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INTRODUÇÃO

Às 14h40min, no IPECE, Flávio Ataliba (IPECE) desejou boa tarde e iniciou a reunião. Ressaltou
que essa é a 28ª Reunião do Comitê PforR.
Flávio Ataliba – IPECE informou que o Tom Kenyon (Banco Mundial) está fazendo um
documentário sobre a participação do Banco Mundial no Estado do Ceará, nas ações do SWAp I,
SWAp II e agora o PforR. Ressaltou que o Banco Mundial tem contribuído muito para a melhoria da
gestão e das ações dentro do Estado do Ceará. Passou a palavra para a Cristina Medeiros
(IPECE).
Cristina Medeiros – IPECE desejou boa tarde e seguiu-se com a apresentação em Power Point,1
cuja pauta está apresentada abaixo:
1. Abertura e apresentação dos participantes (14h30-14h35)
2. Algumas Informações (14:35 – 14h45m):
2.1. Missão do Banco Mundial: Supervisão das Aquisições – Danilo Carvalho
2.2 Posição da Reestruturação do PforR
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h45 - 16h)
3.1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos - Laura Gonçalves
3.2. Indicadores Secundários 2016.2 - Laura Gonçalves
3.3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos – Laura Gonçalves
3.4. Programas PforR - Thâmara Teixeira
3.5. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro e Rodrigo Almeida
3.6. Tempo disponível do PforR
3.7. Projetos de Assistência Técnica em situação de risco
3.8. Situação Atual Aquisições dos Projetos de Assistência Técnica – Viviane Ramos /
Giuseppe Nogueira
4. Aprovação da Ata da 27ª Reunião (28/04/2016) (16h - 16h10m)
5. Encaminhamentos (16h10m - 16h20m)
6. Encerramento (16h20m)

1

Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_250516.pdf
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II.

ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Todos os participantes se apresentaram, conforme quadro de presença.
III.

ALGUMAS INFORMAÇÕES
1. Missão do Banco Mundial: Supervisão das Aquisições – Danilo Carvalho

Cristina Medeiros – IPECE informou que a próxima Missão do Banco Mundial vai ser realizada nos
dias 13-17 de junho. Ressaltou que a Fabiana Silva (IPECE) entregou na recepção da reunião a
Agenda da Missão de Supervisão das Aquisições. Informou também que o Danilo Carvalho vai
fazer a revisão dos contratos já assinados e vai se reunir também com a PGE e a SEPLAG na área
de compras. Solicitou que todos os documentos dos processos de licitação e de pagamento fiquem
separados e à disposição do Especialista. Ressaltou que a Missão tem como finalidade auditar os
projetos de assistência técnica e informou que apesar do TCE fazer a auditoria do Projeto, o Banco
também faz auditoria na parte do Componente II.
2. Posição da Reestruturação do PforR
Cristina Medeiros – IPECE informou que o PforR está passando pela reestruturação e durante a
Missão de Midterm Review ocorrida em abril 2016 foram discutidas algumas propostas de
mudanças já disseminadas nas reuniões. Enumerou as três propostas a saber: solicitação da
mudança das metas de dois indicadores da SEPLAG e um da STDS; solicitação da transferência do
valor de US$ 10 milhões de dólares do Componente II para o Componente I e; solicitação na
modificação da cláusula do limite de adiantamento de desembolso para 25%.
Cristina Medeiros – IPECE explicou que a proposta de transferência de valor do Componente II
para o Componente I inclui os projetos de aquisição de equipamentos e ressaltou que a UGP se
reuniu com os responsáveis no dia 28/04/2016 para explicar que, a UGP, junto com o Flávio Ataliba
(IPECE), vai articular com o Secretário da SEPLAG para que dentro da programação financeira da
fonte 69, esse recurso fique destinado conforme definido.
Cristina Medeiros – IPECE informou também que a sinalização do Banco para as três solicitações
acima citadas é positiva e está aguardando até sexta-feira para que se possa efetivamente solicitar
a COTEF/SEPLAG providenciar junto a GABGOV um ofício do Governador2 para o Banco Mundial,
com essas três solicitações de mudanças, para que se possa prosseguir com o processo junto a
SEAIN para aditar o Acordo de Empréstimo.
IV.

POSIÇÃO DOS INDICADORES, PLANO DE AÇÃO, PROGRAMAS E PROJETOS DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos

Laura Gonçalves – IPECE desejou boa tarde e apresentou o sumário dos Indicadores Primários que
estão sendo monitorados em 2016, conforme Quadro 1.

2

O oficio GG Nº207/2016 datado 03/06/16 do Governador para o Diretor do Banco Mundial em Brasília foi protocolado no Banco em 08/06/16.
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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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Quadro 2 – Sumário das metas, valores e desempenho
Indicador

Setorial
Responsável

Semestres

2014.2

Documento de estratégia finalizado

6.198.000,00

2015.1
2015.2

Plano de ação publicado
Uma ação do plano de ação
implementado
-

2.744.448,00
-

2016.1
2016.2

DLI 5: Percentagem de equipes
técnicas em CRAS recebem
treinamento em apoio à família.

DLI 6: Porcentagem de projetos
de assistência à família
financiados pelo FECOP que
tenham matrizes lógicas

SEPLAG José
Freitas

-

2017.2

Uma ação adicional implementado
a partir do plano de ação

3.120.000,00

2016.2

2017.2

STDS
Sebastião
Lopes Mary
Anne

3.444.000,00

3.444.000,00

2017.1

DLI 4: Porcentagem de famílias de
STDS
0 a 5 anos inscritas no Cadastro
Sebastião
Único localizadas nos municípios
Lopes
alvo que estejam recebendo apoio
Mary Anne
familiar através do CRAS.

4.462.500,00

2017.1

2016.1

DLI 3: Número total de acordos
em vigência com empresas
privadas para contribuir com
SEDUC
equipamentos, treinamento in loco
Marta Emília
e fazer recomendações para
elaboração da grade curricular ou
instrutores de cursos.

39.375.000,00

Uma ação adicional implementado
a partir do plano de ação

2015.1
2015.2
SEDUC
Rivanir Bezerra

Farol

2014.1

Total do Indicador

DLI 2: Estabelecimento de
sistema de monitoramento de
programas de FTP.

