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I. INTRODUÇÃO 

Às 14h30min, no IPECE, Laura Gonçalves (IPECE) iniciou a reunião. Ressaltou que essa é a 27ª 

Reunião do Comitê PforR. 

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

1. Abertura e apresentação dos participantes: 

2. Algumas Informações:  

2.1 Reestruturação do PforR; 

2.2 Reunião sobre o desempenho dos processos de licitação; 

2.3 Sistema LicitaWeb. 

3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica 

3.1.  Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos - Laura Gonçalves 

3.3.  Indicadores Secundários 2016.2 - Laura Gonçalves 

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

3.5.  Programas PforR  -  Thâmara Teixeira 

3.6.  Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro e Rodrigo Almeida 

3.7. Projetos de Aquisições de Bens – Cristina Medeiros 

3.8 Situação Atual Aquisições dos Projetos de Assistência Técnica – Viviane Ramos / 

Giuseppe Nogueira 

4. Aprovação da Ata da 26ª Reunião  

5. Encaminhamentos  

6. Encerramento  

 

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

 

 

 

 

                                                           

1
 Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_280416.pdf  
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http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_280416.pdf
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III. ALGUMAS INFORMAÇÕES 

1. Reestruturação do PforR 

Cristina Medeiros – IPECE informou que foram realizadas duas Missões. Recordou que houve uma 

mudança no Gerente do Projeto, pois o Tom Kenyon está saindo do Banco e vai ser substituído por 

Cristian Quijada e Tiago Peixoto.  

Cristina Medeiros – IPECE informou que fez algumas solicitações para o Banco. O Banco não 

atendeu a solicitação acerca da regra de 100% para passar para 75%. Em relação à questão do 

cancelamento da checagem da lista negra, o Banco está fazendo a análise, mas até o momento 

não teve uma definição. 

Cristina Medeiros – IPECE explicou que não pode ter na dotação orçamentária, dentro dos 

programas eleitos, nenhum empréstimo, nem nacional e nem internacional, mas para atender à 

exigência do Banco Mundial é necessário vincular um valor na fonte 69 em cada uma das licitações 

dos programas. Informou que em Missão anterior discutiu sobre essa regra com TCE e Susana 

Amaral (Banco Mundial), mas depois de dois anos de Projeto percebeu-se que o entendimento não 

tem sentido. Na semana da Missão, a Naiana Corrêa (SEPLAG) foi contundente que não é 

favorável de se tentar atender uma norma do Banco numa fonte que não é do Banco, pois o 

programa é para resultados. 

Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que esse assunto incomoda o Projeto e foi registrada a 

insatisfação da PGFN, da SEAIN e do Estado do Ceará na minuta de negociação, pois o estado ia 

trabalhar por resultados, mas existe essa regra de controle do processo. 

Cristina Medeiros – IPECE informou que em relação às aquisições de bens percebe-se que não vai 

ter tempo suficiente para ser executado no PforR. Portanto, como estratégia dentro do Estado, está 

procurando soluções para garantir os projetos de TI. Uma delas é ver a possibilidade do recurso 

ficar protegido, ou seja, definido dentro da fonte 69. Informou também que hoje foi realizada uma 

reunião com os responsáveis pelos projetos de aquisição de bens, para repassar as informações 

para que os representantes das Setoriais possam entender exatamente o que está acontecendo. 

Cristina Medeiros – IPECE informou que a próxima Missão é com Danilo Carvalho (Banco Mundial) 

e tem como finalidade auditar os projetos de assistência técnica. Ressaltou que apesar do TCE 

fazer a auditoria do Projeto, o Banco também faz na parte do Componente II e serão duas equipes 

de auditoria, do TCE e do Banco, indo até as setoriais em momentos diferentes. 

2. Reunião sobre o desempenho dos processos de licitação 

Cristina Medeiros – IPECE informou que a reunião sobre o desempenho dos processos e licitação 

foi acordada com a PGE para conversar com o pessoal de aquisições que são responsáveis pelos 

projetos do Componente II, e ressaltou que será realizada na segunda-feira às 9h30m na PGE.  

3. Sistema LicitaWeb 

Cristina Medeiros – IPECE informou que será realizado um treinamento com as equipes que 

trabalham com o sistema Licitaweb. Explicou que a necessidade do treinamento se deu por ouvir 

muitas colocações com relação ao sistema. Portanto, solicitou ao Valdir Silva (SEPLAG) que se 

disponibilizou em atender e ministrar o treinamento para o PforR. Informou também que a Thâmara 

Teixeira (IPECE) vai contatar cada setorial para ver qual é a pessoa responsável pelo sistema. 
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IV. POSIÇÃO DOS INDICADORES, PROGRAMAS, PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
E PLANO DE AÇÃO.  

1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos 

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Primários de 2016, conforme 

Quadro 1 

Quadro 1 – Sumário dos Indicadores Primários – Metas 2016 

Laura Gonçalves – IPECE apresentou as metas, valores e desempenho, conforme os Quadros 2 e 

3.  
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Indicador
Setorial 

Responsável
Semestres Metas Valores em  US$ Farol

2013.2

Projeto de documento de

estratégia preparado e 4 acordos

com setor privado e 4 acordos com 

universidades assinados  

39.375.000,00

2014.1 Comitê instituído pelo decreto 4.462.500,00

2014.2 Documento de estratégia finalizado 6.198.000,00

2015.1 Plano de ação publicado 2.744.448,00

2015.2 - -

2016.1
Uma ação do plano de ação

implementado
3.444.000,00

2016.2 - -

2017.1
Uma ação adicional implementado

a partir do plano de ação
3.444.000,00

2017.2
Uma ação adicional implementado

a partir do plano de ação
3.120.000,00

62.787.948,00

2015.1 -  - 

2015.2 -  - 

2016.1
Primeiro relatório de 

acompanhamento publicado
3.444.000,00

2016.2 - - 

2017.1
Segundo relatório de 

acompanhamento publicado
3.444.000,00

2017.2 - - 

6.888.000,00

2015.1 10 2.744.444,00

2015.2 12 3.403.750,00

2016.1 13 3.444.000,00

2016.2 15 3.438.000,00

2017.1 16 3.444.000,00

2017.2 18 3.120.000,00

19.594.194,00

2015.2 10%¹ 3.403.750,00

2016.2 15% 3.438.000,00

2017.2 25% 3.120.000,00

9.961.750,00

2015.1 15% 2.744.444,00

2015.2 30% 3.403.750,00

2016.1 42.5% 3.444.000,00

2016.2 55% 3.438.000,00

2017.1 75% 3.444.000,00

2017.2 95% 3.120.000,00

19.594.194,00

2015.1 22.5% 2.744.444,00

2015.2 45% 3.403.750,00

2016.1 55% 3.444.000,00

2016.2 70% 3.438.000,00

2017.1 82.5% 3.444.000,00

2017.2 95% 3.120.000,00

19.594.194,00

SDE           

Filipe Rabelo

SEDUC         

Rivanir Bezerra

STDS            

Sebastião          

  Lopes           

Mary Anne

STDS 

Sebastião 

Lopes Mary 

Anne

SEPLAG José 

Freitas

DLI 4: Porcentagem de famílias de 

0 a 5 anos inscritas no Cadastro 

Único localizadas nos municípios 

alvo que estejam recebendo apoio 

familiar através do CRAS. 

