelo para o alinhamento de
incentivos com seus respectivos objetivos
estratégicos.

SEPLAG

Avilton Júnior

Maria Dias

50%

1

Total:

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade baixa de atingir a meta

$24.700.000,00

Probabilidade baixa de atingir a meta

Laura Gonçalves – IPECE agradeceu a todos que participaram do treinamento do SIMA no dia
13/02/2015 e deu os parabéns a todos que fizeram a tarefa de preencher as informações no
sistema e informou que as informações que constam na apresentação são as registradas no
SIMA.
Laura Gonçalves – IPECE informou que para o indicador “Aprovação da estratégia de
desenvolvimento de competências, elaboração do plano de ação e implementação de ações
selecionados no âmbito do plano de ação” o Plano de Ação será elaborado a partir do
Documento de Estratégia que já fora finalizado, visto que era uma meta de 2014, e aguarda-se
a validação final pelo alto escalão do governo do Estado.
Eneida Maia – SEDUC informou que para o indicador “Número total de contratos em vigor com
empresas privadas para contribuir equipamentos, formação no local, e contribuir para
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elaboração de currículos ou instrutores do curso” a André Rocha (SEDUC) repassou que está
tudo bem e que no começo de ano sempre é mais complicado.
Eileen Holanda – STDS informou que o indicador “Percentual de famílias com crianças de 0-5
no Cadastro Único nos municípios-alvo receber o apoio da família através CRAS” está
relacionado ao termo de referência do sistema de monitoramento e avaliação. O termo
encontra-se na fase de elaboração e acredita que na próxima semana será encaminhado para
a UGP para solicitar as avaliações e a não objeção. Ressaltou que a meta para o cumprimento
é no segundo semestre de 2015.
Eileen Holanda – STDS informou que para o indicador “Porcentagem de equipes técnicas em
CRAS recebem treinamento em apoio à família” foram elaborados três termos de referência. O
primeiro de consultoria individual para elaborar os materiais utilizados dentro da capacitação
das equipes técnicas, o segundo da editoração e impressão de todos esses manuais que vão
ser produzidos pela consultoria. Os dois estão na fase de contratação, aguardando a
assinatura do contrato. Ressaltou que, mesmo aguardando a assinatura do contrato, o
consultor individual já começou a ler material e a Secretaria está orientando-o sobre o que deve
ser colocado. O último termo de referência refere-se à capacitação em si e está em fase de
elaboração.
Laura Gonçalves – IPECE informou que para o indicador “Porcentagem de projetos de
assistência da família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas” será
realizada, em março, a capacitação para repassar a metodologia do marco lógico para os
responsáveis pela elaboração os projetos do FECOP. O status é verde a Secretaria está
otimista para o cumprimento da meta.
Viviane Monte – CONPAM informou que para o indicador “Estabelecimento de comitê
multisetorial de segurança de água” será realizada uma reunião no dia 03/03/2015 com os
representantes do referido Comitê. Ressaltou que as informações do decreto, atas e o
calendário das reuniões estão disponíveis no site do CONPAM.
Cristina Medeiros – IPECE perguntou como se tem acesso as informações.
Viviane Monte – CONPAM explicou que no site do CONPAM, do lado esquerdo da tela tem um
MENU e nele consta o Comitê de Segurança Hídrica.
Laura Gonçalves – IPECE informou que já acessou o link e que está de fácil acesso.
Cristina Medeiros – IPECE perguntou se a meta do Diagnóstico vai ser levado para discusão
na reunião do Comitê no dia 03/03/2015.
Viviane Monte – CONPAM confirmou e informou que o Gabinete já encaminhou os ofícios de
convocação para a reunião.
Carlos Rossas – CAGECE informou que o indicador “Percentual de domicílios com conexão
adequada ao sistema de esgoto” está com a meta relativamente tranquila. Ressaltou que foi a
informação foi cadastrada no SIMA, mas não conseguiu anexar a tela do sistema e esta foi
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enviada para o e-mail da Laura Gonçalves (IPECE). Informou também que após última
conversa da CAGECE com SCIDADES e CGE verificou-se que haveria a possibilidade de se
fazer outra consulta a CGE para a questão do recurso, para que tudo fosse executado pela
própria Secretaria das Cidades, pois assim não haveria mais o problema de repasse de recurso
para a CAGECE. A SCIDADES ficou de oficializar essa nova consulta com a CGE para ser
feita a contratação da execução das ligações intradomiciliares de esgoto direto pela Secretaria,
com as informações da CAGECE e assim evitaria o problema de ser recurso do FECOP e não
poder ser feito o repasse.
Cristina Medeiros – IPECE perguntou ao Raimundo Abreu (CIDADES) se ele teria alguma
informação sobre o assunto exposto por Carlos Rossas (CAGECE).
Raimundo Abreu – CIDADES informou que a Danielle Araújo (CIDADES) é a titular sendo ele o
Suplente e ela estaria em uma reunião com o Secretário das Cidades e ele não tinha
informação , mas ficou de fazer uma consulta para que até a próxima reunião isso possa ser
resolvido.
Carlos Rossas – CAGECE ressaltou que a meta para o segundo semestre já foi cumprida.
Viviane Monte – CONPAM informou que o indicador “Índice de qualidade da fiscalização
ambiental” é composto e conta com a participação da SEMACE e COGERH. A SEMACE faz a
sistematização e o CONPAM entrou em contato com o Tiago Bessa (SEMACE), mas ele
estaria viajando. Maurício Giffoni repassou que a situação é a mesma do mês anterior, pois não
se tinha a informação atualizada. Reforçou que se aguarda a nomeação, mas o Tiago Bessa
(SEMACE) está retornando para a mesma função e continuará contribuindo para o Projeto
PforR.
Laura Gonçalves – IPECE informou que entrou em contato com Maurício Giffoni (SEMACE) e
ele informou que ainda não foi realizado nenhum cálculo do indicador e vai ser informado a
partir do mês de março.
Hoilton Rios – FUNCEME informou que o indicador “Implementação de monitoramento
participativo da qualidade da água” encontra-se na mesma situação já mencionada em outras
reuniões e depende da contratação da assistência técnica. Em relação à assistência, o projeto
está na fase da análise das propostas técnicas e afirmou ser improvável cumprir a meta até
junho.
Laura Gonçalves – IPECE informou que a respeito do indicador “Número de secretarias do
Mutuário, utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos
estratégicos” já foi explicado pelo Adauto Oliveira (SEPLAG). Acrescentou que foi elaborado
uma Nota Técnica e a meta de 1 secretária do primeiro semestre de 2015 seria cumprida em
2016, conforme informação do responsável pelo indicador.
Laura Gonçalves – apresentou o sumário dos Indicadores Secundários no ano de 2015,
conforme o Quadro 3
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Quadro 3 – Metas 2º Semestre 2015 – Indicadores Secundários