Valores em US$

Projeto
de documento
de
estratégia preparado e 4 acordos
com setor privado e 4 acordos com
universidades assinados
Comitê instituído pelo decreto

2013.2

DLI 1: aprovação das estratégia de
capacitação profissional,
SDE
preparação do plano de ação e
Filipe Rabelo
implementação das ações
selecionadas sob o plano de ação.

Metas

2015.1

Primeiro relatório de
acompanhamento publicado
Segundo relatório de
acompanhamento publicado
Total do Indicador
10

62.787.948,00
3.444.000,00
3.444.000,00
6.888.000,00
2.744.444,00

2015.2
2016.1
2016.2
2017.1
2017.2

12
13
15
16
18
Total do Indicador

3.403.750,00
3.444.000,00
3.438.000,00
3.444.000,00
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

Total do Indicador

9.961.750,00

2015.1
2015.2
2016.1
2016.2
2017.1
2017.2

15%
30%
42.5%
55%
75%
95%
Total do Indicador

2.744.444,00
3.403.750,00
3.444.000,00
3.438.000,00
3.444.000,00
3.120.000,00
19.594.194,00

2015.1

22.5%

2.744.444,00

2015.2
2016.1
2016.2
2017.1
2017.2

45%
55%
70%
82.5%
95%
Total do Indicador

3.403.750,00
3.444.000,00
3.438.000,00
3.444.000,00
3.120.000,00
19.594.194,00
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Quadro 3 – Sumário dos Indicadores Primários – Metas 2016
Indicador

Setorial
Responsável

Semestres
2013.2
2015.1

SRH
Carlos
Campelo

39.375.000,00
2.744.444,00

2014.1
2014.2
2015.1
2015.2
2016.1
2016.2
2017.1
2017.2

83.8%
84.3%
84.6%
84.9%
85.2%
85.5%
85.7%
85.9%
Total do Indicador

5.250.000,00
6.198.000,00
2.744.444,00
3.403.750,00
3.444.000,00
3.438.000,00
3.444.000,00
3.120.000,00
31.042.194,00

2014.1
2014.2
2015.1
2015.2
2016.1
2016.2
2017.1
2017.2

28%
40%
50%
60%
65%
70%
75%
80%
Total do Indicador

5.250.000,00
6.198.000,00
2.744.444,00
3.403.750,00
3.444.000,00
3.438.000,00
3.444.000,00
3.120.000,00
31.042.194,00

2016.2
2017.1
2017.2

DLI 8: Porcentagem de domicílios
com conexão adequada ao
sistema de esgoto.

CAGECE
Carlos Rossas

DLI 9: Índice da qualidade da
fiscalização ambiental

COGERH
Denilson
Fidelis,
SEMA
Maria Dias
SEMACE
Tiago Bessa

2015.1
2015.2
DLI 10: Implementação de
monitoramento participativo da
qualidade da água.

FUNCEME
Hoilton Rios

2016.2
2017.2

2014.2
DLI 11: Número de secretarias
que estejam usando o modelo
para alinhamento dos incentivos
com seus respectivos objetivos
estratégicos.

DLI 12: Porcentagem total de
investimentos públicos sob o
Programa usando metodologia
aprovada.

SEPLAG
Avilton Júnior

SEPLAG
Adauto Oliveira

Valores em US$

Comitê instituído pelo decreto
Diagnóstico de Bacias completos
Minutas de pelo menos duas
reuniões realizadas
Minutas de pelo menos duas
reuniões
Minutas de pelo menos duas
reuniões realizadas
Minutas de pelo menos duas
reuniões realizadas
Total do Indicador

2016.1
DLI 7: Estabelecimento de um
Comitê multissetorial de
Segurança Hídrica.

Metas

2015.1
2015.2
2016.1
2016.2
2017.1
2017.2

2014.2
2015.1
2015.2
2016.1
2016.2
2017.1
2017.2

Metodologia de monitoramento
definida e adotada.
Protocolo de coleta de dados
definida e adotada.
Metodologia implementada em um
reservatório estratégico.
Metodologia implementada em
dois reservatórios estratégicos
adicionais.
Total do Indicador

Farol

3.444.000,00
3.438.000,00
3.444.000,00
3.120.000,00
55.565.444,00

2.744.444,00
3.403.750,00
3.438.000,00
3.120.000,00
12.706.194,00

Aprovação de modelo para o
alinhamento dos incentivos.
1
2
3
4
5
6
Total do Indicador

2.744.444,00
3.403.750,00
3.444.000,00
3.438.000,00
3.444.000,00
3.120.000,00
25.792.194,00

Aprovação da metodologia
5%
10%
25%
40%
Total do Indicador

6.198.000,00
3.444.000,00
3.438.000,00
3.444.000,00
3.120.000,00
19.644.000,00

6.198.000,00
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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

Qualidade da Água

Assistência à Família

Capacitação Profissional

Área

Metas 1ª semestre 2016 - Indicadores Primário PforR
Nº

Órgão

Responsável

Meta

Realizado

Status

SDE

Filipe Rabelo
Inês Studart

Uma ação do
plano de ação
implementado

Primeiro
relatório de
acompanhamen
to publicado

-

O sistema encontra-se em fase de manualização e
apresentação para as equipes internas.
O Protocolo ajustado foi enviado para o BM (Cristian)
que
retornou
com
algumas
sugestões
e
questionamentos. O Cristian solicitou agendamento de
reunião com a nova coordenadora.

A Ação a ser implementada é a de número 6 descrita
no Plano de Ação (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). A SECITECE está
elaborando um Termo de Cooperação com a SEDUC a
fim de formalizar a interação dessas ações.

1

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.

2

DLI 2: Estabelecimento de sistema de
monitoramento de programas de FTP

SEDUC

Marta Emília
Andréa Rocha

3

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

SEDUC

Marta Emília
Andréa Rocha

13

13

Indicador já foi cumprido pela SEDUC e a evidência foi
enviada ao Banco Mundial em 18/05/16.

4

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.