Total do Indicador

DLI 5: Percentagem de equipes 

técnicas em CRAS recebem 

treinamento em apoio à família.

Total do Indicador

DLI 6: Porcentagem de projetos 

de assistência à família 

financiados pelo FECOP que 

tenham matrizes lógicas 

Total do Indicador 

DLI 1: aprovação das estratégia de 

capacitação profissional, 

preparação do plano de ação e 

implementação das ações 

selecionadas sob o plano de ação.

Total do Indicador 

DLI 2: Estabelecimento de 

sistema de monitoramento de 

programas de FTP.      

Total do Indicador 

DLI 3: Número total de acordos 

em vigência com empresas 

privadas para contribuir com 

equipamentos, treinamento in loco 

e fazer recomendações para 

elaboração da grade curricular ou 

instrutores de cursos.
Total do Indicador 

SEDUC     

Marta Emília 

Quadro 2 – Sumário das metas, valores e desempenho 
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Indicador
Setorial 

Responsável
Semestres Metas Valores em  US$ Farol

2013.2 Comitê instituído pelo decreto 39.375.000,00

2015.1 Diagnóstico de Bacias completos 2.744.444,00

2016.1
Minutas de pelo menos duas 

reuniões realizadas 
3.444.000,00

2016.2
Minutas de pelo menos duas 

reuniões 
3.438.000,00

2017.1
Minutas de pelo menos duas 

reuniões realizadas
3.444.000,00

2017.2
Minutas de pelo menos duas 

reuniões realizadas 
3.120.000,00

55.565.444,00

2014.1 83.8% 5.250.000,00

2014.2 84.3% 6.198.000,00

2015.1 84.6% 2.744.444,00

2015.2 84.9% 3.403.750,00

2016.1 85.2% 3.444.000,00

2016.2 85.5% 3.438.000,00

2017.1 85.7% 3.444.000,00

2017.2 85.9% 3.120.000,00

31.042.194,00

2014.1 28% 5.250.000,00

2014.2 40% 6.198.000,00

2015.1 50% 2.744.444,00

2015.2 60% 3.403.750,00

2016.1 65% 3.444.000,00

2016.2 70% 3.438.000,00

2017.1 75% 3.444.000,00

2017.2 80% 3.120.000,00

31.042.194,00

2015.1
Metodologia de monitoramento

definida e adotada.
2.744.444,00

2015.2
Protocolo de coleta de dados

definida e adotada.
3.403.750,00

2016.2
Metodologia implementada em um

reservatório estratégico.
3.438.000,00

2017.2

Metodologia implementada em

dois reservatórios estratégicos

adicionais.

3.120.000,00

12.706.194,00

2014.2
Aprovação de modelo para o

alinhamento dos incentivos.
6.198.000,00

2015.1 1 2.744.444,00

2015.2 2 3.403.750,00

2016.1 3 3.444.000,00

2016.2 4 3.438.000,00

2017.1 5 3.444.000,00

2017.2 6 3.120.000,00

25.792.194,00

2014.2  Aprovação da metodologia 6.198.000,00

2015.1 -  - 

2015.2 -  - 

2016.1 5% 3.444.000,00

2016.2 10% 3.438.000,00

2017.1 25% 3.444.000,00

2017.2 40% 3.120.000,00

19.644.000,00

SRH         

Carlos 

Campelo

CAGECE 

Carlos Rossas

Total do Indicador 

SEPLAG 

Avilton  Júnior

FUNCEME 

Hoilton Rios

SEPLAG 

Adauto Oliveira

COGERH     

Denilson 

Fidelis,           

SEMA                 

    Maria Dias 

SEMACE 

Tiago Bessa

DLI 10: Implementação de 

monitoramento participativo da 

qualidade da água.

Total do Indicador 

DLI 11: Número de secretarias 

que estejam usando o modelo 

para alinhamento dos incentivos 

com seus respectivos objetivos 

estratégicos.

Total do Indicador 

DLI 12: Porcentagem total de

investimentos públicos sob o

Programa usando metodologia

aprovada.

Total do Indicador 

DLI 7: Estabelecimento de um 

Comitê multissetorial de 

Segurança Hídrica.

Total do Indicador 

DLI 8: Porcentagem de domicílios 

com conexão adequada ao 

sistema de esgoto.

Total do Indicador

DLI 9: Índice da qualidade da 

fiscalização ambiental

Quadro 3 – Sumário dos Indicadores Primários – Metas 2016 
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1 SDE
Filipe Rabelo

Inês Studart

Uma ação do 

plano de ação 

implementado

-

O Comitê já realizou 3 reuniões neste ano. A ação a

ser implementada é a de número 6 (Diversificar a oferta 

do Ensino Médio, articulando-o com a Educação

Profissional, com o mundo do trabalho para melhor

aproveitamento da Rede de Educação Profissional) e

foi enviada ao Cristian que respondeu em 26/04 que

concorda com a ação, mas solicitou alguns

esclarecimentos. A Portaria nº 015/2016 com os

membros do Comitê foi publicada em 07/04/16 e o

Regimento está finalizado aguardando apenas a

apresentação para os novos membros do Comitê. 

2 SEDUC
Marta Emília  

Andréa Rocha 

Primeiro 

relatório de 

acompanhamen

to publicado

-

O Sistema encontra-se em fase de elaboração pela

área de TI da SEDUC. A SEDUC realizou a

apresentação do Sistema como ele se encontra

atualmente e o Banco elogiou o trabalho da equipe. O

Protocolo ajustado foi enviado para o BM (Cristian) que

retornou com algumas sugestões e questionamentos.

A SEDUC está trabalhando no documento e irá

reencaminhar assim que possível.

3 SEDUC
Marta Emília  

Andréa Rocha
13 13

Indicador já foi cumprido pela SEDUC e enviado ao

Banco Mundial em 01/03/16. Cristian Quijada retornou

em 21/03/16 informando que o Acordo com a empresa

Marisol poderá evidenciar o cumprimento da meta

deste período.

4 STDS

Sebastião Lopes 

/ Mary Anne 

Libório

15% 5,11%

A STDS está elaborando um novo cronograma de

visitas às famílias para alcançar os 7% ao final de

2016. O Sistema de Monitoramento está em fase de

reajuste da Memória de cálculo.

5 STDS

Sebastião Lopes 

/ Mary Anne 

Libório

43% 65,45%

Indicador vinculado à Assistência Técnica. Publicado

em 18/04/2016 a Homologação e Adjudicação do P.E

em favor da empresa Maestria Comunicação.

Aguardando os tramites internos da setorial para

publicação e emissão da ordem de serviço. 

6 SEPLAG José Freitas 55% 45,36%

Para alcançar a meta de 2016.1, serão realizadas

duas atividades: 

Segunda quinzena de abril - Levantamento dos

Projetos, Análise Preliminar dos mesmos junto às

Secretarias Setoriais envolvidas, e Agendamento de

Oficinas; 

Em maio: Realização das primeiras Oficinas.