Nº

Indicador Secundário

Órgão

Responsáveis

Meta 2ª Semestre

Realizado

1

Número de técnicos com nível médio
absorvidos pelo setor produtivo (público e
privado) (ajustado para o ciclo econômico).

IPECE

Victor Hugo

29

-

Os dados da RAIS para 2014 ainda não foram divulgados. Está sendo
elaborada uma NT a fim de propor uma readequação nos valores das
metas levando em conta a tendência de longo prazo.

2

Análise e melhoria dos mecanismos de
governança da política de desenvolvimento do
setor
produtivo
(incluindo
Capacitação
Profissional).

SEPLAG

Avilton Júnior

Plano de Ação
Publicado.

-

Registrado no SIMA em 25/02/15: Atualmente, estamos coletando
elementos para elaboração do Termo de Referência para a contratação de
consultor individual.

-

Registrado no SIMA em 20/02/15 - No dia 27/01/15 o Comitê Consultivo
Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil (CPDI) reuniu-se pela
primeira vez no ano para tratar sobre a proposta de inclusão do Gabinete da
Primeira-dama no Comitê, ocupando a presidência. O convite foi
oficialmente realizado no dia 09/02, em reunião com a Primeira-dama do
Estado, Sra. Onélia Leite, a qual aceitou e ficou de ver os trâmites legais
para o Gabinete compor o CPDI. A primeira reunião ordinária, na qual deve
ser formalizada a nova composição, está prevista para o começo de março.

Qualidade da Água

Assistência a Família

Área

Capacitação
Profissional

Metas 1ª semestre 2015 - Indicadores Secundários

3

Criação e funcionamento
de Comitê
Consultivo multissetorial CPDI (SEDUC, SDA,
SESA, STDS, SEPLAG, IPECE).

4

Percentual de famílias Cadastro Único nos
municípios-alvo a receber apoio do CRAS
com equipe treinada.

5

Apresentação de planos de segurança de
água
para
três
bacias
hidrográficas
estratégicas.

6

Apresentação de nova lei de proteção de
bacias hidrográficas.

7

Qualidade da água bruta,
metropolitana de Fortaleza.

8

Apresentação da lei de gestão de resíduos
sólidos revista.

Legenda:

na

SEPLAG

STDS

Lara Maria Silva
Costa

Mary Anne Libório

10%

-

O presente indicador terá início no segundo semestre de 2015 após a
Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR. É
dependente do processo licitatório para a contratação de serviço técnico de
consultoria de empresa especializada para o desenvolvimento e
implantação do sistema de monitoramento do Projeto de Apoio ao
Crescimento Econômico com
Redução das
Desigualdades e
Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará - Programa para
Resultados (PforR) em fase de elaboração do Termo de Referência.

Adahil Sena

Planos Preparados

-

Registrado no SIMA em 20/02/15 - O Banco Mundial analisou e fez
considerações ao TR apresentado pela COGERH. Atualmente, o TR está
sendo revisado pela COGERH.

Adahil Sena

Projetos de Lei
apresentados

-

Registrado no SIMA em 20/02/15: Foram realizadas duas reuniões de
apresentação e discussão do Projeto de Lei com o Comitê das Bacia
Metropolitanas( dezembro/2014 e janeiro/2015). Estão programadas
reuniões para março de 2015 com os Comitês da Bacia do Salgado e para
a Bacia do Acaraú).

Denilson Fidelis

64.3

-

Registrado no SIMA em 25/02/15: 76,1

Marias Dias

Dilvulgação e
Implementação

COGERH

região

CONPAM

Probabilidade alta de atingir a meta

Outras duas
Resoluções
Publicadas

Status (Janeiro)

-

Probabilidade alta de atingir a meta

Projeto de Lei encaminhado a PGE no dia 10/12/14 para análise.