STDS

Sebastião Lopes
/ Mary Anne
Libório

15%

5,11%

Está sendo elaborado pela equipe da STDS - PforR,
cronograma de visitas aos 36 municípios no âmbito do
PforR para o cumprimento do indicador até o segundo
semestre de 2016.

5

DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas
no CRAS capacitadas em apoio familiar.

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

DLI 6: Porcentagem de projetos de
assistência da família financiados pelo
FECOP
com
matrizes
lógicas
implementadas.

SEPLAG

José Freitas

55%

45,36%

Até 31 de maio de 2016 serão realizadas as seguintes
atividades: Análise Preliminar dos Projetos junto às
Secretarias envolvidas; Agendamento de Oficinas, para
serem realizadas e concluídas por todo o mês de
Junho. Previsão de entrega do Relatório para o final da
segunda quinzena de Junho.

7

DLI 7: Estabelecimento de comitê
multisetorial de segurança de água.

SRH

Carlos
Campelo

Minutas de
pelo menos
duas reuniões
realizadas

Duas Atas
enviadas

As Atas foram enviadas para a UGP que encaminhou
ao Banco Mundial em 17/05/16.

8

DLI 8: Percentual de domicílios com
conexão adequada ao sistema de
esgoto.

CAGECE

Carlos Rossas

85.2%

86,33%

9

DLI
9:
Índice
de
fiscalização ambiental.

SEMA

Maria Dias

65%

65,95%

10

Gestão do Setor Público

Indicador Primário

11

qualidade

da

DLI 10: Implementação de
monitoramento participativo da qualidade
da água.

DLI 11: Número de secretarias do
Mutuário, utilizando o modelo para o
alinhamento de incentivos com seus
respectivos objetivos estratégicos.

FUNCEME

Hoilton Rios

Metodologia
implementada
em um
reservatório
estratégico

-

-

Aprovação do
modelo para o
alinhamento
dos incentivos.
(2014.2)
SEPLAG

Avilton Júnior

1 Secretaria
(2015.1)
2 Secretarias
(2015.2)

As metas para este Indicador já foram alcançadas até
o final do Projeto com o resultado de 86,05%. O
resultado do mês de abril foi de 86,4%.

65,95% (Medição referente a 30/04/2016).

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). O produto referente a
próxima meta (Metodologia implementada em 1
reservatório) tem sua conclusão prevista para o
dia18/07/16. Após sua conclusão, o produto deverá
ser submetido ao Comitê de Bacia, condição
indispensável ao alcance da meta.
A meta seguinte (Metodologia implementada em 2
reservatórios) tem previsão para ser alcançada em
20/03/17.

A meta inicial deste indicador "Aprovação do modelo
de GPR" ainda não foi alcançada em virtude do
desenvolvimento das atividades do contrato com a
empresa de consultoria Macroplan. Este contrato, a
atividade relativa ao cumprimento da meta só será
executada no produto 3 "Metodologia que consolide o
Modelo de GPR, com e sem Modelo de Incentivos
alinhado ao alcance dos objetivos estratégicos, a ser
adotado pelo Estado do Ceará, analisada e aprovada
pela Seplag". A previsão de entrega deste produto é a
segunda quinzena do mês de junho.

3 Secretarias
(2016.1)

DLI12:Porcentagem total de
investimentos públicos no âmbito do
12
Programa preparada com metodologia
aprovada

Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta
Probabilidade baixa de atingir a meta
Meta não será atingida

Aprovação da
Metodologia
(2014.2)
SEPLAG

Adauto Oliveira

5% dos
Projetos
(2016.1)