7 SRH
Carlos 

Campelo

Minutas de 

pelo menos 

duas reuniões 

realizadas 

Já foram realizadas 3 reuniões do CONERH até o

momento. Duas atas serão encaminhadas,

provavelmente, ainda em abril para a UGP e posterior

submissão ao Banco Mundial. 

8 CAGECE Carlos Rossas 85.2% 86,33%

As metas para este Indicador já foram alcançadas até

o final do Projeto com o resultado de 86,05%. 

Os resultados do mês de março foi de 86,33%.

9 SEMA Maria Dias 65% 64,56%
Resultado até 31/03/16 . Até o momento foram

realizadas 300 cerificações.

10 FUNCEME Hoilton Rios

Metodologia 

implementada 

em um 

reservatório 

estratégico

-

Este Indicador está diretamente vinculado à

contratação de Consultoria de Empresa (Consórcio:

Aqualogus/Azurit). 

Duas metas foram alcançadas em 2016 (Produto 2 e

Produto 3) a próxima meta (Metodologia implementada

em 1 reservatório) deverá ser alcançada em 18/07/16,

caso haja condições climáticas para isso e prevendo

também a consulta nos Comitês de Bacias. 

A meta seguinte (Metodologia implementada em 2

reservatórios) tem previsão para ser alcançada em

20/03/17.

Aprovação do 

modelo para o 

alinhamento 

dos incentivos. 

(2014.2)

1 Secretaria 

(2015.1)

2 Secretarias 

(2015.2)

3 Secretarias 

(2016.1)

Aprovação da 

Metodologia 

(2014.2)

5% dos 

Projetos 

(2016.1)

Legenda:                           

Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade baixa de atingir a meta 

Meta não será atingida

Realizado

DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 

anos inscritas no Cadastro Único 

localizadas nos municípios alvo que 

estejam recebendo apoio familiar através 

do CRAS. 

DLI 10: Implementação de 

monitoramento participativo da qualidade 

da água.

-

-

SEPLAG Avilton Júnior

Este Indicador está diretamente vinculado à 

Consultoria de Empresa (Macroplan) e a Aprovação do 

Modelo está prevista para ocorrer em junho. 

O primeiro produto (Produto 1: Relatório com Análise 

de Benchmarking) da consultoria já foi entregue no dia 

23/03/16.  

No dia 04 e 05 de maio ocorrerá oficina de discussão 

sobre o modelo de Gestão para Resultados adotado 

pelo Governo do Estado do Ceará.

12

DLI12:Porcentagem total de 

investimentos públicos no âmbito do 

Programa preparada com metodologia 

aprovada 

SEPLAG Adauto Oliveira

Este Indicador está diretamente vinculado à 

Consultoria de Empresa (Macroplan-Transplan). O 

Produto 3 da Consultoria é a meta  referente a 2014.2 

e tem previsão de ser atingida em junho de 2016. 

A Seplag solicitou ajustes das metas deste Indicador 

ao Banco Mundial que já sinalizou que concorda com 

a sugestão de ajuste em reunião ocorrida na Missão 

de Supervisão em 18/04/15.

DLI 7: Estabelecimento de comitê 

multisetorial de segurança de água.

DLI 8: Percentual de domicílios com 

conexão adequada ao sistema de 

esgoto.

DLI 9: Índice de qualidade da

fiscalização ambiental.

G
es

tã
o 

do
 S

et
or

 P
úb

lic
o

11

DLI 11: Número de secretarias do  

Mutuário, utilizando o modelo para o 

alinhamento de incentivos com seus 

respectivos objetivos estratégicos.

Q
ua

lid
ad

e 
da

 Á
gu

a
C

ap
ac

ita
çã

o 
Pr

of
is

si
on

al

DLI 1: Aprovação da estratégia de 

desenvolvimento de competências, 

elaboração do plano de ação e 

implementação de ações selecionados 

no âmbito do plano de ação.

DLI 2: Estabelecimento de sistema de 

monitoramento de programas de FTP 

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

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.

A
ss

is
tê

nc
ia

 à
 F

am
íli

a

Metas 1ª semestre 2016 - Indicadores Primário PforR

Á
re

a

Nº Indicador Primário Órgão Responsável Meta Status

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 1º semestre 

de 2016, conforme Quadro 4.  

Quadro 4 – Indicadores Primários – 1º Semestre de 2016 
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Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta 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” é uma ação do plano de ação implementada até junho. 

Explicou que a SDE construiu em conjunto com o IPECE, através do Comitê de Estratégia, o 

documento da Estratégia e esse documento originou o plano de ação. Ressaltou que a SDE e todo 

o Comitê de Estratégia têm trabalhado na ação conjunta da SEDUC e SECITECE, mais 

precisamente E-jovens e Corredores Digitais.  

Filipe Rabelo – SDE informou que o Cristian Quijada (Banco Mundial) sinalizou como satisfatória a 

Ação apresentada pelo Comitê, mas ele solicitou que fosse providenciado um termo de cooperação 

e colaboração entre a SEDUC e a SECITECE dos dois programas E-jovens e Corredores Digitais 

para que haja a comprovação do egresso do jovem.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador “Estabelecimento de sistema de monitoramento 

de programas de FTP” tem meta para o primeiro semestre de 2016. Explicou que a equipe da 

SEDUC está elaborando um sistema de monitoramento. Informou também que a primeira versão do 

sistema foi apresentada durante a Missão e o Cristian Quijada (Banco Mundial) sinalizou 

positivamente.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que o próximo passo é a atualização do protocolo, que já foi 

enviado para a SEDUC com algumas considerações feitas pelo Especialista. Como 

encaminhamento, solicitou à representante da SEDUC presente Regina Vasconcelos para entrar 

em contato com a equipe responsável solicitando o envio do protocolo à UGP.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que 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” foi atingido, pois existem 12 acordos 

assinados, as metas são acumulativas e para esse semestre era preciso assinar mais um acordo. 

Ressaltou que a SEDUC assinou o acordo com a empresa Marisol, o Cristian Quijada (Banco 

Mundial) analisou o acordo de cooperação e sinalizou como satisfatório para o cumprimento da 

meta.  

Laura Gonçalves – IPECE solicitou como encaminhamento que a equipe formalizasse o 

cumprimento da meta por ofício.  

Laura Gonçalves – IPECE explicou que a meta do indicador “Porcentagem de famílias de 0 a 5 

anos inscritas no Cadastro Único localizadas nos municípios alvo que estejam recebendo apoio 

familiar através do CRAS”, no semestre passado, foi de 10% e a STDS se reuniu com o Banco 

Mundial para explicar a respeito da possibilidade de cumprir apenas 5,1%. Ressaltou que assim foi 

feito e o Banco desembolsou proporcional ao cumprimento da meta. 

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que vai ser solicitada a mudança das metas para esse 

indicador na proposta de reestruturação. Questionou se tem alguma novidade acerca do indicador.  

