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INTRODUÇÃO

Às 14h30min, no IPECE, Thâmara Teixeira (IPECE) desejou boa tarde e iniciou a reunião.
Ressaltou que essa é a 30ª Reunião do Comitê PforR. Seguiu-se com a apresentação em Power
Point,1 cuja pauta está apresentada abaixo:
1. Abertura e apresentação dos participantes
2. Algumas Informações:
2.1 Posição da Reestruturação do PforR
2.2 Auditoria os Indicadores - CGE
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica
3.1. Indicadores Primários 2016.2 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
4. Apresentação do Filme Institucional sobre o PforR
5. Aprovação da Ata da 29ª Reunião (30/06/2016)
6. Encaminhamentos

7. 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_28072016.pdf
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III.

ALGUMAS INFORMAÇÕES
1. Posição da Reestruturação do PforR

Thâmara Aragão - IPECE informou que houve reunião com o GTEC da Cofiex sobre a
reestruturação do PforR e a SEAIN sinalizou de que a Justificativa Técnica foi aprovada pelo grupo
e deverá agora ser enviado para a STN que dará prosseguimento aos trâmites.
Sebastião Lopes – STDS questionou se a reestruturação tem a ver com os projetos de assistência
Técnica.
Thâmara Aragão – IPECE explicou que não haveriam mudanças nos projetos de assistência
técnica.
Thâmara Aragão – IPECE informou que a CGE deu início à Auditoria dos Indicadores e a equipe já
visitou a STDS, SEPLAG e SRH. Ressaltou que a equipe vai visitar o restante das setoriais e que
provavelmente na próxima semana se encerre a auditoria.
IV.

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

Thâmara Aragão – IPECE apresentou os Indicadores que tiveram suas metas alcançadas no
primeiro semestre de 2016, foram no total de 10 indicadores, mas somente 7 alcançaram as metas.
Informou que o valor que será desembolsado em setembro de 2016 é U$ 33.744 mi, conforme
Quadro 1. Ressaltou que o DLI 5 e o DLI 8 já alcançaram as metas do período e os recursos (U$ 6
mi) já foram desembolsados, conforme Quadro 2.
Quadro 1 – Sumário dos Indicadores Primários – Metas 2016: Realizado
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Quadro 2 – Indicadores cumpridos e já desembolsados

Thâmara Aragão – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Primários que estão sendo
monitorados em 2016, conforme Quadro 3.
Quadro 3 – Sumário dos Indicadores Primários – Metas 2016

Thâmara Aragão – IPECE apresentou as metas, valores e desempenho, conforme os Quadros 4 e
5.
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Quadro 4 – 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
Uma ação adicional implementado
a partir do plano de ação
Uma ação adicional implementado
a partir do plano de ação
Total do Indicador

2.744.448,00
-

2016.1

2017.1
2017.2

2015.1
2015.2
2016.1
SEDUC
Rivanir Bezerra

2016.2
2017.1
2017.2

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.

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.

2015.1

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

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

STDS
Sebastião
Lopes Mary
Anne

SEPLAG José
Freitas

39.375.000,00
4.462.500,00

3.444.000,00
3.444.000,00
3.120.000,00
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

5%

3.403.750,00

2016.2

7%

3.438.000,00

2017.2

10%

3.120.000,00

Total do Indicador
*As metas deste Indicador foram alteradas na reestruturação, anteriormente eram: 10%, 15% e 25%

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

Farol

2014.1

2016.2

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

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
2015.2
2016.1
2016.2
2017.1
2017.2

22.5%
45%
55%
70%
82.5%
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
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Quadro 5 – Sumário das metas, valores e desempenho
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

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

Aprovação do modelo de Gestão
para resultados do Ceará (**)
2015.1
1
DLI 11: Número de órgãos que
2015.2
2
SEPLAG
aderiram formalmente ao Modelo
2016.1
3
Avilton Júnior
de Gestão para Resultados (*)
2016.2
4
2017.1
5
2017.2
6
Total do Indicador
(*) Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR
(**) Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR
2014.2