Este Indicador está diretamente vinculado à
Consultoria de Empresa (Macroplan-Transplan). O
Consórcio Macroplan/Transplan entregou o 3º produto
do Contrato - Metodologia de Investimentos a qual
encontra-se em análise e após aprovada possibilitará o
cumprimento da 1a. meta do indicador.
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Filipe Rabelo – SDE desejou boa tarde informou que a ação 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” deve ser implementada até o dia 30/06/2016.
Ressaltou que a sinalização do Cristian Quijada (Banco Mundial) é positiva quanto à aprovação,
entretanto, fez algumas considerações a respeito de um termo de cooperação.
Filipe Rabelo – SDE explicou que, conforme julgado no Comitê de Estratégia, é prioridade uma
melhor articulação entre Secretarias que trabalham os temas do capital humano e da qualificação
profissional. Informou que está formalizando um termo de cooperação entre o Programa E-Jovem
da SEDUC e os Corredores Digitas da SECITECE, visto que esses programas estão no PPA como
iniciativas e ações em colaboração entre as Secretarias e o termo de cooperação seria mais para
assegurar uma questão de continuidade dessa política para o futuro e que o Banco possa ter a
certeza de que essa ação é relevante para o estado.
Rivanir Bezerra – SEDUC informou que o sistema de egressos para o indicador “Estabelecimento
de sistema de monitoramento de programas de FTP” está quase concluído, pois falta fechar com o
Cristian Quijada (Banco Mundial) o tipo de relatório / boletim e como vai ser a sua apresentação.
Informou também que os técnicos responsáveis estão entrando na fase de manualização e de
formação das equipes internas.
Laura Gonçalves – IPECE informou que a 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” foi alcançada e a evidência
foi enviada ao Banco. Aguarda-se o retorno da comprovação do cumprimento.
Sebastião Lopes – STDS explicou que para o 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”, foram feitas visitas em 2.336 famílias e a equipe está retornando com essas
famílias no final de junho.
Laura Gonçalves – IPECE informou que esse indicador é um dos indicadores que está sendo
solicitada a alteração de metas.
Sebastião Lopes – STDS informou que as metas do ano de 2016 do indicador “Porcentagem de
equipes técnicas em CRAS recebendo treinamento em apoio às famílias” foram atingidas. Explicou
que a empresa está sendo contratada agora, mas a STDS está realizando a capacitação de
equipes técnica de nível médio e superior e vai chegar, aproximadamente, em 200 pessoas
capacitadas até o final de junho.
Freitas Júnior – SEPLAG informou que as metas do ano de 2015 do indicador “Porcentagem de
Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas”
foram alcançadas. Ressaltou que a equipe está em fase de conclusão do levantamento de todos os
projetos e estão trabalhando numa dinâmica junto com as setoriais. Informou também que foi
antecipado junto com as setoriais CIDADES, SEDUC e STDS o agendamento prévio da realização
de oficinas com o objetivo de construir os marcos lógicos dos projetos na primeira quinzena de
junho. A meta será demonstrada através do relatório.
Karine Machado - SRH informou que a meta do indicador “Estabelecimento de comitê multisetorial
de segurança de água” foi cumprida e a previsão é de que até o final do ano o indicador será
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cumprido, pois as reuniões acontecem com certa periodicidade e que são ligadas ao tema de
qualidade de água e segurança hídrica de uma forma geral.
Carlos Rossas - CAGECE informou que a CAGECE já cumpriu todas as metas do indicador
“Percentual de domicílios com conexão adequada ao sistema de esgoto”. Explicou que esse
resultado foi possível devido ao trabalho forte, junto com a equipe de integração social da CAGECE
que faz visitas porta a porta nas comunidades para explicar sobre as importâncias de utilização de
sistema de esgotamento sanitário. Isso também é uma atuação da Prefeitura de Fortaleza,
juntamente com a SEUMA.
Carlos Rossas - CAGECE ressaltou que a CAGECE possui equipes volantes contribuindo para
triplicar a quantidade de pessoas que realizam esse trabalho e trazendo um resultado muito
satisfatório para a empresa. Com isso, foi possível adquirir uma equipe permanente para trabalhar
em Juazeiro e Barbalha, equipes permanentes em Fortaleza e outras equipes volantes que ficam
rodando nos demais municípios. A Companhia já trabalhou nos municípios da reunião norte e hoje
as equipes estão trabalhando em municípios da região metropolitana, como Maranguape e Aquiraz.
Magda Marinho – SEMA desejou boa tarde e informou que a meta do indicador “Índice de qualidade
da fiscalização ambiental” foi atingida. Ressaltou que foi possível alcançar esse indicador graças ao
trabalho em conjunto entre a SEMA, SEMACE e COGERH, cada um nas suas áreas.
Tiago Bessa – SEMACE ressaltou que existe uma parceria nas três instituições e que a tendência é
de que até final de junho a meta supere o índice de 65,95%, pois as ações de fiscalização e
educação continuarão no mês de junho.
Hoilton Rios - FUNCEME explicou que o indicador “Implementação de monitoramento participativo
da qualidade da água” é um estudo de metodologia de modelagem da água para o estado do Ceará
e que será útil para a COGERH para a realização da aplicação da metodologia no Estado. Com
relação às metas, elas já foram atingidas no que diz respeito aos anos de 2014 e 2015.
Avilton Júnior – SEPLAG informou que o indicador “Número de secretarias Mutuário, utilizando o
modelo para o alinhamento de incentivos com seus respectivos objetivos estratégicos” está
bastante atrasado. Explicou que a meta inicial tem sido bastante desafiadora e em notas técnicas
foram relatadas a impossibilidade do cumprimento desse indicador.
Avilton Júnior – SEPLAG informou que conforme está desenvolvendo a atividade do projeto de
assistência técnica, o cumprimento da primeira meta, ou seja, a aprovação do modelo por parte do
Governador está prevista para o final do primeiro semestre e consequentemente as demais metas
serão cumpridas, no máximo, no início do próximo.
Laura Gonçalves – IPECE informou que esse indicador é um dos indicadores que está sendo
solicitada a mudança no nome do título.
Avilton Júnior – SEPLAG explicou que o desafio de implantar a gestão para resultados no estado,
por si só é algo muito grande e quando se tem um indicador intitulado ‘número de secretarias
utilizando o modelo de incentivos’ na atual conjuntura onde se passa por um momento de crise em
relação às políticas econômicas, entende-se que é bastante delicado continuar reforçando a ideia
desse indicador. Por essa razão foi solicitada a mudança do título para que se possa trabalhar o
indicador onde as secretarias adotem o modelo de gestão para resultados que por si só já é um
grande avanço na gestão do estado.
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Adauto Oliveira – SEPLAG informou que a meta de 2014.2 do indicador “Porcentagem total de
investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada” é uma
metodologia do planejamento e investimento aprovada, no qual a empresa entregou a primeira
versão do documento que está sendo analisada pela equipe. Ressaltou que a expectativa para o
cumprimento da meta permanece em junho. Solicitou que haja uma formalização, por parte do
Banco Mundial sobre a possibilidade do cumprimento de duas metas (2016.1 e 2016.2) em um
único Projeto Estratégico.
Laura Gonçalves – IPECE informou que esse indicador é um dos indicadores que está sendo
solicitada a alteração de metas.
2. Indicadores Secundários 2016.2
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.

10

Quadro 6 – Indicadores Secundários – 1º Semestre de 2016

Indicador Secundário

Órgão

Responsáveis

Meta 2ª Semestre

Realizado

1

PDO 1: Número de técnicos com nível médio
absorvidos pelo setor produtivo (público e
privado) (ajustado para o ciclo econômico).

IPECE

Victor Hugo

30.300

26.141

2

Criação e funcionamento
de Comitê
Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do
Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS,
SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e
SECULT).

SEPLAG

Lara Maria Silva
Costa

Outras duas
Resoluções
Publicadas

-

Será realizada uma oficina no dia 06/06 para definição dos indicadores de
resultado que comporão a Matriz interinstitucional de Desenvolvimento
Infantil, e que também serão conteúdo de resolução.

3

PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único
nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS
com equipe treinada.

STDS

Mary Anne Libório

15%

-

Este Indicador será substituído. Aguardando a STDS enviar retorno sobre a
proposta do Banco.

4

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

Zulene Almada

Plano adotado e em
fase de implantação

-

Este Indicador está vinculado à Contratação de Empresa de consultoria. No
dia 25/05/16 a UGP enviou o Relatório de Avaliação das Propostas
Financeiras aprovado para a COGERH.

5

Apresentação de nova lei de proteção de
bacias hidrográficas.