Probabilidade alta de atingir a meta

Victor Hugo – IPECE desejou boa tarde, e recordou que o indicador “Número de técnicos, com
nível médio, absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo
econômico)”, nas reuniões anteriores, foi sinalizado como um indicador de pouca governança
do Estado e sofre muito com a flutuação da economia.
Victor Hugo – IPECE apresentou brevemente um trecho da Nota Técnica que está sendo
elaborada para ser apresentada ao Banco Mundial pra tentar negociar ou uma mudança das
metas ou da metodologia de cálculo.
Victor Hugo – IPECE ilustrou a série de dados original que é o estoque para alguns setores do
mercado de trabalho obtida diretamente da RAIS, ou seja, pessoas com carteira assinada. Os
valores entre 2003 e 2011 foram usados para calcular uma taxa média de crescimento entre
esse período, como também projetá-los para os anos de 2012 e 2013. Explicou que em 2010
houve um crescimento absurdo, um choque no crescimento de técnicos de nível médio nesse
período, ocasionando uma mudança de tendência. Calcular uma taxa de crescimento em cima
de uma série que sofre flutuações no mercado de trabalho embute um viés no cálculo das
metas.
Victor Hugo – IPECE explicou que foi feita uma suavização da série, retirando a influência do
ciclo econômico e calculando somente a tendência em longo prazo. A partir da série suavizada
2003 e 2011 foi calculada a taxa média de crescimento para poder projetar as séries dos anos
até 2017. Apresentou uma tabela que mostra a diferença entre os valores, logaritimiza esses
valores, retira o ciclo e permanece só a tendência, revertendo em valores absolutos. Daí
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calcula-se a taxa de crescimento. Para o ano de 2013, pela série suavizada, olhando a
tendência de longo prazo, supera-se a meta. Concluiu informando que isso vai ser discutido
com o Banco Mundial, visto que não se sabe o que vai acontecer com a economia brasileira e
sempre fica na questão da incerteza e um indicador que embute incerteza na sua realização é
complicado.
Cristina Medeiros – IPECE explicou que já conversou com o Tom Kenyon e o Cristian Quijada
(Banco Mundial) a respeito da nova metodologia,. Salientou que a intenção de mudar a
metodologia não está relacionada para facilitar o Estado no cumprimento da meta e sim que a
ela tenha mais sentido, o protocolo leva em consideração o ciclo econômico, mas na época da
negociação, o Estado aceitou a metodologia proposta pelo Banco.
Victor Hugo – IPECE explicou que não chegou a discutir diretamente o fato da flutuação.
Recordou que sabia disso na época, mas que o Banco Mundial dizia que era um indicador de
acompanhamento (Secundário). Mas o correto mesmo é controlar o efeito do ciclo no indicador,
essa ideia é a melhor alternativa. E fez uma exemplificação: o fato de a companhia siderúrgica
entrar em funcionamento vai haver uma contratação absurda de pessoal com nível técnico, e
isso vai ser um choque para cima na série. Se não levar em consideração esse tipo de
flutuação, embute-se um viés, uma taxa de crescimento que não reflete o que é. Da mesma
forma, como a Petrobras não vem mais para o estado e isso é uma perda, isso não vai ser
refletido na tendência de longo prazo do estado nos próximos dez anos. É mais ou menos isso
que se está tentando limpar, as séries a respeito dessas flutuações.
Cristina Medeiros – IPECE completou informando que na discussões com Banco Mundial sobre
isso, nos foi dito o seguinte: estado do Ceará, se vocês estiverem pelo menos olhando e
discutindo esses números, o propósito do Banco já se cumpriu. Informou ainda que o
Secretário Hugo Figueiredo (SEPLAG) ao tomar conecimento das metas sinalizou que o
Estado deveria discuti-las, inclusive com SEDUC e STDS de forma intersetorial.
Laura Gonçalves – IPECE informou que o Avilton Júnior (SEPLAG), responsável pelo indicador
“Análise e melhoria dos mecanismos de governança da política de desenvolvimento do setor
produtivo (incluindo Capacitação Profissional)” cadastrou no SIMA que estão coletando
elementos para elaboração do Termo de Referência para a contratação de consultor individual,
ou seja, é mais um indicador que está vinculado à elaboração de termos de referência, mas
sinalizou na nossa reunião de janeiro que o status poderia ficar verde, que essa meta seria
alcançada.
Laura Gonçalves – IPECE informou que o Lara Costa (SEPLAG), responsável pelo indicador
“Criação e funcionamento de Comitê Consultivo multissetorial CPDI (SEDUC, SDA, SESA,
STDS, SEPLAG, IPECE)” cadastrou no SIMA que a primeira reunião está prevista para o mês
de março e através dessa reunião será discutida uma das resoluções que serão publicadas
nesse ano. O status da meta é verde, provavelmente vai ser cumprido.
Cristina Medeiros – IPECE fez um adendo sobre esse indicador informando que houve uma
reunião com a Primeira Dama Onélia Leite Santana e o Comitê na qual a Coordenação foi
convidada para participar. A Primeira Dama está empenhada para verificar, de forma legal,
como poderia ser a presidente desse Comitê. Percebeu-se um compromisso muito grande com
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a primeira infância e de estar participando nesse Comitê, reunindo periodicamente. Ressaltou
que não é um Comitê criado para o PforR e sim para o estado do Ceará.
Eileen Holanda – STDS informou o indicador “Percentual de famílias Cadastro Único nos
municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada” está relacionado com a
capacitação e o termo de referência está na fase de elaboração para que se possa cumprir a
meta até o final do 1º semestre de 2015.
Adahil Sena – COGERH sobre o indicador “Apresentação de planos de segurança de água
para três bacias hidrográficas estratégicas” a última informação é que os termos de referência
foram apresentados.
Laura Gonçalves – IPECE informou que o Banco Mundial revisou e devolveu à COGERH que
está fazendo as correções solicitadas pelo Gunars Platais.
Adahil Sena – COGERH informou que a reunião marcada para segunda-feira, 02/03/2015, com
o Gunars Platais (Banco Mundial) será para discussão do indicador.
Adahil Sena – COGERH informou que sobre o indicador “Apresentação de nova lei de proteção
de bacias hidrográficas” foram feitas duas reuniões, uma em 2014 e a outra em janeiro e têmse duas marcadas para esse mês de março nos dias 12 e 26. Questionou a razão de a
sinalização estar amarela.
Laura Gonçalves – IPECE informou que durante a reunião passada foi solicitado pelo Adahil
Sena (COGERH) colocar a sinalização amarela.
Adahil Sena – COGERH questionou se o cumprimento da meta é para 2015.
Laura Gonçalves – IPECE confirmou e informou que poderia alterar a sinalização para verde.
Adahil Sena – COGERH solicitou que a sinalização fosse alterada para verde.
Laura Gonçalves – IPECE informou que seria ótimo.
Adahil Sena – COGERH informou que está em dia, a COGERH correu para ficar tudo em
ordem e julgou falar amarelo por não ter assimilado muito bem.
Denilson Fidelis – COGERH informou que o indicador “Qualidade da água bruta, na região
metropolitana de Fortaleza”, está ok e está sendo acompanhado esse IQA assim como também
o IQA-r.
Laura Gonçalves – IPECE informou que foi colocada uma observação embaixo dizendo que o
IQA-r está refletindo .
Denilson Fidelis – COGERH explicou que o IQA vem sendo apresentado como bom, que a
água está boa ou ótima e mas ao mesmo tempo a COGERH fazia o monitoramento com
relação ao estado trófico. O resultado, na maior parte dos reservatórios, era eutrofizados e
numa discussão com o Gunars Platais (Banco Mundial) foi proposto adotar o IQA-r que é o
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índice de qualidade da água do reservatório. Esse índice utilizado no Paraná foi proposto para
ser criado no estado do Ceará. A proposta foi fazer essa medição, fazer esse monitoramento
nesses seis primeiros meses e durante a próxima Missão do Banco se discutir para ver se há
viabilidade de estar adotando o IQA-r.
Denilson Fidelis – COGERH informou também que o auditor Marcelo Barbosa quando foi
auditar o indicador composto “Índice de qualidade da fiscalização ambiental”, acabou
verificando o indicador “Qualidade da água bruta, na região metropolitana de Fortaleza”, porque
no composto tem a parte do monitoramento e se questionou o que estava monitorando, qual o
produto, e ele acabou dando uma geral nesse outro indicador também.
Viviane Monte – CONPAM informou que o indicador “Apresentação da lei de gestão de
resíduos sólidos revista”, o projeto de lei encontra-se na PGE. Ressaltou que está sendo feito
um esforço, com o envolvimento do próprio Secretário, para que essa lei seja aprovada até o
final do primeiro semestre.
 Plano de Ação Mitigação Riscos Sócio Ambiental
Laura Gonçalves – IPECE iniciou a apresentação do Sumário do Plano de Ação de Mitigação
de Riscos Sócio Ambiental do PforR .
Laura Gonçalves – IPECE explicou que o Plano de Ação de Mitigação de Riscos é
acompanhado no PforR, visto que se refere aos três riscos que o Banco Mundial identificou no
documento do Projeto (PAD) e para mitigar esses três riscos se tem algumas ações que as
setoriais são responsáveis por realizar. Referente ao primeiro risco existe duas ações e a
primeira delas é de responsabilidade da STDS, conforme Quadro 4, que envolve a SEDUC e o
GabGov.
Quadro 4 – Posição do Plano de Ação SEDUC, STDS e GabGov
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Rosilane Ribeiro – STDS informou que a ação está um pouco atrasada porque algumas metas
previstas para o período de fevereiro não foram realizadas em virtude de todas as mudanças
nas Secretarias, mas há o comprometimento no sentido de fazer o levantamento de pessoal,
dos municípios, das comunidades quilombolas e indígenas.
Laura Gonçalves – IPECE informou que foi realizada uma reunião e o prazo foi estendido para
colocou para março.
Laura Gonçalves – IPECE informou que a segunda ação, conforme Quadro 5,
de
responsabilidade da SEDUC, envolve módulos de treinamento para capacitação de
professores. Esses módulos já existem e foram discutidos com o Especialista Social do Banco
Mundial Alberto Costa na reunião da Missão de Outubro 2014 e o conteúdo dos módulos foram
submetidos a sua apreciação. No entanto, Alberto Costa sugeriu que esses módulos fossem
validados junto a FUNAI e junto a Coordenadoria de igualdade racial e associações de
quilombolas. Essa articulação está sendo feita pela SEDUC, eles estão agendando reuniões
com essas instituições para validar esses módulos e essa solicitação vai ser atendida.
Quadro 5 – Posição do Plano de Ação da SEDUC e Gabinete do Governador