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

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

2014.2
2015.1
2015.2
2016.1
2016.2
2017.1
2017.2

Aprovação da metodologia
5%
10%
25%
40%
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
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
25.792.194,00

6.198.000,00
3.444.000,00
3.438.000,00
3.444.000,00
3.120.000,00
19.644.000,00
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Thâmara Aragão - IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 2º semestre
de 2016, conforme Quadro 6.
Quadro 6 – Indicadores Primários – 2º Semestre de 2016

Qualidade da Água

Assistência à Família

Capacitação Profissional

Área

Metas 2ª semestre 2016 - Indicadores Primário PforR
Nº

Indicador Primário

Órgão

Responsável

Meta

Realizado

Status

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.

SDE

Filipe Rabelo
Inês Studart

-

-

A meta foi alcançada. A Ação 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 e a
SEDUC assinaram um Termo de Cooperação a fim de formalizar a
interação das Ações E-Jovem e Corredores Digitais. O Termo foi
publicado no DOE em 29/06/16.

2

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

SEDUC

Rivanir Bezerra

-

-

A meta foi alcançada. O Relatório foi publicado na página da SEDUC.

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

Rivanir Bezerra

15

-

A SEDUC concluiu no primeiro semestre com 13 acordos firmados,
restando para o cumprimento da meta de 2016.2 mais dois contratos.

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.

-

Cronograma de visitas elaborado pela equipe da STDS, aos 36
municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do indicador até o
segundo semestre de 2016. Articulação realizada com os gestores e
equipes municipais, para a execução do acompanhamento familiar.
Sistema de Monitoramento próprio em fase de elaboração pela Equipe
de Tecnologia da Informação e do PforR da STDS para registro do
acompanhamento.

5

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

STDS

Sebastião Lopes /
Mary Anne Libório

7%¹

STDS

Sebastião Lopes /
Mary Anne Libório

55%

-

Assinatura e Publicação do Contrato com Empresa Maestria
Comunicação e Eventos LTDA para a Capacitação das Equipes de
Referência dos Centros de Referência da Assistência Social / CRAS.
Assinatura da Ordem de Serviço para início das atividades.e
encaminhamento para publicação.
Realizada, no período de 18 a 22 de julho de 2016, Capacitação Geral/
Módulo I, para os Técnicos de Nível Médio, dos 36 Municípios do PforR.

SEPLAG

José Freitas

70%

-

A meta foi alcançada e o Relatório foi enviado ao BM.

6

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

7

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

SRH

Carlos
Campelo

Minutas de pelo
menos duas
reuniões

-

Quanto as metas estabelecidas para 2016.2, como Secretaria Executiva
do Conerh, informamos que estão previstas, para o segundo semestre
de 2016, três reuniões deste colegiado, e logo que tenhamos duas atas
devidamente aprovadas, estas serão encaminhadas para comprovação
de indicador.

8

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

CAGECE

Carlos Rossas

85.5%

-

As metas para este Indicador já foram alcançadas até o final do Projeto
com o resultado de 86,05%.
O resultado do mês de junho foi de 86,55%

9

DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização
ambiental.

SEMA

Maria Dias

70%

-

65,75 (Medição referente a 30/06/2016)

-

Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em
execução no âmbito do Contrato No. 010/2015. O Relatório 02
(Documentação da atividade de coleta de dados e dificuldades
encontradas) foi aprovado. A 2ª versão do Relatório 03 (Estratégia
proposta e análise dos resultados) foi enviada pela empresa no dia 18
de julho e está sob avaliação. Também foi apresentada, pela empresa,
uma versão do Banco de Dados com algumas alterações feitas a partir
de sugestões da Comissão de Acompanhamento do Projeto.

-

A meta de Aprovação do Modelo de Gestão para Resultados ainda não
foi atingida, porém a perspectiva é que a mesma seja alcançada neste
mês de agosto com a entrega do produto 4 do projeto de AT de
Fortalecimento do Modelo de GPR.