Inah Abreu

Proposta e consultas
completas aos CBH's*

-

Foram apresentadas nas 11 Bacias Hidrográficas, a minuta do Projeto de
Lei de Conservação e Recuperação dos Mananciais de interesse do Estado
do Ceará.

6

PDO 3: Qualidade da água bruta, na região
metropolitana de Fortaleza.

Disney Paulino

65,9

71,9

7

Apresentação da lei de gestão de resíduos
sólidos revista.

Marias Dias

Implementação e
monitoramento

Qualidade da Água

Assistência a Família

Nº

Capacita
ção
Profissio

Metas 2ª semestre 2016 - Indicadores Secundários
Área

COGERH

SEMA

-

Status
As informações deste ano ainda não foram divulgadas pela RAIS. Este
Indicador será discutido no Comitê de Estratégia.

Os cálculos do Índice para o mês de março são: 71,9. IQARce: 4,39 Criticamente degradada a poluído.

Quarta (25/05/2016) a Lei irá ao Plenário para votação final.

*Comitês Bacias Hidrográficas
Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade alta de atingir a meta

Victor Hugo – IPECE explicou que a meta do indicador “Número de técnicos com nível médio
absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)” foi definida
com o Banco no sentido de tentar acompanhar como é que a política do estado em termo de
formação técnica estava sendo absorvida pela demanda do mercado de trabalho. Ressaltou que o
estado não dispunha de um indicador muito apropriado para isso, então foi sugerido um número de
técnicos de nível médio, mas alguns setores estratégicos voltados para a economia produtiva,
absorvidos pelo trabalho formalizado, ou seja, através dos dados da RAIS é possível se chegar
nessa informação.
Victor Hugo – IPECE explicou que esse indicador, desde o início, apresentou indícios de que não
seria cumprido e que não chegaria à meta programada, pois os valores projetados para os anos de
2015 até 2017 foram baseados na taxa de crescimento da mão de obra no mercado de trabalho
entre os anos de 2003 e 2011, ou seja, um período muito bom da economia brasileira e na
economia cearense pela expansão do mercado de trabalho. Mas a partir de 2013, houve uma
desaceleração da economia e obviamente nas economias regionais refletindo diretamente no
mercado de trabalho cearense.
Victor Hugo – IPECE informou que foram realizadas algumas conversas com o Banco no sentido de
tentar readaptar esse indicador e tentar trazer uma maior dominância para o estado, como por
exemplo, tentar mensurar dentro o Comitê de Estratégia, o grupo que assessora a tecnologia e o
crescimento econômico, por exemplo, as discussões sobre a macroeconomia do Estado, quais são
as melhores políticas que eles podem absorver do mercado de trabalho, entre outras.
Sebastião Lopes - STDS informou que o indicador “Percentual de famílias Cadastro Único nos
municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada” está vinculado ao projeto de
assistência técnica no qual está previsto o sistema de monitoramento. Ressaltou que as equipes já
iniciaram as visitas, independentemente do sistema estar pronto, e a Secretaria desenvolveu uma
ferramenta para apresentar o resultado das visitas do primeiro semestre e até a próxima semana
um relatório com esses resultados será enviado para a UGP.
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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)” será realizado uma oficina no dia 06/06/2016 para
definição dos indicadores de resultado que comporão a matriz interinstitucional que o Comitê vai
acompanhar. Ressaltou que todas as ações acompanhadas pelo Comitê são relacionadas à
primeira infância e que muito provavelmente a matriz se transformará na primeira resolução, ou
seja, uma das metas para esse ano.
Denilson Fidelis - COGERH informou que o indicador “Qualidade da água bruta, na região
metropolitana de Fortaleza” vem atendendo a meta proposta. Paralelamente ao IQA, a COGERH
vem estudando e desenvolvendo o IQA-r Ceará, que é o índice de qualidade da água os
reservatórios que tem sido apresentado a cada monitoramento também.
Laura Gonçalves – IPECE informou que hoje houve uma reunião para falar sobre a assistência
técnica vinculada ao indicador “Apresentação de planos de segurança de água para três bacias
hidrográficas estratégicas” e embora ele esteja com a sinalização vermelha, ele está em fase de
contratação da empresa.
Laura Gonçalves – IPECE informou que para o indicador “Apresentação de nova lei de proteção de
bacias hidrográficas”, a minuta do Projeto de Lei de Conservação e Recuperação dos Mananciais
de interesse do Estado do Ceará foi apresentada em onze Comitês de Bacias, faltando apenas a
região metropolitana, que está marcada para o dia 16/06/2016. Ressaltou que três dessas bacias
deram retorno das contribuições em relação às propostas da minuta.
Magda Marinho – SEMA informou que a lei para o indicador “Apresentação da lei de gestão de
resíduo sólido revista” está na assembleia, foi aprovada inicialmente na Comissão de Constituição e
justiça e em seguida foi para a Comissão de Meio Ambiente e Serviço Público onde houve alguns
questionamentos por parte dos deputados. Então foram marcadas reuniões com a equipe técnica e
após muitas discussões chegou-se a um consenso. A lei foi aprovada na Comissão do Meio
Ambiente na segunda-feira e hoje está no plenário para ser aprovada.
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.
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Quadro 7 - Pendências do Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental-PforR
Descrição da Ação

1

2

3

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

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

Responsável

Prazo

Posição

STDS

1 Semestre
de 2016

A STDS e SEDUC apresentaram o cronograma de
ações atualizado. A STDS está articulando reunião
com a SEDUC para alinharem as ações.

SEDUC

1 Semestre
de 2016

O Relatório foi finalizado e enviado ao BM (Alberto
Costa) para apreciação, o mesmo dará um retorno
assim que possível.

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.