Rosilane Ribeiro – STDS informou que ontem foi realizada uma reunião para discutir algumas 

questões. Ressaltou que o cenário do momento está remetendo um pouco para o cenário iniciado 

no ano passado, ou seja, com ameaça de corte de recursos federais para os municípios. Portanto, a 

equipe está discutindo internamente para ver com o Secretário. Explicou que os municípios 

recebem recurso do Governo Federal e foi colocado numa reunião que há a possibilidade de corte 
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de 60%, mas por enquanto isso não é algo concreto, então continua na mesma posição, mas a 

STDS está em alerta.  

Laura Gonçalves – IPECE questionou se isso pode prejudicar o alcance da nova meta proposta, ou 

seja, os 7%? 

Rosilane Ribeiro – STDS informou que se mantiver e não houver o corte e se continuar o repasse 

para os municípios, então não há prejuízo no cumprimento da meta, mas se de repente houver um 

corte de 60% na assistência, isso afeta todos os municípios.  

Laura Gonçalves – IPECE explicou que a meta do indicador “Porcentagem de famílias com crianças 

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

através do CRAS” foi alcançada até o final de 2016, ou seja, capacitaram 65,45% das equipes. No 

entanto, há um projeto de assistência técnica vinculada a esse indicador para capacitar essas 

equipes e de acordo com o monitoramento, constatou-se que está na fase final do pregão. 

Laura Gonçalves - IPECE questionou o posicionamento do indicador “Porcentagem de Projetos de 

Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas”. 

Maria Veirislene – SEPLAG informou que o levantamento dos projetos está em processo de 

conclusão e o agendamento das oficinas está previsto para ser realizado na primeira quinzena de 

maio.  

Laura Gonçalves - IPECE informou que a meta do indicador “Estabelecimento de comitê 

multisetorial de segurança de água” são duas atas por semestre e explicou que o indicador está sob 

a responsabilidade do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH) e ressaltou que foram 

realizadas três reuniões em 2016. Informou também que foi sinalizado pela SRH que estão 

preparando o processo para o envio à UGP. 

Sérgio Câmara – SRH ressaltou que o Gunars Platais (Banco Mundial) participou de uma reunião 

extraordinária realizada na semana da Missão e ele fez elogios quanto à atuação do Comitê de 

Recursos Hídricos. 

Laura Gonçalves - IPECE informou que a CAGECE já cumpriu a meta do indicador “Percentual de 

domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto” até o final do projeto, mas a UGP está 

acompanhando os resultados do mês e foi registrado um percentual de 86,33%. Ressaltou que o 

Carlos Rossas (CAGECE), na semana da Missão, teve a oportunidade de apresentar ao Banco 

todos os esforços que a CAGECE fez para alcançar essas metas. 

Laura Gonçalves – IPECE informou que índice apresentado para o indicador “Índice de qualidade 

da fiscalização ambiental” foi de 64,56%. 

Ulisses Rolim – SEMA ressaltou que foram feitas mais 25 certificações. 

Laura Gonçalves - IPECE informou que o indicador “Implementação de monitoramento participativo 

da qualidade da água” não tem meta para o primeiro semestre, mas a UGP faz o monitoramento 

mensal. Ressaltou que o indicador é vinculado à contratação de empresa e alguns produtos vão 

coincidir com a meta do indicador. Portanto, de acordo com o cronograma da empresa, a previsão 

do alcance da meta é no dia 18/07/2016, caso haja condições climáticas e prevendo também a 

consulta nos Comitês de Bacias. Finalizou sinalizando que por enquanto está tranquilo, pois meta é 

para o final do ano. 
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Laura Gonçalves - IPECE informou que desde o ano de 2014 o indicador “Número de secretarias 

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

estratégicos” apresenta a sinalização vermelha e está vinculado a contratação de consultoria de 

empesa. A previsão para o cumprimento da meta de 2014.2 é em junho. Anunciou que nos dias 04 

e 05 será realizada uma oficina para discutir o modelo de gestão por resultado para o Estado do 

Ceará. 

Laura Gonçalves - IPECE ressaltou que vai ser solicitada uma mudança para esse indicador na 

proposta de reestruturação, mas aguarda-se o posicionamento do Avilton Júnior (SEPLAG) sobre o 

que deverá ser modificado.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que o indicador “Porcentagem total de investimentos públicos 

no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada” é dependente de contratação de 

empresa, mas o Consórcio foi contratado e os dois primeiros produtos foram entregues e estão na 

elaboração do terceiro produto que contempla a meta do indicador. Conforme contato com o 

responsável Adauto Oliveira (SEPLAG), o cumprimento da meta está previsto para junho. 

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que vai ser solicitada a mudança das metas para esse 

indicador na proposta de reestruturação. 

2. Indicadores Secundários 2016 

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Secundários no ano de 2016, 

conforme Quadro 5.  

Quadro 5 – Sumário dos Indicadores Secundário – Metas 2016 

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Secundários no 1º 

semestre de 2016, conforme Quadro 6. 
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Quadro 6 – Indicadores Secundários – 1º Semestre de 2016 

 

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Victor Hugo (IPECE) explicou a respeito do indicador 

“Número de técnicos com nível médio absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado 

para o ciclo econômico)” e que o farol mantém-se vermelho, pois a RAIS ainda não divulgou os 

dados referente à 2015. Solicitou como encaminhamento que o Filipe Rabelo (SDE) convidasse o 

Victor Hugo (IPECE) para participar das reuniões do Comitê de Estratégia, inclusive ver a 

possibilidade de, talvez, incluí-lo como membro do Comitê.  

Laura Gonçalves – IPECE questionou se tem alguma novidade acerca do indicador “Percentual de 

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

Rosilane Ribeiro – STDS informou que a equipe já iniciou as discussões sobre as sugestões dadas 

para o indicador secundário. 

Laura Gonçalves - IPECE informou que para o indicador “Criação e funcionamento de Comitê 

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

IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT)” foi registrado no SIMA que no dia 30/03/2016 houve uma 

reunião do Comitê no qual estão desenvolvendo uma matriz de indicadores que, muito 

provavelmente, vai se transformar em resoluções, ou seja, as metas para esse indicador. Ressaltou 

que o Comitê vai ficar acompanhando todos os indicadores relacionados à infância do Estado o 

Ceará. 

Laura Gonçalves – IPECE informou que em relação ao indicador “Qualidade da água bruta, na 

região metropolitana de Fortaleza” o índice supera a meta. 

Laura Gonçalves – IPECE informou que foi solicitada a mudança da meta do indicador 

“Apresentação de planos de segurança de água para três bacias hidrográficas estratégicas”, mas 

indicador secundário não entra na reestruturação. Questionou se tinha alguma novidade sobre o 

protocolo. 

Sarah Furtado – COGERH informou que vai conversar com o Ubirajara Alvares (COGERH) e com o 

Carlos Magno (SRH). 

C
a

p
a

c
it

a

ç
ã

o
 

P
ro

fi
s

s
io

1 IPECE Victor Hugo 30.300 -
As informações deste ano ainda não foram divulgadas pela RAIS. 

Este Indicador será discutido no Comitê de Estratégia.