Eneida Maia – SEDUC informou que possui pouco conhecimento a respeito dos módulos, mas
na verdade há uma troca de e-mails entre a coordenadoria da diversidade, que inclui a parte de
indígenas quilombolas e etc., e a coordenadoria do aperfeiçoamento pedagógico. Ressaltou
que não houve mudança na área da diversidade e explicou que houve um rodízio de todos os
coordenadores da SEDUC. Informou também que conversará com a nova coordenadora que
assumiu a parte do aperfeiçoamento pedagógico, porque é uma ação que deve ser
desenvolvida em conjunto.
Laura Gonçalves – IPECE reforçou que os módulos já existem, o que o Alberto Costa (Banco
Mundial) pediu foi que fosse validado junto às comunidades.
Eneida Maia – SEDUC lembrou que a SEDUC já tentou e não foi feito porque seria uma das
responsabilidades da diversidade, pois ela trabalha com os quilombos e com os indígenas.
Sugeriu conversar com José Maria da Silva no GabGov visto que ele se propôs a agilizar e
reunir o pessoal e fazer uma reunião para a validação dos documentos. Acredita que isso não
foi feito até agora por causa das incertezas nas coordenações, visto que ainda há um
movimento de transição muito grande e isso termina por impactar nessas questões do PforR.

11

Laura Gonçalves – IPECE apresentou então o Sumário do Plano de Ação de Mitigação e
Riscos referente ao segundo risco que envolve a SEDUC e PGE, conforme Quadro 6.
Quadro 6 – Posição do Plano de Ação da PGE e SEDUC

Eneida Maia – SEDUC informou que em relação à varredura fundiária, dezoito terrenos já
entregaram a documentação. O fato é que o fluxo de processo tem sido dado da seguinte
forma: recebe-se a documentação e esta é encaminhada à assessoria jurídica para verificar se
está tudo ok, se tem alguma certidão vencida. Então eles fizeram e nos retornaram com alguns
terrenos já aptos e outros que precisam de algumas providências, por exemplo, providenciar
escritura pública de doação em nome do estado do Ceará e a averbação em cartório. São
coisas desse tipo que a UGP de lá ainda precisa fazer para que esse terreno fique totalmente
disponível para construção. Informou também que a Joízia Rêgo (SEDUC) conversou com a
Laura Gonçalves (IPECE) antes de começar a reunião e fizeram alguns encaminhamentos.
Laura Gonçalves – IPECE esclareceu que o encaminhamento feito para essa ação é agendar
uma reunião com o PROPAMA para verificar o próximo passo. A SEDUC está de posse desses
documentos e precisa-se de orientações da PGE sobre os próximos passos. A UGP fará a
articulação com o PROPAMA e depois entrará em contato com vocês.
Laura Gonçalves – IPECE apresentou o Sumário do Plano de Ação de Mitigação e Riscos
referente ao terceiro risco que envolve a COGERH, CONPAM e SRH, conforme Quadro 7, que
refere-se a inclusão do tópico no Plano e Segurança Hídrica. Ressaltou que a informação é de
que o Termo de Referência foi revisado pelo Banco Mundial e encaminhado para COGERH
para correção.
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Quadro 7 – Posição do Plano de Ação da COGERH, CONPAM e SRH