SEMA

Sebastião Lopes - STDS informou que se reuniu hoje com a SEDUC para discutir algumas
questões acerca do plano de mitigação 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”, sobretudo sobre as comunidades indígenas pela complexidade.
Ressaltou que a equipe da STDS e da Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, vinculada ao Gabinete do Governador fizeram visitas e consultas às comunidades
quilombolas.
Laura Gonçalves – IPECE informou que 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)” refere-se às áreas onde serão construídas escolas de educação profissional.
Informou também que o relatório foi finalizado pela SEDUC e PGE e encaminhado ao Banco
Mundial. Aguarda-se o retorno do Alberto Costa (Banco Mundial).
Laura Gonçalves – IPECE informou que o risco 3, Ação F “Elaborar e estabelecer uma ampla
campanha de comunicação sobre a qualidade da água” refere-se à campanha de comunicação que
trata a qualidade da água. Ressaltou que a Casa Civil apresentou uma campanha que o estado
vem desenvolvendo com foco na questão da escassez e do desperdício. O Banco está
acompanhando essas campanhas publicitárias e aguarda-se a questão da qualidade da água.
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.
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Quadro 8 – Programas do PforR – Eixo Capacitação Profissional

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a SEDUC tem a meta total um valor de R$ 64,56 milhões
para o ano de 2016 e foram executados 83%, mas ainda tem três iniciativas com farol vermelho.
Quadro 9 – Programas do PforR – Eixo Assistência à Família

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo de assistência à família, a STDS iniciou os
pagamentos em maio e executou 87% dessa meta até maio.
Quadro 10 – Programas do PforR – Eixo Qualidade da Água
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Mariana Rêgo – CIDADES desejou boa tarde e informou que a Secretaria teve um problema com o
MAPP 3000, pois demorou para ser aprovado. Após sua aprovação, houve um contratempo, já
contornado, com o orçamento interno da CIDADES, pois não havia como cadastrar a intenção de
gastos para iniciar o processo licitatório. Após o cadastramento, o processo foi iniciado, mas teve
uma demora porque precisou ser atualizado em virtude de toda a demora do processo. Por fim, o
processo está na assessoria jurídica e até sexta-feira o processo será enviado para a PGE para dar
continuidade aos trâmites de licitação.
Magda Marinho – SEMA informou que as iniciativas 064.1.04 e 066.1.02 estão no processo de
contratação de licitação das empresas e vão executar o serviço. Já a iniciativa 067.1.05 está em
fase de licitação.
Ulisses Rolim – SEMA complementou informando que a iniciativa 064.1.04 está sendo empenhada
e acredita que na próxima reunião do Comitê haja execução. Para a iniciativa 066.1.02, uma parte
do processo está sendo empenhado e aguarda-se o decreto de suplementação orçamentária.
Elisabete Romão – SEMACE informou que a iniciativa 067.1.09 trata do monitoramento da
qualidade do ar e a SEMACE está contratando hoje com a empresa vencedora do pleito. Aguardase a publicação, mas vai ter uma demora de pelo menos dois meses no desembolso, pois é um
projeto complexo que envolve implantação, manutenção e monitoramento. As iniciativas 066.1.12 e
500.1.02 estão em processo de licitação.
Thâmara Teixeira – IPECE lembrou que só tem meta para 2016 em três iniciativas.
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Elisabete Romão – SEMACE confirmou e que será mantido assim.
Hoilton Rios – FUNCEME informou que a iniciativa 18.1.01 está com a execução normal. Ressaltou
que as duas iniciativas foram inclusas, pois ambas apareceram por terem aderência ao programa
de monitoramento hidroambiental do estado do Ceará, entretanto a iniciativa 18.1.03 não terá
execução em 2016, a não ser que se consiga um projeto externo para financiar essa ação.
Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a execução dos Programas até o dia 25/05/2016, conforme
Quadro 11.
Quadro 11 – Execução dos Programas até o dia 25/05/2016

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a meta para o ano de 2016 é de R$ 201,84 milhões e foi
executado R$ 57,15 milhões, o equivalente a 28%. Em relação ao acumulado do projeto, percebese que a meta de 2014 a 2017 é de R$ 878,38 milhões e foi executado R$ 533,63 milhões, o
equivalente a 60,75%.
5. Assistência Técnica: Estatísticas
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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Lívia Castro – IPECE explicou que o gráfico aponta para uma melhora nos processos de licitação.
Informou que as atividades iniciais de preparação do Termo de Referência (TR), Memória de
Calculo (MC) e Manifestação de Interesse (MI) no mês anterior estavam em 21% e agora eles estão
em 11%, 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 12 - Projetos em Andamento
Etapas
1
2
3
4

TDR e MC sendo elaborados para NO BM
TDR e MC aprovado pelo BM e elaborando MI
Manifestação de Interesse Publicada
Elaborando o Relatório Final da Lista Curta

Setorias com Subprojetos
3
5
1
3

5 Elaborando a Solicitação de Proposta

10

6 Solicitação de Proposta Lançada

2

7 Elaborando o Relatório Técnico ou Curricular

6

Elaborando o Relatório Financeiro e o
8
Combinado
Não Objeção do BM à Avaliação Combinado /
9
Avaliação Curricular
Divulgação da Avaliação Combinada / Ofício
10
para Negociação

CGE(10); SEDUC(27,33);
CGE(06); SEDUC(28,31,39); SEPLAG(51);
CGE(09);
SECITECE(22); SEDUC(26); SEPLAG(56);
CGE(07);
IPECE(17,18);
SECITECE(23);
SEDUC(25,32);
SEMA(46);
SEMACE(49);
SEPLAG(57); STDS(67);
CGE(04,05);
CGE(08); SEDUC(41); SEMA(48); SRH(59,60);
TCE(69);

4

SEDUC(40); SEPLAG(55,58); COGERH(63);

0

-

1

PGE(19);

11 Negociação do Contrato

6

12 Divulgação PGE Resultado Final

1

SDE(20);
SECITECE(24);
SEDUC(38);
SEMA(47); SEMACE(50); SEPLAG(54);
SEMA(45);

13 Assinando o Contrato / Publicação

4

ARCE(01); CGE(03); SEMA(42); STDS(68);

14 Projetos com Contratos em Execução

15

15 Projetos com Contratos Finalizados

10

Total

71

FUNCEME(12);
IPECE(13,15,16);
SEDUC(34,37); SEMA(43,44); SEPLAG(52,53);
SRH(61); COGERH(62); STDS(65,66); TCE(70);
CGE(02,11);
IPECE(14);
SDE(21);
SEDUC(29,30,35,36); COGERH(64); TCE(71).

