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I. INTRODUÇÃO 

Às 14h30min, no IPECE, Cristina Medeiros (IPECE) iniciou a reunião. 

Seguiu-se com a apresentação em Power Point1 cuja pauta está apresentada abaixo: 

1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h40) 

2. Algumas Informações:  

2.1 Disseminando CLEAR: Aperfeiçoando Políticas Públicas no Brasil a partir de Resultados-  

                 apresentações (14h40-14h50); 

2.2 Agradecimentos pela participação (14h50-15h) 

3. Posição Novembro/2015 Programas, Indicadores, Assistência Técnica e Plano de Ação (15h 

- 16h): 

3.1.  Desembolsos - Laura Gonçalves; 

3.2.  Indicadores Primários - Laura Gonçalves;  

3.3.  Indicadores Secundários - Laura Gonçalves; 

3.4   Plano de Ação de Mitigação de Riscos – Laura Gonçalves; 

3.5.  Programas PforR  - Thâmara Teixeira; 

3.6.  Assistência Técnica: Situação Atual das Aquisições dos Projetos de Assistência 

Técnica e Principais Pontos de Atenção nos Processos de Licitação - Viviane Costa e 

Giuseppe Nogueira; 

4. Mensagem do Tom Kenyon (16h - 16h10m) 

5. Aprovação da Ata da 22ª Reunião (26/11/15) (16h10m - 16h20m) 

6. Encaminhamentos (16h20m - 16h30m) 

7. Encerramento (16h30m) 

 

II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
Todos os participantes se apresentaram, conforme quadro de presença.  

III. ALGUMAS INFORMAÇÕES 

1. Disseminando CLEAR: Aperfeiçoando Políticas Públicas no Brasil a partir de 

Resultados  

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que na reunião do Comitê realizada no dia 26/11/2015 foi 

disseminado o CLEAR. Lembrou que o CLEAR - Center for Learning on Evaluation and Results foi 

criado por iniciativa do Banco Mundial em 2010 por uma parceria global e tem como objetivo 

                                                           

1
 Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/PforR23reuniaoComitePforR_17_12_15.pdf  
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http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/PforR23reuniaoComitePforR_17_12_15.pdf
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fortalecer competências e sistemas de monitoramento, avaliação e a Gestão por Resultados para 

orientar as decisões no desenvolvimento dos países. Informou que mandou um e-mail para todos 

com um link das apresentações do Seminário “Aperfeiçoando Políticas Públicas no Brasil a partir de 

Resultados” realizado em São Paulo na Fundação Getúlio Vargas nos dias 28 e 29 de setembro de 

2015.  

Cristina Medeiros – IPECE informou que o Seminário foi organizado pelo CLEAR Brasil, Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) com o patrocínio do Governo Federal, BNSD e Instituto 

UNIBANCO com a contribuição do BID e Banco Mundial. E já como resultado desse seminário o 

Diretor Geral do IPECE - Flávio Ataliba - convidou o Diretor do CLEAR – André Portela - para ser 

palestrante do XI Encontro Ceará em Debate no IPECE realizado no dia 04/12/2015. Ressaltou que 

aproveitando a oportunidade e dando inicio a uma parceria entre Estado do Ceará e o CLEAR ela 

apresentou ao Diretor do CLEAR, o Coordenador de Planejamento e Gestão da SEPLAG - Avilton 

Júnior  e o mesmo já está articulando um novo contato.  

Cristina Medeiros – IPECE informou que as 23 apresentações do referido seminário foram enviadas 

para todos e estão disponíveis no site http://www.ipece.ce.gov.br/arquivos/seminario-clear-brasil.url 

como também no site http://cmicro.fgv.br/centros_regionais e ressaltou que o material é de 

excelente qualidade para quem tem interesse em gestão por resultados, monitoramento e 

avaliação. 

2. Agradecimento pela participação 

Cristina Medeiros – IPECE apresentou a participação por setorial nas reuniões do Comitê PforR de 
janeiro/2015 a novembro/2015, conforme Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê PforR Janeiro/2015 a Novembro/2015 

 

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que essa é a última reunião do Comitê PforR no ano de 2015 e 

informou que as atividades do Comitê iniciaram em Fevereiro de 2014, portanto, foram realizadas 

vinte e três reuniões e que durante os dois anos e contou com a participação de cento e oitenta 

técnicos das setoriais envolvidas com o Projeto.  

http://www.ipece.ce.gov.br/arquivos/seminario-clear-brasil.url
http://cmicro.fgv.br/centros_regionais
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Cristina Medeiros – IPECE informou que doze setoriais participaram de todas as reuniões no ano de 

2015, a saber: ARCE, CAGECE, CGE, COGERH, FUNCEME, IPECE, PGE, SECITCE, SEDUC, 

SEMA, SEPLAG e SRH. Quatro setoriais (ADECE, CIDADES, STDS e TCE) participaram de 91% 

das reuniões do Comitê; duas setoriais, a SDE e a SEMACE, participaram de 82% das reuniões do 

Comitê  e, por fim, a SESA participou de 73% das reuniões do Comitê.  

Cristina Medeiros – IPECE agradeceu a todos que estavam presentes nessas reuniões. Ressaltou 

que é importante para o acompanhamento do desempenho do Projeto que as setoriais estejam 

representadas nas reuniões mensais do Comitê e ainda que o Banco Mundial acompanha a 

participação do Comitê no Relatório Semestral do PforR, disponibilizados no site do IPECE.  

Cristina Medeiros – IPECE informou que a UGP está homenageando onze representantes do 
Comitê PforR de nove setoriais (Alexandre Caetano da Silva - ARCE, Carlos Rossas Mota Filho -  
CAGECE, Denise Andrade Araújo - CGE, Denilson Marcelino Fidelis - COGERH, Francisco Hoilton 
Araripe Rios e Meiry Sayuri Sakamoto - FUNCEME, Filipe Rabelo e Fernando Barreto da Costa -
SDE, Magda Marinho Braga - SEMA, Francisco Adauto Oliveira – SEPLAG e Sérgio Câmara - 
SRH), conforme Quadro 1, por meio da entrega de um certificado a essas pessoas que tem 
participado do Comitê em 2015, de forma assídua e que dessa forma tem contribuído de forma 
consistente para o sucesso do PforR. Além disso, frisou que desses onze representantes, seis 
representantes de cinco setoriais participaram também de forma assídua no ano de 2014 
(Alexandre Caetano da Silva - ARCE, Carlos Rossas Mota Filho - CAGECE, Francisco Hoilton 
Araripe Rios e Meiry Sayuri Sakamoto - FUNCEME, Francisco Adauto Oliveira – SEPLAG e Sérgio 
Câmara - SRH). 
Quadro 1 – Representantes que participaram de forma assídua no ano de 2015.   