10

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

FUNCEME

Hoilton Rios

Metodologia
implementada em
um reservatório
estratégico

Aprovação do
modelo de Gestão
para resultados do
Ceará. 3
(2014.2)
DLI 11: Número de órgãos que aderiram

Gestão do Setor Público

11 formalmente ao Modelo de Gestão para

Resultados

SEPLAG

Avilton Júnior

2

1 Secretaria
(2015.1)
2 Secretarias
(2015.2)
3 Secretarias
(2016.1)
4 Secretarias
(2016.2)

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

Aprovação da
Metodologia
(2014.2)
SEPLAG

Adauto Oliveira

A meta foi alcançada. A metodologia foi aprovada e encaminhada como
Evidência ao Banco Mundial.
-

5% dos Projetos
(2016.1)

A SEPLAG enviou no dia 22/07/2016 a CI 037/2016 encaminhando o
documento “Aplicação da metodologia de Gestão do Investimento
Público” o qual a aplicação da metodologia evidencia ao Projeto
Cinturão da Águas do Ceará o qual comprova o atendimento das metas
para o ano de 2016.

1 Meta alterada por ocasião da reestruturação do PforR
2 Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR
3 Meta do Indicador alterada por ocasião da reestruturação do PforR
Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta
Probabilidade baixa de atingir a meta
Meta não será atingida
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Thamara Aragão – 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.
Jean Montenegro - SEDUC informou que já foram assinados 16 acordos com empresas privadas.
Thâmara Aragão – IPECE informou que 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” não teve meta para o 1 º semestre, mas tem meta para o 2º semestre.
Fabiana Castro – IPECE lembrou que este Indicador terão suas metas alteradas na reestruturação
do PforR.
Sebastião Lopes – STDS informou que até o final do ano a meta estará alcançada.
Mary Anne – STDS informou que em junho foram iniciadas as visitas às famílias, no entanto ocorreu
um acidente de trânsito que vitimou uma técnica da equipe da STDS e esse ato ainda é bastante
lembrado com pesar na Secretaria. Então desde 20 de junho não ocorrem visitas às famílias. A
STDS pretende retomar as visitas em agosto.
Sebastião Lopes – STDS informou sobre o Indicador “Porcentagem de equipes técnicas em CRAS
recebendo treinamento em apoio às famílias” que foi finalizada na sexta-feira a capacitação de 130
pessoas no Hotel Oasis. Na ocasião estiveram presentes três pessoas do Espírito Santo para
conhecer a ação que a STDS está realizando. O Relatório da capacitação deverá ser enviado para
a UGP daqui a 15 dias.
Thâmara Teixeira – IPECE destacou que a meta do segundo semestre já foi alcançada, pois já
foram capacitas 65,45% e a meta era de 55%.
Sebastião Lopes – STDS ressaltou que provavelmente este indicador seja alcançado com
antecedência, pois a STDS continua com as ações de capacitação independente das metas deste
ano já terem sido alcançadas. Inclusive tem outro módulo já previsto para agosto.
Thâmara Teixeira – IPECE informou que o indicador “Porcentagem de Projetos de Assistência à
Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas” foi alcançada.
Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Indicador “Estabelecimento de comitê multisetorial de
segurança de água” também foi alcançada a meta de 2016.1 e para o 2º semestre serão
necessárias mais duas Atas.
Sérgio Câmara – SRH informou que já foram agendadas três reuniões do Conselho, que ocorrerão
respectivamente em agosto, outubro e dezembro. A meta do primeiro semestre foi cumprida
plenamente.
Thâmara Teixeira – IPECE informou que o indicador “Percentual de domicílios com conexão
adequada ao sistema de esgoto” já teve suas metas alcançadas até o final do Projeto, no entanto o
monitoramento continua a ser realizado e o resultado informado para o mês de julho foi de 86,55%.
Thâmara Teixeira – IPECE Informou que o indicador “Índice de qualidade da fiscalização ambiental”
que é da SEMA,SEMACE e COGERH, tem a meta para o segundo semestre de 70%, e no mês
passado, o índice informado foi de 65,75% (referente a junho).
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Ulisses Rolim – SEMA informou que a meta de 2016.1 foi alcançada e que as ações de capacitação
para o segundo semestre já estão programadas e serão realizadas pela empresa de consultoria
contratada, logo acredita que a meta para o 2º semestre será alcançada.
Thâmara Teixeira – IPECE informou que em relação ao indicador “Implementação de
monitoramento participativo da qualidade da água” não houve meta para o primeiro semestre, mas
a informação cadastrada no SIMA indica que, conforme cronograma das atividades da consultoria a
2ª versão do Relatório 03 (Estratégia proposta e análise dos resultados) foi enviada pela empresa
no dia 18 de julho e está sob avaliação da Comissão na FUNCEME. Também foi apresentada, pela
empresa, uma versão do Banco de Dados com algumas alterações feitas a partir de sugestões da
Comissão de Acompanhamento do Projeto.
Thâmara Teixeira – IPECE informou que o indicador “Número de órgãos que aderiram formalmente
ao Modelo de Gestão para Resultados” ainda não atingiu as metas previstas, mas a perspectiva é
que a meta de 2014.2 seja alcançada no final de agosto. Além disso, informou que este Indicador
está no processo de reestruturação.
Thâmara Teixeira – IPECE informou as metas de 2014.2, 2016.1 e 2016.2 do DLI 12 “Porcentagem
total de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada”
foram alcançadas. Ressaltou que este Indicador também passará por mudanças no processo de
reestruturação.
2. Indicadores Secundários 2016.2
Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o Sumário dos Indicadores Secundários no ano de 2016,
conforme Quadro 7.
Quadro 7 – Sumário dos Indicadores Secundário – Metas 2016.2