Valor US$
988.028,33
921.174,61
64.572,29
874.696,23
3.568.282,98
1.464.444,03
2.288.415,34
3.094.680,33
319.520,21
2.410.365,99
174.236,97
1.862.709,63
4.556.186,06
306.146,18
22.893.459,20

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 8 subprojetos
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encontram-se na fase inicial, 38 subprojetos estão no processo licitatório, 15 subprojetos foram
assinados e 10 foram concluídos.
6. Tempo disponível até encerramento do PforR
Lívia Castro – IPECE apresentou o tempo disponível até o encerramento do PforR, conforme
Quadro 13.
Quadro 13 – Tempo disponível até o encerramento do PforR

Lívia Castro – IPECE explicou que o quadro detalha de uma forma mais explicada possível para
que todos tenham consciência dos prazos e que isso foi colocado em pauta na última Missão.
Informou que foi realizada hoje uma reunião com as setoriais (CGE, SEDUC, SEMACE, SEPLAG,
COGERH, STDS) que estão com prazo de execução com risco alto e altíssimo, ou seja, com
probabilidade dos projetos estarem inviabilizados dentro do escopo do PforR, conforme Quadro 14.
7. 10 Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco
Lívia Castro – IPECE apresentou os projetos de assistência técnica em situação de risco, conforme
Quadro 14.
Quadro 14 – Projetos de Assistência Técnica em situação de risco
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Lívia Castro – IPECE informou que o quadro detalha os dez projetos de assistência técnica que
estão em situação de maior risco, mas que as seis setoriais responsáveis estão já traçando um
plano de ação para mitigar esse risco.
Lívia Castro – IPECE parabenizou a SRH e a STDS pela assinatura de mais dois contratos.
8. Projetos de Assistência Técnica por Setorial
Viviane Costa – IPECE informou que vai detalhar os subprojetos por setorial e ressaltou que vai
apresentar aqueles considerados importantes para que se possa prosseguir com o andamento
deles.
CGE
Viviane Costa – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da
CGE, conforme Quadro 15.
Quadro 15 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Viviane Costa - IPECE informou que o 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’ será assinado, homologado e publicado dentro de alguns dias.
Paulo Roberto – CGE informou que o subprojeto ‘Contratação de consultoria de empresa
especializada para realização de treinamento com foco na Detecção de Casos de Fraude e
Corrupção tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo do Estado do Ceará no que
tange aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção’, foi
originado de uma condição posta no contrato pelo Banco Mundial. Ressaltou que a equipe está
enfrentando dificuldades no sentido de que as empresas que participaram inicialmente da
manifestação de interesse não compareceram ao momento de entrega das propostas, apenas uma
delas. Portanto, nas duas últimas semanas foi feito um esforço muito grande junto as demais para
que elas se manifestem complementarmente, informando se ainda tem interesse ou não de
participarem e por qual motivo não compareceram com as suas propostas. Uma delas já se
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manifestou dizendo que tem interesse em novamente poder ter a oportunidade de apresentar a
proposta e a segunda ficou de apresentar a resposta hoje até às 17h. Na sequênia depois dessas
manifestações, uma já apresentada e a outra a apresentar, a CGE vai conversar com a UGP e
possivelmente com o Banco Mundial para ver o tratamento adequado a ser dado.
Paulo Roberto – CGE informou que a 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 publicada e aguarda-se as manifestações até segunda-feira, dia
30/05/2016.
PGE
Viviane Costa – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos da
PGE, conforme Quadro 16.
Quadro 16 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Tânia Trajano – PGE informou que o relatório final do projeto “Remodelação de sistema de
informação licitar e Preparação de Proposta para Melhoria e Padronização dos Documentos de
Licitação do Estado” encontra-se na CEL 04 para análise e na próxima semana será encaminhado
um ofício com autorização para convidar a empresa para negociação. Ressaltou que paralelo a
isso, a CEL 04 está fazendo um trabalho de elaboração de documentos para dar subsídio às
empresas que foram contratadas para dar agilidade e ganhar o tempo que foi perdido no início, com
a elaboração dos termos de referência e dos demais documentos.
SEPLAG
Viviane Costa – 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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Dominique Gomes – SEPLAG informou que está na fase final do processo de licitação do
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’, já foi realizada a reunião de
negociação com a empresa que tirou o primeiro lugar e dentro de vinte dias a empresa será
contratada e a execução do trabalho se inicie em julho.
Fátima Osório – SEPLAG informou que o subprojeto ‘Contratação de empresa especializada para
desenvolver projeto de melhoria do catálogo de bens materiais e serviços do Governo do Estado do
Ceará’ encontra-se na fase de elaboração do relatório final.
STDS
Viviane Costa – 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

Sebastião Lopes – STDS informou que o contrato do subprojeto ‘Capacitação de Equipes Técnicas
dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará’ foi assinado e está indo para a publicação.
Sebastião Lopes – STDS informou que em relação ao subprojeto ‘Elaborar e implantar Sistema de
Monitoramento e Avaliação das Ações da STDS no âmbito do PforR’, a Secretaria está com a
perspectiva de fazer uma parceria com a SEDUC para desenvolver o sistema pelo próprio Estado e
não mais por intermédio do Projeto PforR.
ARCE
Giuseppe Nogueira – 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
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Alexandre Caetano – ARCE ressaltou que o contrato do projeto “Contratação de consultoria de
empresa especializada que irá desenvolver modelos de regulação da prestação de serviços
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no estado do Ceará” chegou a ser
negociado, mas houve um problema na interpretação da tributação Brasil e Portugal gerando um
impacto na proposta financeira. Portanto, a negociação foi reaberta, a empresa entendeu o erro que
havia sido cometido, mas solicitou uma reavaliação no valor, haja vista que a contratação demorou
mais e doze meses. Informou que o serviço será iniciado no próximo mês.
COGERH
Giuseppe Nogueira – 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