2 SEPLAG
Lara Maria Silva 

Costa

Outras duas 

Resoluções 

Publicadas

-

Realizada primeira reunião ordinária do Comitê no dia 30/03 para

desenvolvimento da estrutura da Matriz Intersetorial de Desenvolvimento

Infantil do Estado. 

Será dada continuidade à construção dessa matriz na próxima reunião

ordinária, a se realizar no dia 02/05/16

3 STDS Mary Anne Libório 15% -
Este Indicador será substituído. Aguardando a STDS enviar retorno sobre a

proposta do Banco.

4 Zulene Almada
Plano adotado e em 

fase de implantação
-

Na Missão este Indicador foi discutido com o Banco Mundial e foi acordado

com a COGERH que a ultima meta do Indicador seria a apresentação do

Plano já elaborado ao CONERH que criaria um GT para acompanhar a

implementação do mesmo. 

A COGERH deverá enviar o Protocolo ajustado para envio da NO do Banco.

5 Inah Abreu
Proposta e consultas 

completas aos CBH's*
-

A COGERH está realizando as consultas aos Comitês de Bacias. Foi

enviado ao BM algumas informações de reuniões já realizadas. 

6 Disney Paulino 65,9 73,5

A equipe técnica da CAGERH está trabalhando em uma nota explicativa

sobre o IQARCe e irá apresentar ao Gunars na Missão. Os cálculos do

Índice para o mês de março são: 73,5 

IQARce: 4,48 (Criticamente degradada a poluído)

7 SEMA Marias Dias
Implementação e 

monitoramento
- A Lei está prevista para ser votada em 07/05/16.

*Comitês Bacias Hidrográficas

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

Responsáveis Meta 2ª Semestre Realizado Status

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 2016  - Indicadores Secundários

Área Nº Indicador Secundário Órgão

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

bacias hidrográficas”, as reuniões de consulta e apresentação da nova lei aos Comitês de Bacias 

estão acontecendo e a Ana Araújo (COGERH) envia imagens, listas de presença e atas. 

Laura Gonçalves – IPECE questionou se a previsão de votação da lei do indicador “Apresentação 

da lei de gestão de resíduo sólido revista” é o dia 07/05/2016. 

Maria Dias – SEMA confirmou.  

3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental 

Laura Gonçalves – IPECE apresentou a posição de três ações do Plano de Mitigação, conforme 

Quadro 7.  

Quadro 7 - Pendências do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental-PforR  

Descrição da Ação Responsável Prazo Posição 

1 

A. Desenvolvimento de uma estratégia 
para inclusão de povos indígenas, 
quilombolas e moradores de áreas rurais 
remotas para o programa de assistência 
familiar.  

STDS 
1 Semestre  

de 2016 
A STDS e SEDUC apresentaram o cronograma de 
ações atualizado. 

2 

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). 

SEDUC 
1 Semestre  

de 2016 

A SEDUC e a PGE (PROPAMA) já finalizaram o 
Relatório com a situação fundiária de 10 terrenos 
onde serão construídas 10 Escolas 
Profissionalizantes. A SEDUC está preparando a 
documentação para envio à UGP e posterior envio 
ao Banco Mundial.   

3 F. Elaborar e estabelecer uma ampla 
campanha de comunicação sobre a 
qualidade da água. 

SEMA 
1 Semestre  

de 2016 

A 4ª fase da Campanha de Comunicação que trata 
do tema Qualidade da agua foi ao ar dia 19/03/16, 
por ocasião da Missão em abril a Casa Civil 
apresentou as peças ao Banco Mundial que 
analisou e continua aguardando as próximas fases 
da campanha que irão tratar da temática Qualidade 
da Água de forma mais efetiva.  

 

Laura Gonçalves – IPECE informou que foi feito o ajuste do cronograma referente 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” e a STDS iniciou o trabalho de 

campo. 

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)” a UGP recebeu da SEDUC o relatório e será submetido ao Banco ainda hoje.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que para o risco 3, Ação F “Elaborar e estabelecer uma ampla 

campanha de comunicação sobre a qualidade da água” a Casa Civil, na semana da Missão, 

apresentou as peças para o Gunars Platais (Banco Mundial). 

Carlos Rossas – CAGECE ressaltou que ainda não foi abordada a qualidade da água. 

Laura Gonçalves – IPECE informou que, de acordo com a Rubênia Rocha (Casa Civil), nas 

próximas campanhas a qualidade da água vai ser abordada com mais ênfase.  
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4. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR 
de 2016 

Thâmara Teixeira – IPECE desejou boa tarde e apresentou a execução dos Programas do PforR, 

conforme Quadros 8, 9 e 10. 

Quadro 8 – Programas do PforR – Eixo Capacitação Profissional 

 

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da capacitação profissional, a SEDUC executou 

64% do que estava previsto até abril desse ano para as novas iniciativas do PPA de 2016. 

Quadro 9 – Programas do PforR – Eixo Assistência à Família 

 

Thâmara Teixeira – IPECE informou que não houve execução no eixo da assistência à família.  

Rosilane Ribeiro – STDS explicou que a iniciativa ainda não foi executada porque o recurso de 

janeiro até julho foi aprovado pelo FECOP na segunda-feira. Informou que em agosto será realizada 

uma nova reunião no FECOP para aprovação dos recursos de agosto a dezembro. 
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Quadro 10 – Programas do PforR – Eixo Qualidade da Água 

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a SEMACE e a FUNCEME executaram no eixo da 

qualidade da água e explicou que a iniciativa 066.1.13 da SEMACE refere-se a restos a pagar. 

Questionou se alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre a execução dos programas.  

Ninguém se manifestou.  

Hoilton Rios – FUNCEME questionou se a percentagem de 717% está correta. 
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Thâmara Teixeira – IPECE explicou que essa percentagem foi feita a partir da relação entre o 

executado e previsto até abril desse ano. Ou seja, o valor previsto para ser executado até abril de 

2016 é de R$ 0,01, e a FUNCEME executou R$ 0,72 que superou em 717% a meta de execução 

até o mês vigente, abril.   

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a execução dos Programas até o dia 28/04/2016, conforme 

Quadro 11. 

Quadro 11 – Execução dos Programas até o dia 28/04/2016 

 

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a meta para o ano de 2016 é de R$ 201,84 milhões e foi 

executado R$ 31,61 milhões, o equivalente a 16%. Em relação ao acumulado do projeto, percebe-

se que a meta de 2014 a 2017 é de R$ 878,39 milhões e foi executado R$ 508,10 milhões, o 

equivalente a 58%. 

5. Assistência Técnica: Situação Atual das Aquisições dos Projetos de Assistência 
Técnica e Principais Pontos de Atenção nos Processos de Licitação 

Lívia Castro – IPECE desejou boa tarde e informou que vai apresentar as estatísticas dos projetos 

de assistência técnica do PforR, conforme Gráfico 1 e Quadro 12. 