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Secundários no 2º
semestre de 2016, conforme Quadro 8.
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Quadro 8 – Indicadores Secundários – 2º 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

Em 2014 : 26.141 técnicos foram absorvidos. As informações da RAIS
ainda não foram disponibilizadas para 2015.
Este Indicador será discutido no Comitê de Estratégia.

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

-

Realizada oficina nos dias 01 e 04/07, em que foi repassada a
metodologia e esclarecidas dúvidas gerais para elaboração dos
indicadores de resultado da matriz de desenvolvimento infantil.
Elaborada proposta de conteúdo da Resolução nº 1 de 2016, a qual
está no Gabinete da Primeira-dama para análise e posterior validação
pela presidente do CPDI.

3

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

STDS

Mary Anne Libório

15%

-

Mudança do Indicador para: "Percentual de famílias acompanhadas
pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e
benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas", com
metas para o segundo semestre de 2016 de 7% e para o segundo
semestre de 2017 de 10%.

4

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

Zulene Almada

-

-

Contrato assinado e Ordem de Serviço assinados em 19/07/2016.

5

Apresentação de nova lei de proteção de
bacias hidrográficas.

Inah Abreu

Proposta e consultas
completas aos CBH's*

As Consultas foram
realizadas nos 12
Comitês de Bacias
Hidrográficas.

Estamos realizando uma compilação das contribuições dos
representantes (membros) dos 12 (doze) Comitês de Bacias
Hidrográficas do Estado do Ceará da Lei de Conservação e
Recuperação dos Recursos Hídricos de Interesse do Estado do Ceará.
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PDO 3: Qualidade da água bruta, na região
metropolitana de Fortaleza.

Disney Paulino

65,9

72,7

74,7 (referente ao mês de junho)

Divulgação e
implementação
(2015.2)

A Lei foi aprovada e
publicada

Implementação e
monitoramento

-

Qualidade da Água

Assistência a Família

Nº

Capacitação
Profissional

Metas 2ª semestre 2016 - Indicadores Secundários
Área

7

Apresentação da lei de gestão de resíduos
sólidos revista.