Denilson Fidelis – COGERH informou que o subprojeto ‘Termo de Referência para Contratação de
Consultoria para elaborar o Plano de Segurança Hídrica’, mesmo estando em uma situação bem
crítica, os técnicos avaliaram que há condições para se cumprir.
SEDUC
Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos
da SEDUC, conforme Quadro 21.
Quadro 21 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT
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Jussara Batista – SEDUC informou que o edital do subprojeto ‘Contratação de serviços de
consultoria para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de
Educação Profissional do Estado do Ceará. (Teste de Proficiência)’ foi assinado hoje e
encaminhado para a PGE.
Jussara Batista – SEUDC informou que os portfólios do subprojeto ‘Termo de Referência para
apoiar na melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de
educação profissional secundárias do Estado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho
Institucional)’ estão sendo analisados e será enviado para a UGP até o dia 30/05/2016.
Lucas Fernandes – SEDUC informou que está fechando o termo de contratação do subprojeto
‘Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management
Survey)’ e segunda-feira será realizada uma reunião para ajustar todos os pontos que estão
abertos.
Giuseppe Nogueira – IPECE questionou qual a previsão para a conclusão do termo revisado do
subprojeto ‘Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das ações de formação para gestores
das creches e pré-escolas dos municípios cearenses beneficiados através do Programa de
Fortalecimento Institucional da Educação infantil’ para dar continuidade à elaboração da SDP.
Lucas Fernandes – SEDUC informou que a previsão é 31/05/2016.
Lucas Fernandes – SEDUC informou que está finalizando o termo de referência 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’ e a execução do projeto é rápida.
Lucas Fernandes – SEDUC informou que está finalizando a elaboração da minuta do contrato 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’ para que seja assinado.
Giuseppe Nogueira – IPECE lembrou que tem que receber o parecer para a substituição dos
profissionais o quanto antes para poder dar continuidade ao processo.
Lucas Fernandes – SEDUC informou que vai entregar até 30/05/2016.
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Lucas Fernandes – SEDUC informou que o edital do pregão eletrônico do subprojeto ‘Contratação
de serviço de empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos 08 Municípios’ encontra-se na Comissão de Licitação da SEDUC para conclusão. Será
encaminhado até 28/05/2016.
Giuseppe Nogueira – IPECE informou que surgiu uma dúvida com relação ao valor que vai ser
avaliado na proposta financeira do subprojeto ‘Contratação de Empresa de Consultoria para realizar
Aplicação e Avaliação dos resultados de impacto do PADIN (Coleta de Dados)’ e foi encaminhada
uma consulta ao Banco. Aguarda-se o retorno do Banco Mundial.
Lucas Fernandes – SEDUC informou que está pendente a publicação da portaria com os novos
nomes para o subprojeto ‘Contratação de consultoria individual para Coordenar o trabalho de
Campo para Avaliação do Programa do PADIN’.
SEMA
Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos
da SEMA, conforme Quadro 22.
Quadro 22 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Magda Marinho – SEMA informou que houve um pequeno atraso, pois houve uma dificuldade de
conseguir as empresas na área para o 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’. Explicou que no primeiro lançamento apareceram
empresas que trabalhavam com resíduos sólidos, saneamento e não era bem o que se esperava de
um projeto de lei de serviços ambientais. Informou também que o relatório para a elaboração da
lista curta foi concluído e o processo foi encaminhado hoje para a PGE para dar início ao
recebimento dos portfólios das propostas.
Magda Marinho – SEMA informou que a PGE retornou com o relatório de análise técnica do
subprojeto ‘Contratação de empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação
da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas’ para serem realizadas algumas
modificações e segunda-feira será reenviado para a PGE.
TCE
Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou a estimativa de execução e contratação dos subprojetos
do TCE, conforme Quadro 23.
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Quadro 23 - Estimativa de Execução e Contratação dos Subprojetos - AT

Glinton Ferreira – TCE informou que a equipe está fazendo a análise técnica e curricular 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’ e a previsão para a
conclusão é no dia 03/06/2016.

V.

APROVAÇÃO DA ATA DA 27ª REUNIÃO (28/04/2016)

Laura Gonçalves – IPECE informou que a Ata foi enviada no dia 18/05/2016 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
30/06/2016, quinta-feira às 14h30m no IPECE.
VI.

ENCAMINHAMENTOS

Laura Gonçalves – IPECE informou que os encaminhamentos da reunião passada foram todos
realizados.
Os encaminhamentos da reunião estão elencados abaixo:
1. SEDUC: enviar a avaliação dos portfólios do subprojeto ‘Termo de Referência para apoiar na
melhoria do desenho da formação continuada para gestores, professores e instrutores de
educação profissional secundárias do Estado (com a inclusão da Avaliação de Desempenho
Institucional)’ até o dia 30/05/2016;
2. SEDUC: enviar o termo revisado do subprojeto ‘Consultoria de Empresa para o
desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos
municípios cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da
Educação infantil’ até o dia 31/05/2016;
3. SEDUC: enviar o parecer para a substituição dos profissionais do subprojeto ‘Contratação
de Serviços Técnicos de Empresa de Consultoria Especializada em Visitas Domiciliares e
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para Formação dos Agentes de Desenvolvimento Infantil e dos Supervisores do Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Infantil – PADIN’ até o dia 30/05/2016;
4. SEDUC: enviar o edital do pregão eletrônico do subprojeto ‘Contratação de serviço de
empresa para apoio logístico das formações do PADIN, incluindo Kits de Brinquedos - 08
Municípios’ até 28/05/2016;
5. SEMA: enviar para a PGE o relatório de análise técnica do subprojeto ‘Contratação de
empresa de Serviços de Consultoria para desenvolver implementação da coleta seletiva nas
três bacias hidrográficas estratégicas’ revisado até o dia 30/05/2016;
6. STDS: enviar informação oficializada sobre o cancelamento do projeto pelo PforR;
7. TCE: enviar o relatório de análise técnica 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’ até o dia 03/06/2016.
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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Anexo 1

Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê PforR de Fevereiro/2014 a Maio/2016
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

96%

100%

96%
93%

93%
90%

100%

96%

96%

89%

93%

86%
82%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
ADECE

ARCE

CAGECE

CGE

CIDADES

COGERH

FUNCEME

IPECE

PGE

SDE

SECITECE

SEDUC

SEMA

SEMACE

SEPLAG

SESA

SRH

STDS

TCE