Gráfico 1 - Estágio dos Processos Licitatórios 
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Quadro 12 - Estágio dos Processos Licitatórios 
Etapas Setoriais 

79 

12 TDR e MC em elaboração 
CGE (06,10,12); IPECE (19); SDE (24); SEDUC (30,36,43,44); SEMA (54); SRH (67); 
STDS (75); 

05 
TDR e MC aprovado pelo BM e 
elaborando MI 

CGE (09); SEDUC (31,34,42); SEPLAG (57); 

38 Em Licitação 

ARCE(01); CGE(03,04,05,07,08); IPECE(18,20); PGE(21); SDE(22); 
SECITECE(25,26,27); SEDUC(28,29,35,41,45,46); SEMA(47,48,50,51,52,53); 
SEMACE (55,56); SEPLAG(60,61,62,63,64); SRH(65,66,68); COGERH(70); 
STDS(74,76); TCE(77); 

15 Em Execução 
CGE(11); FUNCEME(13); IPECE(14,16,17); SEDUC(37,40); SEMA(49); 
SEPLAG(58,59); COGERH(69); STDS(72,73); TCE(78); 

09 Concluídas CGE(02); IPECE(15); SDE(23); SEDUC(32,33,38,39); COGERH(71); TCE(79). 

 

Lívia Castro – IPECE explicou que o gráfico aponta para uma melhora nos processos de licitação. 

Informou que as atividades iniciais no mês anterior estavam em 24% e agora eles estão em 21% 

significando que eles subiram uma etapa no processo de licitação. 

Lívia Castro – IPECE passou a apresentar os projetos em andamento, conforme Gráfico 2 e Quadro 

13. 

Gráfico 2 - Projetos em Andamento 

 

 

 

 

Quadro 13 - Projetos em Andamento 

Etapas  Setoriais  

1 TDR e MC em elaboração 
12 

CGE (06,10,12); IPECE (19); SDE (24); SEDUC (30,36,43,44); 
SEMA (54); SRH (67); STDS (75); 

12 

2 Aguardando Não Objeção do TDR e MC - 00 

3 Elaboração MI / Edital 05 CGE (09); SEDUC (31,34,42); SEPLAG(57); 05 

4 
Publicação da MI e Recebimento Portfólios ou 
Currículos 

38 

SECITECE (25); SEDUC (29); SEPLAG (62); 03 

5 Preparação Lista Curta e  Elaboração SDP 
CGE(04,05); IPECE(18,20); SECITECE(26); SEDUC(28,35); 
SEMA(51); SEPLAG(63); STDS(74); 

10 

6 SDP / Edital lançada (Aguardando Propostas) CGE(07,08), SEMACE(55); TCE(77); 04 

7 
Avaliação Propostas/Currículos (Técnicos e 
Financeiros) 

PGE (21); SEDUC(45,46); SEMA(53); SEMACE(56); SEPLAG 
(61,64);SRH (65,66); COGERH (70);  

10 

8 
Não Objeção do BM à Avaliação Técnica e 
Financeira/ Combinado / Avaliação Curricular 

- 00 

9 
Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício para 
Negociação 

SDE(22); STDS (76); 02 

10 Negociação do Contrato 
ARCE (01); CGE(03); SECITECE (27); SEDUC (41); SEMA (47); 
SEPLAG (60); SRH (68); 

07 

11 Divulgação PGE Resultado Final SEMA (50,52); 02 

12 Contrato Assinado / Prestando Serviço 15 
CGE(11); FUNCEME(13); IPECE(14,16,17); SEDUC(37,40); 
SEMA(48,49); SEPLAG(58,59);COGERH(69); STDS(72,73); 
TCE(78); 

15 

13 Contratos Concluídos 09 
CGE(02);IPECE(15);SDE(23);SEDUC(32,33,38,39);COGERH(71); 
TCE(79). 

09 

Total 79 
 

79 
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Lívia Castro – IPECE informou que o Gráfico 2 sobre os projetos em andamento detalha as fases 

descritas no Gráfico 1 sobre o estágio dos processos licitatórios. Informou que 12 subprojetos 

encontram-se na fase inicial, 5 subprojetos estão elaborando a manifestação de interesse e/ou 

edital. Ressalta-se que 38 subprojetos estão no processo licitatório, 15 subprojetos foram assinados 

e 9 foram concluídos.  

Sérgio Câmara – SRH questionou se os projetos de aquisições de bens fazem parte dos 12 

subprojetos que estão no estágio inicial. 

Rodrigo Almeida – IPECE confirmou. 

6. Projetos de Assistência Técnica por Setorial 

Lívia Castro – IPECE informou que vai detalhar os subprojetos por setorial, juntamente com o 

Rodrigo Almeida (IPECE) e ressaltou que vai apresentar aqueles considerados importantes para 

que se possa prosseguir com o andamento deles. 

CGE 

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da CGE, 

conforme Quadro 14. 

Quadro 14 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT 

Lívia Castro – IPECE informou que a planilha foi apresentada durante a semana da Missão. 

Explicou que a sexta coluna refere-se ao tempo estimado da execução do contrato em meses, a 

sétima coluna representa a estimativa de tempo do processo licitatório. Na oitava coluna é a soma 

das estimativas e definiu o farol. Ressaltou que de 0 até 12 meses, não está correndo risco, é 

possível ser executado, de 13 a 17 meses já está no risco médio e se ultrapassar os 18 meses, não 

tem mais possibilidade de ser executado pelo PforR. 
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Lívia Castro – IPECE informou que a CGE tem três projetos que estão com o farol vermelho e 

representam o risco alto. 

Thaís Gonçalves - CGE informou que a reunião de negociação do contrato do subprojeto ‘Serviços 

de consultoria para análise de requisitos, definição de métodos, técnicas e procedimentos que 

auxiliem o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Informações Estratégicas de Controle 

(SIEC NEGÓCIOS) do Poder Executivo do Estado do Ceará’ foi agendada para o dia 04/05/2016. 

Thaís Gonçalves - CGE informou que a SDP do subprojeto ‘Consultoria para Implantação do 

Sistema de Informações Estratégicas de Controle (SIEC)’ foi encaminhada hoje para a PGE. 

Thaís Gonçalves - CGE informou que está aguardando a não objeção do relatório final da lista 

curta, memória de cálculo e a solicitação da proposta do subprojeto ‘Desenvolvimento do Sistema 

Público de Relacionamento com o Cidadão’.  

Rodrigo Almeida – IPECE informou que o termo de referência e a memória de cálculo do subprojeto 

‘Capacitação da população para o Controle Social’ estão em análise na UGP e serão submetidos 

ainda hoje. 

Thaís Gonçalves - CGE informou que a Viviane Costa (IPECE) já encaminhou a documentação e a 

equipe vai analisar as sugestões de ajuste e retornar para a UGP. 

Rodrigo Almeida – IPECE informou que o processo de manifestação de interesse do subprojeto 

‘Consultoria para desenvolver estrutura de gestão organizacional e operacional de um sistema 

estadual de ouvidoria ativa, através de definição de metodologias, processos e ferramentas 

necessárias para implantação do sistema. (MODELO)’ foi enviado para a PGE para validação e 

publicação. 

PGE 

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da PGE, 

conforme Quadro 15. 

Quadro 15 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT 

 

Rodrigo Almeida – IPECE questionou o andamento do subprojeto “Remodelação de sistema de 

informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de 

Licitação do Estado”.  