1 ARCE Alexandre Caetano da Silva TITULAR 82% 

2 CAGECE Carlos Rossas Mota Filho SUPLENTE 91% 

3 CGE Denise Andrade Araújo ASS. TÉCNICA 73% 

4 COGERH Denilson Marcelino Fidelis SUPLENTE 82% 

5 FUNCEME Francisco Hoilton Araripe Rios TITULAR 82% 

6 FUNCEME Meiry Sayuri Sakamoto SUPLENTE 73% 

7 SDE Filipe Rabelo REPRESENTANTE 83% 

8 SDE Fernando Barreto da Costa REPRESENTANTE 73% 

9 SEMA Magda Marinho Braga SUPLENTE 83% 

10 SEPLAG Francisco Adauto Oliveira TITULAR 73% 

11 SRH Sérgio Câmara SUPLENTE 91% 

 

Cristina Medeiros – IPECE informou que a UGP tenta realizar uma reunião objetiva, sucinta, onde 

se passa as mensagens e discutem-se os problemas mais importantes. Mas é preciso todos 

estarem juntos nesse trabalho de acompanhamento do Projeto que, acima de tudo, é multisetorial.  

Cristina Medeiros – IPECE explicou que para a elaboração do certificado de homenagem àquelas 

pessoas que têm sido extremamente assíduas foi feito um corte a partir de 70% de participação no 

ano, mas se alguém tiver interesse no certificado de participação, pode enviar a solicitação por e-

mail que será elaborado com o percentual de participação de cada um. 

Foi dado uma salva de palmas para todos os homenageados no Comitê PforR.  
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IV. POSIÇÃO DOS INDICADORES, PROGRAMAS, PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
E PLANO DE AÇÃO EM NOVEMBRO DE 2015.  

 

1. Desembolsos 

 

Laura Gonçalves – IPECE desejou boa tarde a todos e apresentou a tabela dos desembolsos 

previstos após cumprimento das metas do 2º semestre de 2015, conforme Quadro 2. 

Quadro 2 – Desembolsos Previstos: Indicadores Metas 2º Semestre 2015 

Laura Gonçalves – IPECE informou que a tabela reflete a previsão de desembolso para março de 

2016, ou seja, espera-se receber o desembolso dos indicadores que estão com faróis verde e 

amarelo. Explicou que a previsão é de US$ 31.750.819,00, e contemplam as metas de 2015.1 e 

2015.2 da FUNCEME, que serão cumpridas em fevereiro de 2016, como também as metas de 

2016.1 e 2016.2 da CAGECE.   

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que os indicadores que estão com a sinalização vermelha são 

aqueles que têm relação direta com projeto de assistência técnica. 

2. Indicadores Primários 

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Primários no 2º Semestre de 

2015, conforme Quadro 3.  
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Quadro 3 – Metas 2º Semestre 2015 – Indicadores Primários  

 

C
a

p
a

c
it

a
ç

ã
o

 P
ro

fi
s

s
io

n
a

l

1 SEDUC
Marta Emília  

Andréa Rocha
12

A SEDUC cumpriu a meta. Enviou as

evidências para a UGP que irá encaminhar ao

Banco Mundial. (Fonte: SIMA em 23/11/15).

M
E

T
A

 C
U

M
P

R
ID

A

$3.403.750,00

2 STDS

Sebastião Lopes 

/ Mary Anne 

Libório

10% (será 

cumprido 

somente 5%)

O referido indicador está em fase de execução,

tendo sido iniciado dia 23 de novembro de

2015, por meio de visitas aos municípios com

equipes técnicas capacitadas em junho/2015

para preenchimento de instrumental de

acompanhamento e monitoramento às famílias

com crianças até 5 anos. Em fase de

Conclusão. A Setorial solicitou ao Banco a

revisão das metas posteriores em Metas: 2015:

5%, 2016: 7%, 2017 - 10%. (Fonte: SIMA em

16/12/15).

$1.701.875,00

3 STDS

Sebastião Lopes 

/ Mary Anne 

Libório

30%

Realizada no período de 23 a 27 de novembro

2015, a segunda Capacitação de Equipes

Técnicas dos CRAS, com recursos próprios. O

Total de 17 municípios participaram da

Capacitação. O Relatório Final está em Fase

de Conclusão e será enviado como evidência no 

dia 21/12/15. (Fonte: SIMA 16/12/15).

$3.403.750,00

4 SEPLAG José Freitas 45%

Até o dia 18/12/2015 serão concluídos os

trabalhos de revisão de construção dos Marcos

Lógicos respectivos. No dia 21/12/2015 será

preparado o Relatório. E em 22/12/2015 o

mesmo será enviado à UGP. (Fonte: SIMA em

14/12/15).

$3.403.750,00

84.9% $3.403.750,00

85.2% (2016.1) $3.444.000,00

85.5% (2016.2) $3.438.000,00

6 SEMA Maria Dias 60%
62,14 %

A Setorial já encaminhou a evidência à UGP

M
E

T
A

 C
U

M
P

R
ID

A
$3.403.750,00

7

Metodologia de 

monitoramento 

definida e 

adotada. 

(2015.1)

$2.744.444,00

8

Protocolo de 

Coleta de 

Dados Definida 

e Adotada. 

(2015.2)

$3.403.750,00

$31.750.819,00

Aprovação do 

modelo para o 

alinhamento dos 

incentivos. 

(2014.2)

$6.198.000,00

1 Secretaria 

(2015.1)
$2.744.444,00

2 Secretarias 

(2015.2)
$3.403.750,00

2 SEPLAG Adauto Oliveira

Aprovação da 

Metodologia 

(2014.2)

O Consórcio Macroplan/Transplan entregou o

Produto I do contrato - Análise de

Benchmarking e a previsão é que tenhamos a

metodologia aprovada em Maio/16 quando será

cumprida a primeira meta do indicador.

(Fonte: SIMA em 16/12/15).

$6.198.000,00

$18.544.194,00

$50.295.013,00

Legenda:                           

Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade baixa de atingir a meta 

Meta não será atingida

Valor indicador com sinalização de não cumprimento da meta

TOTAL

M
E

T
A

 C
U

M
P

R
ID

A

Valor previsto a ser desembolsado em março de 2016

G
e

s
tã

o
 d

o
 S

e
to

r 
P

ú
b

lic
o

1

DLI 11: Número de secretarias do  

Mutuário, utilizando o modelo para o 

alinhamento de incentivos com seus 

respectivos objetivos estratégicos.

SEPLAG Avilton Júnior

A primeira meta do indicador nãos será 

alcançada neste ano, visto que somente neste 

mês de dezembro conseguimos finalizar o 

processo de contratação da empresa de 

consultoria Macroplan que conduzirá, junto com 

a equipe da Seplag, os trabalhos do projeto de 

AT para o Fortalecimento do Modelo de GPR 

do Estado do Ceará. (Fonte: SIMA em 

15/12/15).