Adahil Sena – COGERH reforçou que fora incluído na versão do ano passado.
Laura Gonçalves – IPECE informou que a última ação é de responsabilidade do CONPAM e
trata sobre o Plano de Comunicação, conforme apresentado no Quadro 8.
Quadro 8 – Posição do Plano de Ação do CONPAM, SEMACE, COGERH e CAGECE

Viviane Monte – CONPAM informou que a Secretária Executiva do CONPAM entrou em
contato com o Secretário Executivo da Casa Civil para agendar uma reunião, sem data
confirmada por enquanto e este se comprometeu em agenda-la pra logo, para se retomar essa
questão do Plano de Comunicação.
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 Programas Eleitos PforR e Relatório Financeiro – IFR 2014
Heloísa Cunha – IPECE apresentou o Quadro 9 informando sobre as metas e a execução dos
Programas do PforR no ano de 2015.
Quadro 9 – Programas do PforR

Heloísa Cunha – IPECE desejou boa tarde a todos. Informou que em relação ao
acompanhamento dos programas, para o mês de janeiro não houve execução. Informou
também que a meta de 2014 até 2017, hoje, está em R$ 885,85 milhões e a LOA para o ano de
2015 totaliza R$ 237,52 milhões. Ressaltou que até o dia 25/02/2015, de acordo com o relatório
da execução orçamentária, a FUNCEME, na iniciativa 02846 executou R$ 43.347,58 e a
SEDUC, na iniciativa 00328 executou R$ 5.502.534,91 e essas foram as únicas setoriais que
executaram até agora nos programas, em fevereiro.
Hoilton Rios – FUNCEME informou que a previsão para o ano de 2015 não corresponde a
realidade.
Cristina Medeiros – IPECE explicou que esse é o valor que está na LOA e não o que foi
proposto pela FUNCEME posteriormente.
Cristina Medeiros – IPECE apresentou no Quadro 10 o Sumário dos Programas para que fique
mais visível o que foi executado em 2014, o valor total da LOA de 2015 e as previsões de 2016
e 2017.
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Quadro 10 – Sumário dos Programas

Cristina Medeiros – IPECE informou que, conforme a partir de uma sugestão do Hoilton Rios
(FUNCEME) na reunião do mês passado (29/01/15), realizou-se uma reunião no dia
06/02/2015 com os responsáveis pelos programas da Qualidade da Água visto que a SEMACE
e a FUNCEME se manifestaram naquela reunião solicitando alterações nos valores para o ano
de 2015. Dessa forma, na referida reunião foi buscado esse ajuste para se ter um planejamento
bastante realístico nesse Projeto. Maurício Giffoni (SEMACE) informou que o valor das
iniciativas 2466 e 5155 passariam para R$ 0,00.Hoilton Rios (FUNCEME) informou que a
iniciativa 2846 passaria para R$ 1,79 e a iniciativa 2847 para R$ 0,09, conforme demonstrado
no Quadro 11.
Quadro 11 – Programas PforR: Eixo Qualidade da Água – valores propostos na reunião em
06/02/2015

Cristina Medeiros – IPECE apresentou os impactos da redução dos dois programas (SEMACE
e FUNCEME) que, conforme Quadro 12, não é tão grande e informou que foi solicitado à
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SEMACE e à FUNCEME uma Nota Técnica para ser submetido ao Banco para validação da
redução dos valores.
Quadro 12 – Redução SEMACE e FUNCEME

Cristina Medeiros – IPECE apresentou para uma visualização de todos o Quadro 13 com os
números ajustados com as propostas de redução da FUNCEME e SEMACE.
Quadro 13 - Programas PforR: Valores Programas após propostas SEMACE e FUNCEME

Cristina Medeiros – IPECE informou que a Maria Dias (CONPAM) disse que verificaria se eles
teriam um valor maior para compor a iniciativa 3104. E ressaltou que há um risco na
composição dos valores dos programas, visto que o valor do Programa 014 da SEDUC é muito
alto em comparação aos demais, conforme Quadro 13.
Maurício Giffoni – SEMACE informou que a questão da SEMACE, na realidade, o risco foi bem
menor, porque valores pequenos foram cortados, praticamente o programa relacionado ao
laboratório e ao monitoramento dos recursos hídricos e do litoral, mas afirmou que terá um
acréscimo muito grande. Explicou que em relação à Nota Técnica, a SEMACE não pode
preparar ainda porque o governo, embora tenha sinalizado que os projetos vão ser muito
volumosos, o valor financeiro não foi definido. O valor que antes era de investimento passou a
ser de custeio, mas o custeio da SEMACE não é finalístico e sim de manutenção, porque o
governador definiu que não quer que exista dentro de nenhum MAPP o grupo 34, só quer o 44.
Por essa razão, os reagentes do laboratório que são comprados para fazer essas análises e os
veículos e as manutenções já eram pagos com a fonte 70 mesmo, mas para levar as equipes
para colher as análises serão feitas dentro do custeio de manutenção. Ressaltou que se espera
um valor em torno de R$ 40 milhões para SEMACE e CONPAM.
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Cristina Medeiros – IPECE solicitou a Laura Gonçalves (IPECE) um encaminhamento para
marcar uma reunião, para que seja discutido mais a fundo a questão da SEMACE e a proposta
do Denilson Fidelis (COGERH).
Heloísa Cunha – IPECE explicou que o IFR é um relatório financeiro onde consta toda a parte
financeira dos Programas do PforR e que o IFR com as informações referente ao segundo
semestre de 2014 estão sendo finalizadas e o relatório será enviado ao Banco Mundial.
Ressaltou que o relatório também contempla todas as informações do ano de 2014, tanto o
acumulado do primeiro semestre como o segundo semestre. Solicitou que a CIDADES e a
COGERH entreguem a declaração de execução dos programas.
Raimundo Abreu – CIDADES informou que a declaração encontra-se no Gabinete do
Secretário Adjunto para assinatura.
 Projetos de Assistência Técnica
Viviane Costa – IPECE passou a apresentar a posição de 23/02/2015 dos Projetos de
Assistência Técnica, explicando que dos 51 projetos, 38 estão com a execução conforme o
Plano de Licitação, 13 estão com atraso de um dia, conforme apresentado no Gráfico 1 e
Quadro 14.
Gráfico 1 - Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos

Quadro 14 - Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos
Setorial com o número do Projeto2

Sinalização

38 PROJETOS (75%):
Realização do projeto dentro ARCE (1), ADECE (2), CGE (3,4,5,6,7), CONPAM (9,10,11,12,13), FUNCEME (14), IPECE
do Plano de Licitações
(15,16,18,19,20), PGE (21), SECITECE (22,23,24,25,26), SEDUC (28,29,30,31,32,33,34), SEPLAG
(37,38,42,43,44),SRH(46), TCE (51)
13 PROJETOS (25%):
Realização do projeto com
CONPAM (8), IPECE (17), SECITECE (27), SEDUC (35), SEMACE (36), SEPLAG (39,40,41,45),
atraso de um dia
SRH (47,48,49), STDS (50)
Realização projeto com
a traso de mais de 3 meses

0 PROJETO:

Viviane Costa – IPECE informou que houve um acréscimo de mais dois subprojetos em relação
aos 51 projetos principais que estavam previstos, e agora no mês de fevereiro, esses 86

2

O número em parênteses se refere ao número do projeto na lista dos Projetos de Assistência Técnica no site do IPECE no link:
http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/assistencia/Lista_dos_projetos_de_AT_rev_20022015_por_Setorial.pdf
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passaram a ser 88. Ressaltou que desde o início do PforR, em relação as Assistência
Técnicas, esses subprojetos que são desmembrados para atingir ao projeto principal estão
aumentando a cada mês. Em relação aos estágios dos processos licitatórios desses 88
Subprojetos de Assistência Técnica (posição de 23/02/2015), 40 não iniciaram, 25 estão em
atividades preparatórias, ou seja, o Termo de Referência já foi iniciado, enviado e analisado, 16
estão no processo de licitação e 7 estão em execução, com contratos assinados, conforme
apresentado no Gráfico 2 e Quadro 15.
Gráfico 2 - Estágio dos Processos Licitatórios

Quadro 15 - Estágio dos Processos Licitatórios
Setorial com o número do Projeto3

Sinalização
Não iniciado conforme
Plano de Licitação 40 Subprojetos
Em Andamento
48 Subprojetos

Atividades
Preparatórias 25
Em Licitação 16
Em Execução 7

CGE(4,5,6,7), IPECE (22,23,24,28,29,30), SECITECE (32,33,34,35,36), SEDUC
(39,40,41,42,43,44,45,53,54,55,56,57), SEMACE (58),
SEPLAG(60,61,62,63,64,66,67,68,70,72,73,76)
CGE(8,9), CONPAM (11,12,14,15,16,17,18), IPECE (26,27), PGE (31), SEDUC (38,49,50,51,52),
SEPLAG (74,75), SRH (78,80,81), STDS (83,84), TCE (86)
ARCE (1), ADECE (2), CONPAM (10,13), FUNCEME (19), IPECE (25), SECITECE (37),
SEMACE(59), SEPLAG(65,69,71,77), SRH(79), STDS(85), TCE(87,88)
CGE(3), IPECE(20,21), SEDUC(46,47,48), STDS(82)

Viviane Costa – IPECE informou que dos 48 subprojetos em andamento tem-se que nas
atividades preparatórias: 06 estão Elaborando o Termo de Referência, já tiveram o contato com
a UGP, 12 estão revisando os Termos após envio ao Banco, 7 estão aguardando não objeção
do Banco Mundial. Na fase de Licitação, 2 estão na fase de Elaboração e publicação MI/Edital,
3 estão na fase de recebimento portfólios, CV, Preparação Lista Curta e SDP, 5 estão na fase
de Preparação e envio de convite às empresas (Lista curta) ou convocação do CI para
negociação, 1 está na Abertura Pública das Propostas, 4 estão na fase Avaliação das
Propostas / Avaliação dos Currículos, 1 estão aguardando Não Objeção do BM ao contrato
rubricado / Julgamento de propostas.
Viviane Costa – IPECE finalizou informando que na fase de Execução temos 7 contratos
assinados. As referências encontram-se no Gráfico 3 e Quadro 16.
Gráfico 3 - Projetos em Andamento

3

O número em parênteses se refere ao número do subprojeto na lista dos Projetos de Assistência Técnica no site do IPECE no link:
http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/assistencia/Lista_dos_projetos_de_AT_rev_20022015_por_Setorial.pdf
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Quadro 16 - Projetos em Andamento
Etapas
6 Elaborando TOR
12 Revisando TOR após envio ao BM
7 Não Objeção do TOR
2 Elaboração MI/Edital/ Publicação
3
5
1
4
1
7

Recebimento portfólios /
Currículos, Preparação Lista Curta e SDP
Preparação e envio de convite às
empresas (Lista curta) ou convocação do
CI para negociação
Abertura Pública das Propostas
Avaliação Propostas / Currículos
Não Objeção do BM ao contrato rubricado
/ Julgamento de propostas.
Contrato assinado/ Prestando Serviço

Setoriais
SEDUC (49,51,52), STDS (83,84), SRH (78)
CGE (8,9), CONPA M(14,15,16,17,18), PGE (31), SEPLAG (74,75), SRH
(81),TCE (86)
CONPAM (11,12), IPECE (26,27), SEDUC (38,50), SRH (80)
ADECE (2), SEPLAG (77)
CONPAM (10,13), IPEC E(25)
SEMACE (59), SEPLAG (69,71), TCE (87,88)
SRH (79)
ARCE (1), FUNCEME (19), SEPLAG (65), SECITECE (37)
STDS (85)
CGE (3), IPECE (20,21), SEDUC (46,47,48), STDS (82)