Mary Ane Vale – PGE informou que recebeu a não objeção do relatório de avaliação técnica no dia 

22/04/2016 e o Procurador-Geral estava viajando, retornou hoje e após a assinatura será enviado 

para a CEL 04 para a divulgação até amanhã. 
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SECITECE 

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da 

SECITECE, conforme Quadro 16. 

Quadro 16 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT 

Lívia Castro – IPECE informou que a SECITECE tem um processo com risco parcial, pois tem 07 

meses para a execução, mas como ele está numa fase muito inicial, foi estimado um tempo 

razoável para a assinatura do contrato. Ressaltou que se a equipe conseguir dar celeridade, esse 

risco vai dimunuir. 

Tarcício Hilter – SECITECE informou que a manifestação de interesse do subprojeto ‘Criação 

Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará’ 

foi lançada com previsão para recebimento dos portfólios até o dia 06/05/2016. 

Rodrigo Almeida – IPECE informou que o relatório final da lista curta, a solicitação da proposta e as 

planilhas de avaliação do subprojeto ‘Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada 

para o Apoio a Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o 

Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará’ estão para a análise da UGP. 

SEPLAG  

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da 

SEPLAG, conforme Quadro 17. 

Quadro 17 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT 
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Lívia Castro – IPECE informou que a SEPLAG tem 03 projetos com risco alto, principalmente o 

subprojeto da auditoria da folha de pagamento, pois o período de execução dele está muito alto. 

George Kilmer – SEPLAG informou que o processo da manifestação de interesse do subprojeto 

‘Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e projetos’ está no jurídico da 

SEPLAG e depois vai para o Secretário. 

Rodrigo Almeida – IPECE informou que para o subprojeto ‘Contratação de empresa especializada 

para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação cidadã no 

planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos no Governo do 

Estado do Ceará’ está agendada uma reunião entre a UGP e a SEPLAG para orientações para a 

reunião de negociação para o dia 03/05/2016. 

Rodrigo Almeida – IPECE informou que remeteu o relatório de avaliação técnica do subprojeto 

’Termo de referência para contratação de Empresa de Consultoria especializada, para Auditar a 

Folha de Pagamento do Poder Executivo do Estado do Ceará’. 

Rodrigo Almeida – IPECE informou que a manifestação de interesse do subprojeto ‘Contratação de 

Empresa de Consultoria para Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento 

da Força de Trabalho do Poder Executivo do Estado do Ceará’ foi lançada com data limite de 

recebimento de portfólio até o dia 12/05/2016. 

Fátima Osório – SEPLAG inormou que encaminhou a SDP do subprojeto ‘Contratação de empresa 

para desenvolver o Sistema de Compras do Estado – GCOMPRAS’ para a análise da UGP  

Cristina Medeiros – IPECE questionou sobre o tempo de execução e o tempo de contratação ser de 

18 meses, pois existe a preocupação de não receber os produtos.  

STDS 

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da 

STDS, conforme Quadro 18. 

Quadro 18 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT 

Lívia Castro – IPECE informou que um subprojeto está com um risco no tempo da execução do 

contrato de 18 meses. 

Rosilane Ribeiro – STDS ressaltou que as equipes já começaram a ser capacitadas e aguarda-se a 

contratação para dar continuidade a execução nos outros 11 municípios que a STDS não entrou. 
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Cristina Medeiros – IPECE explicou que a informação sobre o tempo de execução foi retirada do 

termo de referência. 

Rosilane Ribeiro – STDS informou que a grande questão do momento é o recurso, porque não será 

possível conseguir capacitar equipes se não tiver equipes nos municípios e esse é o único risco. 

Rodrigo Almeida – IPECE informou que a SDP, o relatório final da lista curta, o termo de referência  

e a memória de cálculo do subprojeto ‘Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e 

Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR’ foram submetidos para análise da UGP, com 

previsão de entrega no dia . 

ARCE 

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da 

ARCE, conforme Quadro 19. 

Quadro 19 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT 

 

Alexandre Caetano – ARCE informou que vai encaminhar para o Banco Mundial a proposta da 

empresa para fazer um reajuste na proposta financeira. Explicou que fechou a negociação no finall 

do ano passado, mas houve um erro na tributação. Informou também que a empresa reconheceu 

que errou também e baixou de R$ 1 milhão para R$ 750 mil, mas por outro lado a empresa solicitou 

um reajuste, visto que essa licitação demorou mais de um ano. Ressaltou também que o Banco 

sinalizou positivamente e houve um aumento de quase R$ 80 mil reais. 

Lívia Castro – IPECE questionou quando o contrato será assinado, caso ocorra tudo bem. 

Alexandre Caetano – ARCE preferiu não dar uma previsão, mas acredita que será rápido.  

COGERH 

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da 

COGERH, conforme Quadro 20. 

Quadro 20 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT 

 



 22 

Lívia Castro – IPECE informou que o subprojeto Plano de Segurança Hídrica tem o prazo de 

execução de 18 meses e a estimativa para assinatura do contrato é de 3 meses e questionou se já 

foi discutido sobre isso.. 

Davi Pereira – COGERH informou que se reuniu com o Giuseppe Nogueira (IPECE) para fazer 

alguns ajustes no relatório de avaliação técnica e ressaltou que retornará o documento para a UGP 

na próxima semana, cumprindo o prazo. 

Lívia Castro – IPECE ressaltou que não é cumprir e sim diminuir o prazo. Acreita que no momento 

da negociação o Giuseppe Nogueira (IPECE) fale a respeito. 

Davi Pereira – COGERH informou que o subprojeto ‘Termo de Referência para Contratação de 

Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica’ sofreu uma mudança no valor e já foi 

enviado para a UGP. 

Lívia Castro – IPECE vai atualizar. 

SDE 

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da SDE, 

conforme Quadro 21. 

Quadro 21 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT 

Fernando Barreto – SDE informou que ontem foi remetido o relatório combinado para a PGE 

referente ao subprojeto ‘Contratação de consultoria de empresa para Desenvolver um sistema 

informatizado para monitoramento e avaliação do perfil das empresas beneficiadas pelo Governo do 

Estado’. 

Fernando Grangeiro – PGE informou que a CEL 04 está analisando e até segunda-feira será 

concluido. 

Fernando Barreto – SDE informou que o próximo passo é a negociação do contrato com a empresa 

vencedora do certame. 

SEDUC 

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da 

SEDUC, conforme Quadro 22. 
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Quadro 22 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT 

 

Lívia Castro – IPECE informou que a estimativa de custos do subprojeto ‘Contratação de Empresa 

Especializada para serviço de  Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos materiais 

pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 Municípios Cearenses 

beneficiados’ está em análise na UGP com previsão de retorno para a setorial no dia 03/05/2016.  

Lívia Castro – IPECE informou que a reunião de negociação com a empresa vencedora do 

subprojeto ‘Contratação de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas 

Domiciliares e para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN’ está sendo realizada agora. 