DLI12:Porcentagem total de 

investimentos públicos no âmbito do 

Programa preparada com metodologia 

aprovada 

CAGECE Carlos Rossas 85,83%

DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização

ambiental.

DLI 10: Implementação de monitoramento 

participativo da qualidade da água.
FUNCEME Hoilton Rios

A versão preliminar do protocolo de coleta de 

dados foi entregue pelo consórcio 

Aqualogus/Azurit em 15/12/15 e encontra-se 

em análise pela comissão de acompanhamento 

e fiscalização. Conforme Plano de trabalho do 

Consórcio os Produtos (Metas) deverão ser 

entregues em fevereiro de 2016.

(Fonte: SIMA em 16/12/15).

DLI 3: Número total de acordos em

vigência com empresas privadas para

contribuir com equipamentos,

treinamento in loco e fazer

recomendações para elaborar grade

curricular ou instrutores do curso

A
s

s
is

tê
n

c
ia

 a
 F

a
m

íli
a

 

DLI4: Porcentagem de famílias com

crianças de 0 a 5 anos inscritas no

Cadastro Único localizadas nos

municípios alvo que estejam recebendo

apoio familiar através do CRAS

DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas 

no CRAS capacitadas em apoio familiar. 

DLI 6: Porcentagem de projetos de

assistência da família financiados pelo

FECOP com matrizes lógicas

implementadas.

Q
u

a
lid

a
d

e
 d

a
 Á

g
u

a

5

DLI 8: Percentual de domicílios com 

conexão adequada ao sistema de 

esgoto.

Metas 2ª semestre 2015 - Indicadores Primário PforR

Á
re

a

Nº Indicador Primário Órgão Responsável Meta Status (Novembro)
Valor Desembolso US$ 

Milhões
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Laura Gonçalves – IPECE informou que para o indicador “Número total de acordos em vigência 

com empresas privadas para contribuir com equipamentos, treinamento in loco e fazer 

recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso” a SEDUC enviou, há mais 

de quinze dias, as evidências do cumprimento.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador da STDS “Porcentagem de famílias com 

crianças entre 0 e 5 anos no Cadastro Único em municípios alvo que estejam  recebendo apoio 

familiar através do CRAS” está com a sinalização amarela porque só será cumprido em torno de 

5%. 

Rosilane Ribeiro – STDS informou que a equipe está realizando as visitas aos municípios desde o 

dia 23/11/2015.   

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador foi discutido com o Tom Kenyon (Banco 

Mundial) e que o Sebastião Lopes (STDS) trouxe a realidade e a dificuldade das visitas para o ano 

de 2015. Ressaltou que o Banco acordou que se fosse cumprida a metade, então seria 

desembolsado o recurso proporcional.  

Laura Gonçalves - IPECE informou que a STDS, para o indicador “Porcentagem de equipes 

técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar” realizou no período de 23 a 27 de novembro as 

capacitações. Informou também que dezessete municípios foram capacitados. 

Rosilane Ribeiro – STDS informou que foram dezoito municípios. 

Laura Gonçalves - IPECE explicou que Sebastião Lopes (STDS) passou um e-mail para UGP 

informando que foram dezessete municípios. Ressaltou que com os dezessete municípios a meta 

seria cumprida, pois atingiria 30,9%. Solicitou o envio do relatório final para que seja submetido ao 

Banco Mundial.  

Laura Gonçalves - IPECE informou que aguarda da SEPLAG, para o cumprimento da meta do 

indicador “Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes 

lógicas implementadas” o relatório final e a previsão é que seja enviado para a UGP no dia 

22/12/2015.   

Laura Gonçalves - IPECE informou que a meta do indicador “Percentual de domicílios com conexão 

adequada ao sistema de esgoto” foi cumprida e que recebeu hoje os ofícios com as evidências.   

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta do indicador “Índice de qualidade da fiscalização 

ambiental” foi cumprida e que a setorial já encaminhou a evidência para a UGP. Parabenizou a 

equipe da SEMA, SEMACE e COGERH.  

Laura Gonçalves – IPECE informou o indicador “Implementação do monitoramento participativo da 

Qualidade da Água” da FUNCEME, como falado em reuniões passadas, é dependente da 

contratação de consultoria. A empresa vencedora apresentou um plano de trabalho e no 

cronograma consta a entrega dos produtos 2 e 3 para fevereiro de 2016. Explicou que os produtos 

2 e 3 são exatamente as duas metas do indicador. Ressaltou que em contato com o Hoilton Rios 

(FUNCEME) a UGP vai verificar com a CGE o tempo da auditoria do indicador para que não 

comprometa o desembolso em março de 2016.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador da SEPLAG “Número de secretarias Mutuário, 

utilizando o modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos” é 
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dependente da contratação de consultoria e o Avilton Júnior (SEPLAG) já vinha sinalizando que 

essa meta não seria cumprida esse ano, portanto a previsão de desembolso é para setembro de 

2016. 

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta do indicador da SEPLAG “Porcentagem total de 

investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada” será 

cumprida em maio de 2016 e vai entrar no desembolso de setembro. 

Adauto Oliveira – SEPLAG questionou como está sendo o processo de auditoria dos indicadores.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que três meses é o prazo dado para o auditor.  

3. Indicadores Secundários 

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Secundários no 2º Semestre de 

2015, conforme Quadro 4.  

Quadro 4 – Metas 2º Semestre 2015 – Indicadores Secundários 

 

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador o IPECE “Número de técnicos com nível médio 

absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)”, como falado 

em reuniões passadas, sabe-se que no decorrer do PforR essa meta não será cumprida.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que indicador da STDS “Percentual de famílias Cadastro Único 

nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada” é de resultado. Informou que a 

Secretaria propôs um novo indicador e no dia 21/12/2015 o Tom Kenyon e a Concha Gandara 

C
a

p
a

c
it

a
ç

ã
o

 

P
ro

fi
s

s
io

n
a

l

1 IPECE Victor Hugo 29.000 -
A RAIS divulgou os dados. O estoque absolvido foi de 26.141 profissionais

no ano de 2014. 

2 SEPLAG
Lara Maria Silva 

Costa

Outras duas 

Resoluções 

Publicadas

-

A Resolução nº 01/2015 foi publicada em 15/12/15. A Resolução nº 02/2015

foi concluída e a previsão de encaminhamento para publicação até o dia

18/12/15. (Fonte: SIMA em 15/12/15).

3 STDS Mary Anne Libório 10% -

Conforme acordado, a STDS enviou uma proposta de Indicador -

"Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos

serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de

outras políticas públicas.". A STDS terá uma reunião com o BM na próxima

semana sobre este Indicador. (Fonte: SIMA em 16/12/15).

4 Zulene Almada Planos Preparados -

A Setorial enviou no dia 16/12/15 uma Nota Técnica informando ao Banco o

não cumprimento da meta de 2015.2 e solicitando a revisão das metas

posteriores. A UGP encaminhou a NT ao BM no mesmo dia. (Fonte: SIMA

em 16/12/15).