Viviane Costa – IPECE explicou que em relação às Assistências Técnicas, a UGP faz um
paralelo com os indicadores. Sendo assim, solicitou às setoriais que observem as datas e o
planejamento delas porque, sobretudo àquelas que estão vinculadas aos indicadores, a partir
do momento que a assistência técnica vinculada ao indicador atrasa, pode correr o risco no
atingimento da meta do indicador.
Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que do mês passado para cá foi feita uma nova revisão do
Plano de Licitação. Explicou também que o farol amarelo logo fica vermelho, então as setoriais
que estão em amarelo, CONPAM, IPECE, SECITECE, SEDUC, SEMACE, SEPLAG, SRH e
STDS, tentem verificar qual o problema desse fluxo estar parado. E se há necessidade de uma
mudança nos prazos que entrem em contato com a Viviane Costa (IPECE).
Cristina Medeiros – IPECE reforçou que o ano passado foi o primeiro ano de implementação,
do PforR e houve muitos ajustes no Plano de Licitação, porque as setoriais não se tinham uma
boa ideia tempo dos projetos e todo mundo queria começar a fazer tudo logo, mas agora todos
entendem melhor seus projetos e só é preciso monitorar muito de perto os prazos. Por essa
razão os responsáveis dos Projetos de Assistência Técnica são convidados para a reunião do
Comitê, visto que é importante que todos saibam o impacto dos projetos na implementação do
PforR.
Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que os prazos do Plano é dado pelas setoriais. Dessa
forma, solicitou que o planejamento seja o mais plausível possível e se tiver algum gargalo,
entrar rapidamente em contato com a UGP para se ter um Plano de Ação de como será
resolvido o caso. Informou que sempre vai se ter ajustes, mas é importante que se possa
acompanhar esse plano de forma que se consiga realizá-lo. Destacou que faltam ainda 40
projetos a serem iniciados, o que é muita coisa. Ano passado foi executado o mínimo. Reforçou
que conta com a participação e a colaboração de todos para efetivamente terminar esse projeto
com sucesso, de forma que se consiga executar os US$ 35 milhões até o final de 2017.
Viviane Ramos – IPECE reforçou que é preciso ter uma atenção maior em relação as
assistências técnicas que estão vinculadas aos indicadores, porque nós estamos sendo
acompanhados, e qualquer atraso vai refletir nos indicadores.
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Adauto Oliveira – SEPLAG informou que existe um gargalo que a UGP poderia ajudar
articulando com o Banco Mundial para solicitar o apoio e a colaboração dos novos gestores
para dar o andamento e o ritmo que o Projeto precisa. Explicou que um ofício está há 20 dias
na mesa do Secretário esperando uma assinatura para tramitar um processo que está
vinculado a desembolso. É uma situação que tem que ser colocada para que o Secretário saiba
a repercussão dessa demora.
Viviane Ramos – IPECE exemplificou outro caso que ocorrera: foi realizado um monitoramento
de um Projeto de Assistência Técnica e percebeu-se que ocorreu um entrave na própria PGE,
pois o processo ficou 30 dias na mesa do Procurador para que ele realizasse um despacho
para a Central de Licitação. Informou que a UGP tenta acompanhar detalhadamente, tentar
buscar uma solução rápida para evitar essa demora, principalmente daqueles que estão
vinculados à indicadores de desembolso.
Magda Marinho – CONPAM questionou se os faróis verde, vermelho e amarelo estão
relacionados com os prazos iniciais colocados no SEPA.
Cristina Medeiros – IPECE informou que são os prazos revisados.
Sérgio Câmara – SRH informou que está tendo alguns gargalos em relação à Assistência
Técnica da SRH “Planejamento Estratégico do Sistema de Recursos Hídricos com
Restruturação de Recursos Humanos”. Explicou que foram feitos dois termos de referência e
houve alguns questionamentos da SEPLAG na última versão. Ressaltou que o questionamento
foi encaminhado para o Secretário e ele está querendo marcar uma reunião com a UGP para
discutir sobre esse assunto, sobre esses gargalos e o que se pode fazer a respeito dessa
assistência técnica, pra evitar os atrasos futuros.
Cristina Medeiros – IPECE esclareceu que já havia conversado com o Flávio Ataliba (IPECE),
da necessidade de visitar a SRH e outras setoriais com novos gestores mas a nomeação dele
só ocorreu há dois dias. Diante do exposto, afirmou que o plano é realizar visitas em algumas
Secretarias. Aproveitou a oportunidade e agradeceu a participação do Secretário Adjunto da
SECITECE.
Sérgio Câmara – SRH informou que aguarda o comunicado para a reunião.
 Principais pontos de atenção nos Processos de Licitação
Giuseppe Nogueira – IPECE selecionou alguns pontos que têm sido comuns dentro do
desenvolvimento dos Projetos de Assistência Técnica para enfatizar:
Envio dos documentos em meio digital à PGE/CEL04
Giuseppe Nogueira – IPECE informou que os projetos demoram na sua elaboração e existe um
trâmite para que esse processo chegue em meio físico até as mãos do Dr. Fernando Grangeiro
(PGE) na CEL04. Por essa razão, solicita-se o envio do documento na forma digital para a
CEL04. Destacou que a CEL04 tem sido uma parceira positiva em relação à análise e
documentos e eles têm sido céleres e tem ajudado muito, se colocando sempre à disposição
para ajudar.
20

Valor de cotação do dólar a ser utilizado nas Memórias de Cálculo
Giuseppe Nogueira – IPECE informou que o valor da cotação é o valor do dia que o técnico
fechar a memória de cálculo. No momento há uma flutuação muito grande de dólar, e para
nível de estimativa de valor, será utilizado o dólar do dia que for fechada a memória de cálculo
e depois, na fase de contratação, vai haver uma comparação (paralelo) entre os valores
estimados e valores contratados.
Alterações permitidas nas Minutas de Contratos
Giuseppe Nogueira – IPECE informou que colocou o termo ‘minuta de contrato’ porque é um
documento mais formal e de baixa importância, mas com relação à alteração a partir do
momento que se tem a não objeção, seja de termo de referência, seja de SDP, seja de minuta
de contrato, elas têm que ser formalizadas. As alterações são permitidas, mas devem ser
encaminhadas novamente para a UGP e provavelmente passar pelo crivo o Banco, com
exceção dos dados da empresa contratada e dos dados do Consultor Individual que vai ser
contratado.
III.