Regina Vasconcelos – SEDUC informou que o relatório de avaliação técnica do subprojeto 

‘Contratação de Empresa de Consultoria para realizar Aplicação e Avaliação dos resultados de 

impacto do PADIN (Coleta de Dados)’ foi enviado hoje para a PGE. 
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Lívia Castro – IPECE informou que o RAC do subprojeto ‘Contratação de consultoria individual para 

Coordenar o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN’ está em análise na UGP 

com previsão de retorno para a setorial no dia 03/05/2016. 

SEMA 

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da 

SEMA, conforme Quadro 23. 

Quadro 23 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT 

 

Lívia Castro – IPECE informou que a previsão para a assinatura do contrato do subprojeto 

‘Contratação de Serviços de empresa de Consultoria para  elaboração do projeto “Avaliação do 

Impacto Econômico da Degradação Ambiental.” (AIEDA)’ é no dia 15/05/2016. 

Lívia Castro – IPECE informou que o contrato do subprojeto ‘Contratação de Serviços de 

Consultoria para Elaboração de Avaliação  Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas 

do Estado do Ceará’ foi negociado e foi para a PGE. 

Lívia Castro – IPECE informou que aguarda a assinatura do Secretário para o lançamento da SDP 

do subprojeto ‘Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a 

elaboração do Projeto de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará’. 

Maria Dias – SEMA informou que foi assinado hoje. 

Lívia Castro – IPECE informou que para o subprojeto ‘Contratação de serviços de consultoria para 

elaborar planos de recuperação das áreas degradadas (PRAD) por lixões a céu aberto’ vai ser 

agendada a segunda reunião de negociação com a empresa. 

Maria Dias – SEMA informou que a data ainda não foi agendada, mas vai ver isso ainda hoje. 

SEMACE 

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da 

SEMACE, conforme Quadro 24. 
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Quadro 24 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT 

Lívia Castro – IPECE informou que o prazo de execução do contrato do subprojeto ‘Contratação de 

Consultoria especializada em elaborar o planejamento estratégico do meio ambiente e realizar 

cursos de capacitação para os técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – 

SEMACE’ está em risco máximo. 

Elisabete Romão – SEMACE informou que conversou com a Cristina Medeiros e Giuseppe 

Nogueira (IPECE) sobre esse caso e a equipe está refazendo o termo de referência. 

Elisabete Romão – SEMACE informou que o relatório de avaliação finaneira do subprojeto  

‘Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá desenvolver a Manualização dos 

Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente’ 

foi ontem para a PGE. 

SRH 

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da SRH, 

conforme Quadro 25. 

Quadro 25 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT 

Sérgio Câmara – SRH informou que a equipe está elaborando o relatório de avaliação técnica do 

subprojeto ‘Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e 

Integração dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização’ e será 

enviado para a UGP até o dia 12/05/2016. 

Sérgio Câmara – SRH informou que a equipe está elaborando o relatório de avaliação técnica do 

subprojeto subprojeto ‘Contratação de Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação 

do Sistema Integrado de Informações de Gestão de Recursos Hídricos. SIGERH’ e será enviado 

para a UGP até o dia 04/05/2016. Ressaltou que o relatório deveria ser submetido no dia 

27/04/2016, mas a SRH está em Missão e o técnicos estão comprometidos.  
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TCE 

Lívia Castro – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos do TCE, 

conforme Quadro 26. 

Quadro 26 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT 

(1:04:26) eu coloquei três meses e meio de tempo estimado para a assinatura do contrato e se 

demorar mais já vai para o risco alto. 

Lívia Castro – IPECE informou que o prazo de recebimento das propostas do subprojeto 

‘Contratação dos serviços de Consultoria Técnica (Pessoa Jurídica) para desenvolver e aplicar, 

estratégias e instrumentos tecnológicos de informação e comunicação para automatizar os 

procedimentos de análise dos processos de prestação de contas do TCE-CE’ foi prorrogado para o 

dia 02/05/2016. 

 

 

V. APROVAÇÃO DA ATA DA 26ª REUNIÃO (31/03/2016) 
 
Laura Gonçalves – IPECE informou que a Ata foi enviada no dia 26/04/2016 para a revisão do 

grupo e não recebeu nenhuma solicitação de alteração. 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. 

Laura Gonçalves – IPECE informou que a próxima reunião do comitê será realizada no dia 

25/05/2016, excepcionalmente na quarta-feira, às 14h30m no IPECE. 

VI. ENCAMINHAMENTOS  

Os encaminhamentos da reunião estão elencados abaixo: 

1. SEDUC: enviar o protocolo do indicador “Estabelecimento de sistema de monitoramento de 

programas de FTP” atualizado; 

2. SEDUC: formalizar o cumprimento da meta do 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” por ofício;  

3. SDE: convidar o Victor Hugo (IPECE) para participar das reuniões do Comitê de Estratégia, 

inclusive ver a possibilidade de incluí-lo como membro do Comitê;  

4. UGP: enviar o relatório referente ao 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 
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assegurar que não há reivindicações de terra pendentes em relação a qualquer das áreas 

selecionadas)” para o Banco Mundial; 

5. PGE enviar o RAT do subprojeto “Remodelação de sistema de informação licitar e 

Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de Licitação do 

Estado”para a CEL 04 no dia 29/04/2016;  

6. UGP e SEPLAG: reunião de orientação para o subprojeto ‘Contratação de empresa 

especializada para prestar serviços de consultoria com o objetivo de fortalecer a participação 

cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos, projetos e serviços públicos 

no Governo do Estado do Ceará’ agendada para o dia 03/05/2016; 

7. UGP: devolver os documentos SDP, relatório final da lista curta, o termo de referência  e a 

memória de cálculo do subprojeto ‘Elaborar e Implementar o Sistema de Monitoramento e 

Avaliação das ações da STDS no âmbito do PforR’ revisados até o dia 06/05/2016;  

8. UGP: revisar o valor do subprojeto ‘Termo de Referência para Contratação de Consultoria 

para elaborar o Plano de Segurança Hídrica’;  

9. UGP: submeter a estimativa de custos do subprojeto ‘Contratação de Empresa 

Especializada para serviço de  Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos 

materiais pedagógicos de apoio a formação para gestores da educação infantil dos 36 

Municípios Cearenses beneficiados’ para a SEDUC até o dia 03/05/2016; 

10. UGP: submeter o RAC do subprojeto ‘Contratação de consultoria individual para Coordenar 

o trabalho de Campo para Avaliação do Programa do PADIN’ para a SEDUC 03/05/2016; 

11. SRH: enviar o relatório de avaliação técnica do subprojeto ‘Contratação de Consultoria de 

Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração dos Instrumentos de Gestão 

com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização’ para a UGP até o dia 12/05/2016;  

12. SRH: enviar o relatório de avaliação técnica do subprojeto subprojeto ‘Contratação de 

Empresa de Consultoria para Implementação e Implantação do Sistema Integrado de 

Informações de Gestão de Recursos Hídricos. SIGERH’ para a UGP até o dia 04/05/2016. 

VII. ENCERRAMENTO 

Laura Gonçalves – IPECE encerrou a reunião e agradeceu a participação dos presentes.   

VIII. ANEXOS 

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais 
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