5 Inah Abreu
Projetos de Lei 

apresentados
-

Em reunião com COGERH e a UGP foi discutida a necessidade de

alteração do calendário e escopo do Projeto de minuta de Lei inicialmente

previstos. Para tanto, está sendo elaborada uma NT que será enviada até

dia 18/12/2015. A Setorial informou que nos dias 10 e 11/12 foi realizada

reunião com os presidentes de Comitês de Bacia (12), onde se falou do

Projeto de Lei, na oportunidade foi solicitado agendamento de

apresentação do citado projeto nas primeiras reuniões ordinárias dos

CBH's que ocorrerão em meados do ano de 2016. (Fonte: SIMA em

16/12/15).

6 Disney Paulino 64.3 -

76,5

IQARce: 4,40 - criticamente degrada a poluído. 

A Setorial já encaminhou a evidência à UGP.

M
E

T
A

 C
U

M
P

R
ID

A

7 SEMA Marias Dias
Dilvulgação e 

Implementação 
-

Este Indicador não será cumprido este ano. O IPECE enviou um ofício ao

Procurador Geral solicitando celeridade ao Processo. O mesmo encontra-

se em análise pelo Procurador Adjunto, Dr Ariano Pontes e após parecer o

anteprojeto de Lei segue para a Assembléia, caso não necessite de

alguma alteração. (Fonte: SIMA em 16/12/15.

Legenda:                   Probabilidade alta de atingir a meta                   Probabilidade alta de atingir a meta

COGERH

Apresentação de nova lei de proteção de

bacias hidrográficas.

PDO 3: Qualidade da água bruta, na região

metropolitana de Fortaleza.

Apresentação da lei de gestão de resíduos

sólidos revista.

                   Probabilidade alta de atingir a meta

PDO 1: Número de técnicos com nível médio

absorvidos pelo setor produtivo (público e

privado) (ajustado para o ciclo econômico).

A
s

s
is

tê
n

c
ia

 a
 F

a
m

íl
ia

 

Criação e funcionamento de Comitê

Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do

Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS,

SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e

SECULT). 

PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único

nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS

com equipe treinada.        

Q
u

a
li
d

a
d

e
 d

a
 Á

g
u

a

Apresentação de planos de segurança de

água para três bacias hidrográficas

estratégicas.

Metas 2ª semestre 2015  - Indicadores Secundários

Área Nº Indicador Secundário Órgão Responsáveis Meta 2ª Semestre Realizado Status (Novembro)
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(Banco Mundial) vão entrar em contato com o Sebastião Lopes (STDS) para definir se a proposta 

feita será aceita ou não.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta do indicador “Qualidade da água bruta, na região 

metropolitana de Fortaleza” foi cumprida e a COGERH enviou as evidências.  

Lara Costa – SEPLAG informou que a primeira resolução do indicador “Criação e funcionamento de 

Comitê Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS, 

SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT)” foi publicada no diário de hoje, houve um 

pequeno erro, mas está sendo corrigido. Em relação à segunda resolução, esta foi preparada, está 

com a Primeira Dama para uma leitura mais minuciosa, mas será enviada para publicação na 

próxima semana. 

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador da COGERH “Apresentação de planos de 

segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas” depende da contratação de 

consultoria de empresa. Informou que no dia 08/12/2015 houve uma reunião na COGERH com 

João Lúcio e equipe na qual ficou acordada a elaboração de uma Nota Técnica solicitando a revisão 

das metas, visto que, de acordo com o cronograma da empresa, o primeiro produto referente à 

meta será entregue no final de 2017, portanto, as demais metas não seriam cumpridas. Ressaltou 

que a Nota já foi submetida ao Banco e aguarda-se o parecer.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador “Apresentação de nova lei de proteção de 

bacias hidrográficas” também foi discutido na reunião realizada no dia 08/12/2015 e também ficou 

acordada a elaboração de uma Nota Técnica solicitando a revisão das metas, pois a COGERH 

acredita não ter muita governança sobre a aprovação da lei. Ressaltou que a COGERH vai 

encaminhar até sexta-feira a Nota Técnica 

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador da SEMA “Apresentação da lei de gestão de 

resíduos sólidos revista”, não será cumprido no final de 2015. Ressaltou que a UGP enviou um 

ofício solicitando celeridade na análise da Lei para à PGE, mas como a assembleia entrou em 

recesso, então a lei não será aprovada e não será divulgada em 2015.  

Ulisses Rolim – SEMA ressaltou que tanto o Secretário da SEMA como a Maria Dias (SEMA) estão 

em contato direto com a PGE.  

4. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental 

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário da posição dos Planos de Mitigação, conforme 

Quadro 5.  
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Quadro 5 – Posição do Plano de Ação de Mitigação e Riscos Sócio Ambiental 

 

Laura Gonçalves – IPECE informou que em relação ao risco 1 e Ação A “Desenvolvimento de uma 

estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais remotas para 

o programa de assistência familiar” de responsabilidade da STDS haveria, nessa semana, um 

evento com os quilombolas para dar um ponto de partida para essa ação, mas não foi possível 

acontecer, então foi remarcado para o dia 06/01/2016. 

Rosilane Ribeiro – STDS explicou que as lideranças quilombolas estariam na primeira Conferência 

em Brasília, impossibilitando a participação.   

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta do risco 1 tem-se a Ação B “Inclusão de um módulo 

de treinamento específico (sobre metodologias culturalmente apropriadas de ensino) no programa 

de treinamento de professores dos cursos de capacitação profissional” foi cumprida, os módulos 

foram elaborados pela SEDUC desde 2014, mas o Especialista Alberto Costa (Banco Mundial) 

solicitou que fizesse o acompanhamento de todos os eventos com os indígenas e quilombolas no 

que diz respeito à formação de professores. Ressaltou que a SEDUC sempre manda para a UGP 

as fotos dos eventos realizados, relatórios e eles são submetidos ao Banco.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que para o risco 2 Ação C “Varredura fundiária inicial das áreas 

escolhidas para as obras de construção civil (a ser feita em coordenação com a FUNAI para 

assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas 

selecionadas)” e a Ação D” Exclusão das áreas em que a execução das obras civis venha a 

requerer o reassentamento involuntário ou a relocação de famílias (com ou sem título de 

propriedade)” o relatório de varredura fundiária já deveria ter sido enviado ao Banco desde o ano 

passado, mas algumas prefeituras que doaram terreno para o Estado não conseguem comprovar 

R
is

c
o

Descrição da Ação Responsável Indicador Posição

A. Desenvolvimento de uma estratégia para

inclusão de povos indígenas, quilombolas e

moradores de áreas rurais remotas para o

programa de assistência familiar 

STDS - Sebastião 

Lopes com SEDUC, e 

Gabinete do 

Governador

Aumento do número de crianças indígenas e

quilombolas atendidas em creches ou

recebem atenção domiciliar (proporcional às

metas gerais do projeto).