COGERH

SEMA

Marias Dias

Status

Após a publicação da PERS, iniciou-se a implantação das Metas
contidas no Plano. Atualmente, está em execução a Estruturação dos
Consórcios Municipais, e a elaboração dos Planos Regionais de
Resíduos Sólidos.

*Comitês Bacias Hidrográficas
Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade alta de atingir a meta

Thâmara Teixeira – 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)” não será
cumprida durante todo o PforR.
Sebastião Lopes – STDS informou que sobre o Indicador “Percentual de famílias Cadastro Único
nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada” houve um equívoco por parte
de todos ao elaborar este indicador, pois só é possível mensurar o avanço nas ações realizadas
através das visitas. Ressaltou que a partir da conclusão da 2ª visita técnica, espera-se apresentar
um Relatório.
Denilson Fidelis – COGERH ressaltou que a meta do indicador “Qualidade da água bruta, na região
metropolitana de Fortaleza” vem sendo alcançada e que o IQARce vem sendo informado
mensalmente.
Sarah Furtado – COGERH informou que neste mês, o IQARce não pode ser informado dentro do
prazo, pois houve um atrasado no laboratórios de Pernambuco.
Thâmara Teixeira – IPECE destacou que a meta para o 2º semestre já foi cumprida.
Thâmara Teixeira – IPECE ressaltou no indicador “Apresentação de planos de segurança de água
para três bacias hidrográficas estratégicas”, que a empresa que irá elaborar o Plano foi contratada e
o contrato já está em execução.
Thâmara Teixeira – IPECE informou que as metas do Indicador “Apresentação de nova lei de
proteção de bacias hidrográficas” estão sendo alcançadas dentro do prazo.
Thâmara Teixeira – IPECE informou que o indicador “Apresentação da lei de gestão de resíduo
sólido revista” teve a meta de 2015.2 atingida.
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Magda Marinho – SEMA Informou que a SEMA já iniciou as ações de implementação.
3. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR
de 2016
Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a execução dos Programas do PforR, conforme Quadros 9,
10 e 11.
Quadro 9 – Programas do PforR – Eixo Capacitação Profissional

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da Capacitação Profissional, a SEDUC tem a meta
para 2016 de R$ 177 milhões e já foi executado 92 milhões até julho. Apesar dos dois faróis
vermelhos a SEDUC está executando bem.
Quadro 10 – Programas do PforR – Eixo Assistência à Família

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo de Assistência a Família a STDS teve uma boa
execução, tem R$ 8,10 milhões para executar em 2016 e já executou R$ 4,47 milhões.
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Quadro 11 – Programas do PforR – Eixo Qualidade da Água
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Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da qualidade da água a SCIDADES não executou
ainda, pois esse projeto teve dificuldade para aprovar o MAPP e ainda não executou.
Thâmara Teixeira – IPECE ressaltou que a SEMA teve restos a pagar e também já empenhou.
Ulisses Rolim – SEMA informou que já foi feito o empenho, mas estão aguardando a entrega do
produto para realizar o pagamento.
Thâmara Teixeira – IPECE informou que SEMACE teve até o momento restos a pagar nas ações
de proteção.
Elisabete Romão – SEMACE Informou que o pagamento será realizado daqui a um mês.
Thâmara Teixeira – IPECE informou que a FUNCEME tem a meta de R$ 1,81 milhões em 2016 e já
executou R$ 1,19 milhões.
Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a execução dos Programas até o dia 30/06/2016, conforme
Quadro 12.
Quadro 12 – Execução dos Programas até o dia 27/07/2016

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a meta para o ano de 2016 é de R$ 201,84 milhões e foi
executado R$ 98,63 milhões, o equivalente a 49%. Em relação ao acumulado do projeto, percebese que a meta de 2014 a 2017 é de R$ 878,38 milhões e foi executado R$ 575,26 milhões, o
equivalente a 65,48%.
4. Assistência Técnica: Estatísticas
Lívia Castro – IPECE desejou boa tarde e informou que vai apresentar as estatísticas dos projetos
de assistência técnica do PforR, conforme Gráficos 1 e 2 e Quadro 13.
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Gráfico 1 - Estágio dos Processos Licitatórios