APRESENTAÇÃO DO AUDITOR DOS INDICADORES E A METODOLOGIA DE
AUDITORIA

Paulo Roberto – CGE desejou boa tarde a todos, e informou que o Auditor Marcelo Ponte
Barbosa encontra-se viajando, mas o compromisso permanece com relação
à apresentação da metodologia de trabalho. De todo modo comentou que da última reunião
para cá o Marcelo Barbosa, acompanhado da Cristina Medeiros (IPECE), da Comissão de
Auditores que faz o trabalho de acompanhamento na CGE e com a participação dos colegas
representantes no Comitê PforR, foi apresentado a cada um Setorial que foi objeto da primeira
rodada de atividade de auditoria.
Paulo Roberto – CGE informou que está programado para amanhã a entrega da versão
preliminar do primeiro relatório. De posse dessa versão preliminar, será feita uma revisão do
ponto de vista apenas e tão somente técnico e da estrutura formal. Ressaltou que se deve
concluir na segunda ou terça feira e após ajustes do auditor, solicitar uma reunião, junto à
UGP, com as áreas dos três indicadores que foram objetos da primeira atividade de auditoria
para que o Marcelo Barbosa exponha as opiniões.
Paulo Roberto – CGE esclareceu, na condição de auditor, que essa versão que será
apresentada poderá ser objeto de algum tipo de modificação, desde que, sob consenso das
partes. Isso é algo que não é raro, não é incomum do ponto de vista de um trabalho de
auditoria e a finalidade é para que se possa ter essa sintonia e essa relação de confiança entre
um trabalho externo que está sendo realizado e o próprio trabalho da CGE. Eventualmente
então se for necessário concretizar algum tipo de alteração será procedida e na sequência será
feito o encaminhamento formal à UGP que dará o segmento junto ao Banco Mundial. Julgou
que da parte do Banco Mundial o próximo passo será a aprovação do relatório.
Paulo Roberto – CGE informou que enquanto se discute a versão preliminar do primeiro
relatório, será deflagrada a ordem de serviço na segunda atividade de auditoria que é a
auditoria que deveria ser concretizada em fevereiro. Reforçou que será feita a rodada de
apresentação do colega nos órgãos que não foram objeto de rodada da primeira auditoria.
Questionou se são mais quatro indicadores que serão objeto dessa auditoria.
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Cristina Medeiros – IPECE explicou que são cinco indicadores, sendo que três cumpriram e
participaram do primeiro semestre e dois indicadores da SEPLAG não foram cumpridos.
Paulo Roberto – CGE informou que o trabalho tem fluido bem, até onde a CGE acompanha e
ressaltou o Marcelo Barbosa é um profissional de relacionamento franco, fácil, transparente e
as informações recebidas de volta também, o feedback, também são boas.
Carlos Rossas – CAGECE aproveitou a ocasião para dizer que o Marcelo Barbosa é muito
profissional na auditoria. Informou que houve o primeiro momento com o presidente da
CAGECE, que na ocasião era o Antônio José, no dia 04/02/2015 e no dia 05/02/2015 ele
retornou para CAGECE para recolher todas as informações, inclusive para ele auditar o
segundo semestre e deixamos tudo disponível para facilitar.
Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que para o segundo semestre serão auditados três
indicadores e que são os mesmos do primeiro semestre. Para os dois indicadores da SEPLAG
que não foram cumpridos não há necessidade de fazer a apresentação para o Secretário agora
visto que não tem nada para ser auditado. Informou que a única coisa a ser colocada no
relatório, que é algo que já sabe, pois os acompanhamentos de todo esse ano estão no site, é
que o DLI 11 e DLI 12 não foram cumpridos. Eles serão auditados quando forem cumpridos e,
conforme Nota Técnica, a previsão é para novembro de 2015.
Paulo Roberto – CGE informou que durante a semana, no mais tardar na terça-feira, a CGE
entre em contato com a UGP para combinar o encaminhamento a ser dado para a segunda
atividade. Advertiu que terça-feira tem uma agenda terça-feira às 14h com a UGP.
Cristina Medeios – IPECE esclareceu ao Comitê, que em relação à terça-feira, dia 03/03/2015,
comentada por Paulo Roberto (CGE), será realizado um Skype com a Especialista em
Gerenciamento Financeiro Susana Amaral (Banco Mundial), pois ela vai esclarecer melhor à
CGE sobre o escopo de auditoria da CGE em relação aos Projetos de Assistência Técnica do
TCE. Lembrou que esse assunto foi retratado durante a reunião passada e que é feito a nível
Federal entre CGU e TCU.
IV.

APROVAÇÃO DA ATA DA 12ª REUNIÃO (29/01/2015)

Cristina Medeiros – IPECE pediu desculpas pelo atraso no envio da Ata da 12ª reunião,
enviada a todos no dia 23/02/15, e perguntou se alguém precisa de mais tempo para rever a
Ata mas ninguém se manifestou. E pediu para levantar a mão quem não estava a favor da
aprovação da Ata. E ninguém se manifestou e a ata foi aprovada.
V.

ENCAMINHAMENTOS

1. SEDUC agendar uma reunião com o PROPAMA para verificar o próximo passo, visto
que está de posse dos documentos e precisa de orientações da PGE;
2. CONPAM articular uma reunião com a Casa Civil sobre o Plano de Comunicação;
3. SEMACE agendar uma reunião para que seja discutido mais a fundo a questão dos
Programas e da proposta do Denilson Fidelis (COGERH);
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4. UGP agendar uma reunião com a SRH e a UGP para discutir sobre o projeto de
Assistência Técnica e os gargalos e o que se pode fazer a respeito dessa assistência
técnica, pra evitar os atrasos futuros;
5. UGP articular com o Banco Mundial o apoio para enfatizar a necessidade da
colaboração dos novos gestores para dar o andamento e o ritmo que o Projeto precisa.

VI.

ENCERRAMENTOS

Cristina Medeiros – IPECE encerrou a reunião agradecendo a participação dos presentes e
pedindo uma salva de palmas para todos.
VII.

ANEXOS

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais
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Anexo 1

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê PforR de Fevereiro/2014 a Fevereiro/2015
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