O início das atividades ocorrerá em 2016 seguindo o

cronograma da SEDUC. Os primeiros eventos com os

Quilombolas ocorrerá dia 06/01/16 no Gabgov.

B. Inclusão de um módulo de treinamento

específico (sobre metodologias culturalmente

apropriadas de ensino) no programa de

treinamento de professores dos cursos de

capacitação profissional

SEDUC e Gabinete do 

Governador

Módulo desenvolvido em colaboração com a

FUNAI, Associações Quilombolas e

Coordenadoria para a Igualdade Racial.

Durante os meses de dezembro/2015 e janeiro/2016,

serão realizados encontros regionais com lideranças

indígenas para discutir o currículo das escolas. Durante

esses encontros, serão apresentadas novamente as

etapas da formação e a proposta de finalização da

mesma. As atas e documentos desses encontros

serão encaminhados até final de janeiro/2016.

C. Varredura fundiária inicial das áreas

escolhidas para as obras de construção civil (a

ser feita em coordenação com a FUNAI para

assegurar que não há reivindicações de terra

pendentes em relação a qualquer das áreas

selecionadas).

D. Exclusão das áreas em que a execução das

obras civis venha a requerer o reassentamento

involuntário ou a relocação de famílias (com ou

sem título de propriedade)

E. Desenvolvimento de um marco de

compensação para residências afetadas

negativamente por alterações nos padrões de

uso da terra como consequência dos planos de 

gestão da água

COGERH  e SEMA, 

SRH  (em consulta 

junto à FUNAI)

Os planos de segurança hídrica para as três

microbacias estratégicas incluem medidas

adequadas para lidar com os impactos de

possíveis restrições adicionais no uso de

recursos naturais (definidas em consulta junto

às comunidades afetadas – inclusive os povos

indígenas). Documentar de maneira efetiva o

apoio da comunidade indígena à sua

elaboração.

A COGERH enviou para a UGP em 16/12/15 o TR, a

MC e a SDP reformuladas enxugando o prazo da

consultoria. A UGP está analisando a documentação. O

TOR do Plano contempla a ação para a mitigação deste

risco. 

F. Elaborar e estabelecer uma ampla 

campanha de comunicação sobre a qualidade 

da água

SEMA, SEMACE, 

CAGECE, COGERH, 

SRH

Campanha de comunicação estabelecida e 

sob execução.

Em reunião com o BM e a Casa Civil foi apresentada a

campanha publicitária que foca na conscientização no

uso da água, mas ficou acordado que o Gunars irá

avaliar o cumprimento da Meta em Janeiro de 2016

quando ocorrerá a implantação da 4ª fase da Campanha 

de Comunicação que trata do tema Qualidade da agua

de maneira mais direta.

Relatório de varredura fundiária finalizado, lista 

de locais selecionados para as obras e 

confirmação de que não haverá impactos 

relacionados ao reassentamento involuntário. 

A PGE e a SEDUC ainda estão finalizando o processo 

de busca por informações sobre os métodos de 

aquisição dos terremos que foram doados pelas 

prefeituras. 

3

1

2 SEDUC
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como foi esse processo. Com isso a PGE está ajudando com três prefeituras, mas ainda não 

finalizou o relatório. A Rejane Hélvia (SEDUC) responsável no setor da UGP garantiu que no 

começo do ano o relatório seria enviado para a UGP.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que no risco 3 tem-se a Ação E “Desenvolvimento de um marco 

de compensação para residências afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da 

terra como consequência dos planos de gestão da água” tem a ver com o termo de referência dos 

planos de segurança hídrica e o termo de referência contempla essa ação do plano de mitigação.  

Ressaltou que a meta está cumprida, mas o Gunars Platais (Banco Mundial) quer verificar como a 

empresa vencedora vai tratar o assunto.   

Laura Gonçalves – IPECE informou que no risco 3 tem-se a Ação F “Elaborar e estabelecer uma 

ampla campanha de comunicação sobre a qualidade da água” refere-se ao plano de comunicação 

sobre a qualidade da água. Explicou que houve uma reunião com a Danielle Navarro (Casa Civil) e 

Gunars Platais (Banco Mundial) durante a Missão de Supervisão e foram apresentadas as 

campanhas publicitárias com relação à água, mas não diretamente com relação à qualidade da 

água e sim voltada para a questão do uso consciente e a questão do desperdício. Ressaltou que 

ficou acordado com o Banco Mundial que a quarta fase dessa campanha, que vai vir em janeiro 

quando o Estado tiver recebendo mais água, a Casa Civil vai colocar em prática a questão da 

qualidade da água e só assim será analisado o cumprimento dessa meta.   

Laura Gonçalves – IPECE questionou ao Comitê se alguém teria alguma dúvida sobre indicadores 

e plano de ação. 

Ninguém se manifestou. 

5. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR 

de 2015 

 

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou as metas e a execução dos Programas do PforR no ano de 

2015, conforme Quadro 6. 

Quadro 6 – Programas do PforR  
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Thâmara Teixeira – IPECE informou que a planilha está com a posição até 30/11/2015. Ressaltou 

que a única setorial que ainda não executou foi a CIDADES/CAGECE. Explicou que a Marcela Facó 

(CIDADES) enviou um e-mail para UGP informando que na reunião do MAPP, a Secretaria teria 

uma pauta acerca do MAPP 3000.  

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a execução dos programas até o dia 15/12/2015 e informou 

que o executado acumulado ficou em R$ 448,87 milhões e representa uma execução de 49% em 

relação ao projeto inteiro, conforme Quadro 7.  

Quadro 7 – Execução dos Programas até o dia 15/12/2015 

 

 

 

 

 

6. Assistência Técnica: Situação Atual das Aquisições dos Projetos de Assistência 

Técnica e Principais Pontos de Atenção nos Processos de Licitação 

 

Cristina Medeiros – IPECE informou que um dos desafios que o PforR ainda está enfrentando é o 

atraso dos processos de licitação em relação ao Plano e apresentou o Gráfico 2 e Quadro 8.  

Gráfico 2 - Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos 
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Quadro 8 - Acompanhamento da Sinalização da Execução do Plano de Licitação dos Projetos 

77 

22 
Verde - Realização do projeto dentro do 
Plano de Licitações  

CGE(02,10); IPECE(13,14,15,16); SEDE(22); SEMA(47); FUNCEME(12); 
SEDUC(31,32,35,36,37); COGERH(69); TCE(76,77); SEPLAG(56,57); STDS (70,71) SRH(66); 

17 
Amarelo - Realização do projeto com 
atraso de um dia  

CGE (03,04,06,11); IPECE(19); SECITECE(24); SEMA(46,50,52); SEDUC(33,34,41,42,44); 
SEPLAG(58); SRH(63,64,65); 

38 
Vermelho - Realização projeto com   
atraso de mais de 3 meses  

ARCE(01); CGE(05,07,08,09); IPECE(17,18); PGE(20); SDE(21,23); SECITECE(25,26); 
SEMA(45,48,49,51); SEMACE(53,54); SEDUC(27, 28, 29,30,38,39,40,43); COGERH(67,68); 
TCE(75); SEPLAG(55,58,59, 60,61,62); STDS(72,73,74). 