Lívia Castro – IPECE explicou que o gráfico aponta que 48% dos processos estão em licitação,
então houve uma diminuição de processos nas etapas anteriores. De 41% de Projetos em
execução houve um aumento de 44%, o que significa uma evolução.
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
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Lívia Castro – IPECE informou que o Gráfico 2 detalha as fases descritas no Gráfico 1 sobre o
estágio dos processos licitatórios. Informou que 6 subprojetos encontram-se na fase inicial, 36
subprojetos estão no processo licitatório, 19 subprojetos foram assinados e 13 foram concluídos.
5. Tempo disponível até encerramento do PforR
Lívia Castro – IPECE apresentou o tempo disponível até o encerramento do PforR, conforme
Quadro 14.
Quadro 14 – Tempo disponível até o encerramento do PforR

Lívia Castro – IPECE chamou a atenção para o tempo que alguns projetos tem levado para assinar
o contrato. Alguns projetos estão há três meses nessa fase, mas ocorrem alguns entraves que
impossibilitam a assinatura. Por isso, solicitou a gentileza de dar celeridade a essa fase do
processo licitatório.
Lívia Castro – IPECE parabenizou a COGERH, a ARCE e a SEMACE pela assinatura dos
contratos.
6. Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco
Lívia Castro – IPECE apresentou os projetos de assistência técnica em situação de risco, conforme
Quadro 15.
Quadro 15 – Projetos de Assistência Técnica em situação de risco
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Lívia Castro – IPECE ressaltou a importância de dar celeridade na fase licitatória, pois só tem 18
meses até o final do PforR.
Elisabete Romão – SEMACE ressaltou que o processo da SEMACE houve relançamento, pois a
licitação deu deserta. A equipe se empenhou, mas houve esse fato que acabou atrasando o
cronograma esperado.
Viviane Costa – IPECE colocou a possibilidade de realizar negociação com a empresa contrata a
fim de ajustar o cronograma de execução do contrato para o tempo que ainda temos de PforR.
1. Projetos de Assistência Técnica por Setorial
Viviane Costa – IPECE selecionou alguns pontos que têm sido comuns dentro do desenvolvimento
dos Projetos de Assistência Técnica para enfatizar.
Fase de Licitação:
SDP lançada
Viviane Costa – IPECE informou que no momento em que a PGE lançar a SDP é importante que as
equipes entrem em contato com as empresas, um ou dois dias depois do envio para verificar com
as 06 empresas se elas receberam o documento e o anexo e se há interesse de participar da
reunião prévia. Isso é importante, pois é possível verificar se haverá apresentação de propostas ou
não. Essa prática pode reduzir o risco de uma licitação deserta. Ficou acordado que a Setorial, a
CEL 04 e a UGP iriam entrar em contato com as empresas da lista curta.
Relatório de Avaliação – pontos fortes e fracos
Viviane Costa – IPECE informou que este relatório é desmembrado em duas fases, a técnica e a
financeira. No entanto, a UGP tem percebido que os relatórios não estão trazendo a descrição dos
pontos fortes e fracos da avaliação e essa etapa é de suma importância para justificar a nota de
cada avaliador e consequentemente a média das empresas participantes. Além disso, o Banco
Mundial considera essa descrição de grande importância para o processo licitatório. Portanto,
solicitou-se às Setoriais que exercitassem o hábito de escrever os pontos fortes e fracos da empesa
avaliada.
Sérgio Câmara – SRH ressaltou que existe uma resistência das pessoas da Comissão, pois existem
divergências de opiniões entre o especialista e a Comissão de avaliação. Informou que foi
repassado que a UGP teria que assinar o relatório da comissão.
Viviane Costa – IPECE informou que a SDP possui regras que seguem o padrão do Banco Mundial.
Destacou que a prática de descrever a avaliação possibilita uma melhor comparação entre as
avaliações, auxiliando inclusive nas auditorias.