 

Cristina Medeiros – IPECE apresentou histórico da execução dos subprojetos de assistência técnica 

em relação ao plano, conforme Gráfico 3. .  

Gráfico 3 - Histórico da Execução Subprojetos de Assistência Técnica em Relação ao Plano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Medeiros – IPECE apresentou estágio dos processos licitatórios, no Gráfico 4 e o Quadro 9.  

Gráfico 4 - Estágio dos Processos Licitatórios 

 

 
 
 
 
 
Quadro 9 - Estágio dos Processos Licitatórios 

77 

00 
Atividades não iniciadas 
conforme Plano de Licitação 

- 

22 

Atividades 
Iniciadas 

Preparatórias 
CGE(06,09); CGE(11); IPECE(17,18,19); SDE(23); SECITECE(24); SEDUC(28,29,30,33,40,41,42); 
SEMA(52); SEPLAG(55,60); SRH(65,66); STDS(73,74); 

34 Em Licitação 
ARCE(01); CGE(3,4,5,7,8); PGE(20); SDE(21); SECITECE (25,26); SEDUC(27,34,38,39,43,44); 
SEMA(45,46,48,49,50,51); SEMACE(53,54); SEPLAG(58,59,61,62); SRH(63,64); COGERH(67,68); 
STDS(72); TCE(75);  

13 Em Execução 
CGE(02,10); FUNCEME(12); IPECE(13,15,16); SEDUC(35); SEMA(47); SEPLAG(56,57); STDS(70,71); 
TCE(76); 

08 Concluídas IPECE(14); SDE(22); SEDUC(31,32,36,37); COHERH(69); TCE(77). 
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Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que 71% dos subprojetos já estão em licitação, ou seja, 

embora exista o atraso em relação ao plano de aquisições, percebe-se que o estágio ‘atividades 

não iniciadas’ não possui nenhum subprojeto. Informou que isso é o grande sucesso de 2015, pois 

o ano está chegando ao fim e todos os termos de referência estão elaborados, na primeira ou na 

segunda minuta ou em fase de não objeção do Banco.  

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou também que hoje, no PforR tem-se vinte e quatro contratos 

assinados.   

André Morel – IPECE informou que são vinte e quatro contratos, sendo que catorze estão em 

andamento, 9 foram encerrados e um está em atraso.  

Cristina Medeiros – IPECE pediu para informar ao grupo qual contrato está em atraso. 

André Morel – IPECE informou que é o da STDS. 

Viviane Costa – IPECE informou que é o contrato da consultoria individual. Está em atraso porque 

não foi feito o aditivo do prazo. Passaram-se quarenta dias e ainda não foi publicado.  

Eileen Rocha – STDS explicou que o responsável pelo cadastramento do primeiro contrato 

cadastrou no sistema a data errada. Ressaltou que o aditivo de prazo já está elaborado, mas o 

responsável está vendo como se procede.  

Viviane Costa – IPECE informou que para o SACC é preciso fazer um chamado para a CGE e esta 

vai dar todas as orientações.  

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que os Especialistas em Licitação Viviane Costa e Giuseppe 

Nogueira pedem para que as setoriais coloquem um prazo estendido no contrato.  

Viviane Costa – IPECE ressaltou que os pagamentos estão atrelados à vigência do contrato, então 

isso reflete no desempenho da setorial em relação ao projeto, ou seja, se a consultoria vinculada ao 

indicador está atrasada, pode não haver desembolso e isso vai refletir no andamento do projeto e 

das metas.  

Cristina Medeiros – IPECE apresentou histórico da execução subprojetos de assistência técnica por 

atividade, conforme Gráfico 5 e percebe-se que a linha dos projetos não iniciados chegou à zero, 

refletindo que nesses últimos três meses as setoriais avançaram bastante.  

Gráfico 5 - Histórico da Execução dos Subprojetos de Assistência Técnica por Atividade  

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Cristina Medeiros – IPECE informou que o processo de licitação dos projetos está avançando, 

conforme Gráfico 6 e Quadro 10, mas é preciso da ajuda de todos para o sucesso da 

implementação desse projetos.  

Gráfico 6 - Projetos em 
Andamento 

 

 

Quadro 10 - Projetos em Andamento 

Etapas Setoriais 

77 

0 Não Iniciados   

13 Elaborando TOR 
CGE(06,09,11); IPECE(18); SDE(23); SEDUC(29,30,33,41,42); SEPLAG(55); SRH(65); 
STDS(73); 

3 Revisando TOR após envio ao BM SEDUC(28,34); SEMA(52);  

3 No objeção TOR IPECE(17); SECITECE(24); SEPLAG(60) ; 

3 Elaboração MI  IPECE(19); SEDUC(40); SRH(66);   

6 Publicação da MI / Edital SECITECE(25); SEDUC(27,44); SEMA(49); SEPLAG(61); STDS(74); 

14 
Recebimento portfólios / Currículos,                      
Preparação Lista Curta e SDP 

CGE(04,05,08); SECITECE(26); SEDUC(38,43); SEMA(50,51); SEMACE(53); SRH(63,64); 
COGERH(68); STDS(72); TCE(75); 

10 Avaliação Propostas / Currículos 
CGE(03); PGE(20); SDE(21); SEDUC(39); SEMA(45,48); SEMACE(54); 
SEPLAG(58,59,62); 

1 Não Objeção do BM à RFLC/Avaliação Técnica CGE(07); 

3 Negociação do contrato ARCE(01); SEMA(46); COGERH(67); 

0 
Não Objeção do BM ao contrato rubricado / Julgamento 
de propostas. 

- 

13 Contrato assinado/ Prestando Serviço 
CGE(02,10); FUNCEME(12); IPECE(13,15,16); SEDUC(35); SEMA(47); SEPLAG(56,57); 
STDS(70,71); TCE(76); 

8 Concluídos IPECE(14); SDE(22); SEDUC(31,32,36,37); COGERH(69); TCE(77). 

 

Cristina Medeiros – IPECE apresentou o sumário dos valores dos projetos de assistência técnica 

em 15/12/2015, conforme Quadro 11.   

Quadro 11 – Sumário dos Valores dos Projetos de Assistência Técnica em 15/12/15 

Projetos com contratos Finalizados 8  $        219.845,01  

Projetos com contratos em Execução  13  $     3.001.697,04  

Projetos em fase de Licitação (MI publicada) 34  $   14.273.818,49  

Projetos Iniciados (TDR e MC remetidos a UGP)  16  $     5.926.401,53  

Projetos ainda não iniciados 0 $                        -    

Projetos de Aquisições 6  $     1.948.437,02  

Total  77  $   25.370.199,09  

Cristina Medeiros – IPECE apresentou o sumário dos valores dos projetos de assistência técnica 

em 15/12/2015, conforme Gráfico 7 e Quadro 12. 

Gráfico 7 - Sumário dos Valores dos Projetos de Assistência Técnica em 15/12/15 
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Quadro 12 - Sumário dos Valores dos Projetos de Assistência Técnica em 15/12/15 

Critérios 
Sub Projetos 

Setoriais 
Quat. % 

 Projetos com contratos Finalizados  8 10% 
IPECE(14); SDE(22); SEDUC(31,32,36,37); COHERH(69); 
TCE(77). 

 Projetos com contratos em Execução   13 17% 
CGE(02,10); FUNCEME(12); IPECE(13,15,16); SEDUC(35); 
SEMA(47); SEPLAG(56,57); STDS(70,71); TCE(76). 

 Projetos em fase de Licitação (MI publicada)  34 44% 

ARCE(01); CGE(03,04,05,07,08); PGE(20); SDE(21); SECITECE 
(25,26); SEDUC(27,34,38,39,43,44); SEMA(45,46,48, 49,50,51); 
SEMACE(53,54); SEPLAG(57,58,59,61,62); SRH(63,64); 
COGERH(67,68); STDS(72); TCE(75);  

 Projetos Iniciados (TDR e MC remetidos a UGP)   16 21% 
CGE(06,09); IPECE(17,19); SECITECE(24); 
SEDUC(28,29,30,33,40,41,42); SEPLAG(55,60); SRH(66); 
STDS(74). 

 Projetos ainda não iniciados  0 0%  - 

 Projetos de Aquisições  6 8% CGE(11); IPECE(18); SDE(23); SEMA(52); SRH(65); STDS(73). 

TOTAL 77 100% 
  

 

7. Principais Pontos de Atenção nos Processos de Licitação 

Lei nº 15.241/2012 – Conta para pagamento EXCLUSIVAMENTE no Banco BRADESCO para 

contratos com Empresas Nacionais. 

Viviane Costa – IPECE informou que foi realizada uma reunião no dia 09/12/2015 com a Gerente de 

Contas Públicas do Bradeceso no IPECE e houve também trocas de e-mail junto à equipe da 

SEFAZ que é a responsavel por estar fazendo os pagamentos do Estado.  

Viviane Costa – IPECE explicou que em relação aos contratos firmados com as consultoras de 

empresas nacionais que não têm conta no Bradesco, a setorial tem que levar para a mesa de 

negociação e informar que o Estado paga através do Bradesco. Ressaltou que o edital pode 

informar a respeito da Lei sobre o pagamento no Bradesco, mas não escrita como exclusiva e sim 

preferencialmente. Ressaltou também que essa é a orientação do Banco, mas é preciso usar na 

mesa de negociação todos os argumentos para convencer a empresa nacional. Caso não 

convença, a UGP comunica ao Bradesco, e este direciona um profissional para que eles possam 

estar negociando e articulando a abertura da conta.  

Viviane Costa – IPECE explicou que em relação às empresas de consultoras estrangeiras, os 

pagamentos serão feitos através da Caixa Econômica Federal que vai fazer todo o câmbio para 

elas. Informou que a SEFAZ tem todo o conhecimento e a Coordenadora do PforR mandou um e-

mail para todos vocês com o procedimento em relação ao câmbio através da Caixa Econômica 

Federal.  

Projetos de Aquisição de Equipamentos  

Viviane Costa – IPECE informou que seis setoriais preveem bens, ou seja, aquisição de 

equipamentos de TI. Reforçou que no acordo de empréstimo não está previsto bens, mas aguarda-

se o aditamento do contrato para que seja inserida essa cláusula no acordo de empréstimo, nos 

meados de março ou abril. Ressaltou que, após decisão entre a UGP e Danilo Carvalho (Banco 

Mundial) no momento não serão inseridos os bens no plano de licitação. 

Viviane Costa – IPECE informou que Cristina Medeiros (IPECE) enviou um e-mail com o parecer da 

CGE sobre o assunto, uma vez que não está previsto no acordo esse tipo de licitação. Ressaltou 
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que o e-mail solicita que cada setorial  verifique se vai adquirir esses bens ou não e que passassem 

a comunicação em caso negativo para a UGP. Ressaltou também que o recurso vai ficar reservado 

até ocorrer o aditamento.  

Viviane Costa – IPECE informou que no e-mail também foi solicitado, caso setorial queira realmente 

esperar pelo aditamento do acordo de empréstimo para fazer essa licitação e adquirir esses bens, 

verificar junto com os seus assessores jurídicos a possibilidade de elaborar os documentos, como 

especificação técnica, mapa comparativo e minuta do edital e mandar para a análise da UGP. Caso 

contrário, a setorial ver a possibilidade de usar outras fontes sem ser o PforR. Ressaltou que é uma 

decisão que a setorial vai ter que tomar em relação aos equipamentos, mas o dinheiro fica 

reservado até a gente receber o resultado do aditamento.   

Alexandre Caetano – ARCE agradeceu e aproveitou a oportunidade de desejar um Feliz Ano Novo 

e um Feliz Natal. Informou que o contrato está para ser assinado e ressaltou que a ARCE teve um 

problema com a conta que tinha que ser Bradesco para uma empresa internacional. Agradeceu à 

equipe da UGP, especialmente a Cristina Medeiros (IPECE), pelo empenho em solucionar esse 

caso e ressaltou que acompanhou os e-mails e percebeu que deu um pouco de trabalho.   

Cristina Medeiros – IPECE agradeceu a todos e informou que a equipe, aos poucos, vai superando 

vários desafios que têm aparecido no projeto.  

Laura Gonçalves – IPECE solicitou, para as setoriais faltantes, o envio do ofício com as evidências 

do cumprimento das metas dos indicadores.  

Cristina Medeiros – IPECE informou que no dia 15/12/2015 o TCE apresentou o Relatório de 

Auditoria do PforR referente ao ano de 2014. Ressaltou que a reunião foi muito boa, vai sair um 

artigo no site do TCE e solicitou que a Mary Anne Libório (STDS) que repetisse o elogio dito no dia 

da reunião.    

Mary Anne Libório – STDS informou que a STDS tem muita atenção e muita preocupação com as 

auditorias, tanto do TCE como da CGE. Ressaltou que a forma como o TCE chegou foi muito legal, 

porque foi com muita tranquilidade, eles sentaram com a equipe, conversaram e deram orientações. 

Ressaltou também que, como servidora, é importante estar em uma gestão e ter a tranquilidade de 

escutar dos auditores elogios e orientações que vão fazer com que a Secretaria melhore.  

Cristina Medeiros – IPECE informou que a reunião durou cerca de três horas e contou com a 

participação da STDS, SEMACE, SEDUC, SEMA, FUNCEME, COGERH e SRH. Ressaltou também 

que as recomendações ao Estado, dentro da Auditoria do Projeto PforR, servem para o 

aprimoramento  das práticas administrativas.   

Cristina Medeiros – IPECE perguntou se alguém presente gostaria de colocar para a UGP alguma 

sugestão de melhoria ou algo que deve ser continuado como boa prática.  

Elisabete Romão – SEMACE informou que vale enaltecer a ajuda da UGP às setoriais no Projeto 

como também a equipe a CEL 04.  

 

 

 



 18 

V. MENSAGEM DO TOM KENYON 
 

Cristina Medeiros – IPECE desejou boa tarde ao Tom Kenyon (Banco Mundial) e informou a ele 

que: 

  Houve uma melhoria no desempenho das assistências técnicas, pois não tem nenhum projeto 

que não tenha o termo de referência preparado, visto que a grande meta para 2015 era chegar 

ao final do ano com todos os projetos já iniciados;  

 O PforR tem hoje setenta e sete projetos de assistência técnica, dos quais vinte e quatro já 

possuem o contrato assinado;  

 Nos últimos três meses as suas Setoriais que participam do PforR, realmente se empenharam 

para que pudessem chegar no final do ano com os projetos já iniciados e no começo de 

próximo ano vai ser assinado muitos outros contratos.  

 Em relação aos indicadores primários o resultado também está muito bem, com exceção da 

SEPLAG, que já tinha sinalizado o não cumprimento de dois indicadores esse ano por conta do 

atraso nas licitações dos projetos de assistência técnica mas que os contratos estão assinados 

e que participou das reuniões de partida com a empresa contratada para prestar assistência 

técnica, tanto para o indicador “Número de secretarias Mutuário, utilizando o modelo para o 

alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos” como para o indicador 

“Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com 

metodologia aprovada”.  

 Os indicadores secundários são um grande desafio e que os indicadores “Apresentação de 

nova lei de proteção de bacias hidrográficas,”  “Plano de Segurança Hídrica” da COGERH e 

“Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos revista” da SEMA não cumpriram suas 

metas.  

 A UGP honrou na reunião pessoas que têm estado presentes nas reuniões de 2015 de forma 

assídua e relatou que onze pessoas receberam certificados de agradecimento assinados pelo 

Diretor Geral do IPECE Flávio Ataliba e que dessas, seis pessoas se mostraram assíduas 

também nas reuniões em 2014.  

 Há três meses havia um grande desafio nas licitações das Assistências Técnicas, mas que hoje 

as coisas começaram a entrar no eixo;  

 E finalizou dizendo que o Estado tem tudo para ter muito sucesso no PforR e esse sucesso 

vem por meio do cumprimento das metas dos indicadores, da implementação dos projetos de 

assistência técnica e da execução dos programas eleitos. E passou a palavra para Tom 

Kenyon. 

 

Tom Kenyon – Banco Mundial desejou boa tarde e agradeceu à Cristina Medeiros (IPECE). 

Informou que é um prazer estar presente, principalmente no Comitê e queria rapidamente 

agradecer e parabenizar a todos pelo esforço nos últimos três meses e se sentiu aliviado por ouvir 

que o componente de assistência técnica está andando melhor e isso é importante. Ressaltou que o 

Diretor do Banco Mundial no Brasil está consciente que PforR, de um modo geral, vai muito bem.  

Tom Kenyon – Banco Mundial informou que o desembolso está cumprindo o cronograma previsto 

há dois anos, mas, além disso, e no ponto de vista pessoal, o mais importante é que o PforR está 

alcançando os seus objetivos de incentivar o Estado a ter o foco cada vez maior nos resultados e 

de fomentar essa atitude e essa cultura de multisetorialidade de colaboração através das barreiras 

institucionais, que infelizmente ainda existem no Estado. Finalizou agradecendo a oportunidade e 

desejou um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.   
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VI. APROVAÇÃO DA ATA DA 22ª REUNIÃO (26/11/2015) 
 
Cristina Medeiros – IPECE informou que a Ata foi enviada no dia 11/12/2015 para a revisão do 

grupo e as setoriais que solicitaram a alteração foi a PGE e a STDS. Perguntou se mais alguém 

queria mais tempo. Ninguém se manifestou. Então passou para a aprovação da Ata e pediu para 

levantar a mão quem não estava a favor da mesma. E como ninguém se manifestou, a ata foi 

aprovada. 

VII. ENCAMINHAMENTOS  

UGP: publicar no sítio do IPECE as apresentações do Seminário “Aperfeiçoando Políticas Públicas 
no Brasil a partir de Resultados. 

VIII. ENCERRAMENTO 

Cristina Medeiros – IPECE informou que o calendário das Reuniões do Comitê em 2016 estará 

disponível no site e vai contar com a mesma metodologia, continuando a ser realizada na última 

quinta-feira do mês e no mesmo horário. Ressaltou que o acompanhamento frequente realizado 

pela UGP por meio dos contatos, pelo monitoramento no SIMA e mensalmente pelo Comitê PforR 

são instrumentos para que no final de 2017 se tenha um projeto finalizado com sucesso. Ressaltou 

também que o objetivo do PforR, conforme comentado pelo Tom Kenyon (Banco Mundial), não são 

somente os recursos e sim progredir nessa trajetória de busca de resultados, trabalhando de forma 

multisetorial com outras equipes e quebrando as barreiras institucionais. Ressaltou que o foco é o 

cidadão cearense, a melhoria do bem estar social, o Estado do Ceará modernizado e fortalecido 

institucionalmente, com gestões trabalhando por resultados, de forma eficiente, eficaz, tendo 

efetividade nas suas políticas. Finalizou dizendo que a UGP e em nome do Diretor Geral do IPECE 

Flávio Ataliba gostaria de agradecer a participação de todos e que o Projeto conta com os técnicos 

das Setoriais envolvidas no mesmo para que o objetivo do PforR seja alcançado.  

Cristina Medeiros – IPECE encerrou a reunião desejando um Feliz Natal, agradeceu a participação 

dos presentes e solicitou uma salva de palmas para todos.   

IX. ANEXOS 

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais 



 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 
 

 
 



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ADECE ARCE CAGECE CGE CIDADES COGERH FUNCEME IPECE PGE SDE (CEDE) SECITECE SEDUC SEMA (CONPAM) SEMACE SEPLAG SESA SRH STDS TCE

91% 

100% 100% 
96% 96% 

100% 100% 100% 100% 

87% 

96% 

100% 

96% 

91% 

100% 

87% 

100% 

91% 

96% 

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