Denilson Fidelis – COGERH ressaltou que a colocação do Sérgio Câmara (SRH) está tendo conflito
em dois Projetos que a COGERH tem na SRH.
Viviane Costa – IPECE informou que a UGP orienta que a Comissão de Avaliação tenha noção do
objeto a ser contratado, pois quando existe maior domínio do assunto é possível uma melhor
avaliação e consequentemente uma melhor escolha, pois quem domina o assunto, consegue
avaliar e escolher a melhor proposta. A equipe da UGP está à disposição para auxiliar a setorial
neste processo.
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O processo licitatório deverá está arquivado, para fins de auditoria
Viviane Costa – IPECE informou que desde 2016 a PGE não arquiva mais nenhum processo de
licitação. Quando o processo é finalizado, a PGE envia um ofício para a Setorial com o resultado
final da licitação e o processo. Este processo deve estar arquivado na Setorial para que em caso de
revisão do Banco Mundial ou auditoria seja possível disponibiliza-lo para consulta de forma
organizada e célere.
Fase de Contrato:
Cláusula 41.2.2 da Seção II Condições Gerais do Contrato (60 dias)
Viviane Costa – IPECE informou que a cláusula 41.2.2 das condições gerais do contrato já havia
sido discutida na reciclagem feita pelo Danilo Carvalho (Banco Mundial), no entanto se faz
necessária uma revisão periódica deste ponto. Essa cláusula diz respeito ao prazo de 60 dias para
o pagamento do primeiro produto. É importante observar o prazo que a Comissão leva para avaliar
e aprovar o Produto, pois deve ser levado em conta que a empresa também deverá ter tempo para
fazer os ajustes necessários, o prazo é de 10 dias úteis para as duas partes.
Substituição de Especialista principal
Viviane Costa – IPECE observou que até o momento são 32 contratos assinados e já ocorreram
alguns casos em que a empresa solicitou a substituição do Especialista principal. A orientação é
que a Comissão avaliadora, em conjunto com o Gestor do contrato, avalie o currículo do
especialista que irá substituir o anterior e em seguida elabore um parecer. No entanto, o parâmetro
de avaliação do curriculum não será mais o termo de referência e sim o currículo do Especialista
anterior. Como exemplo citou que caso o Especialista anterior tenha mestrado então o próximo
deverá ter no mínimo essa qualificação, ou seja não poderá assumir um profissional com formação
inferior ao que saiu da equipe.
Davi Pereira – COGERH questionou se essa comparação deve ser realizada apenas com relação à
formação ou se outros aspectos também devem ser levados em consideração.
Viviane Costa – IPECE esclareceu que a comparação deve ser feita no curriculum como um todo.
Ressaltou que o novo especialista deverá ter as qualificações semelhantes ou superiores ao que
está saindo.
Comissão de acompanhamento contratual
Viviane Costa – IPECE – Observou que se faz necessária uma Comissão para acompanhar e
analisar os Produtos entregues pela Consultoria contratada e que pelo menos um inerente tenha
feito parte do processo de contratação e que tenha domínio sobre o assunto.
Ulisses Rolim – SEMA ressaltou que nada impede que seja só o Gestor do Contrato atendendo a
este pré-requisito desde o termo de referência até o contrato.
Viviane Costa – IPECE informou que o Hoilton Rios (FUNCEME), na reunião passada do Comitê
entende que o ideal seria que o Gestor do Contrato não faça parte da comissão, pois assim ele terá
mais autonomia.
Ulisses Rolim – SEMA ressaltou que no caso do contrato de Capacitação da SEMA não existe
Comissão.
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Viviane Costa – IPECE informou que no caso de Serviço de não Consultoria não há Comissão, há
somente o Gestor.
Cláusula 13.1 da Seção III Condições Especiais do Contrato - Declaração assinada por cada
especialista principal
Viviane Costa – IPECE ressaltou a importância de se entregar uma declaração assinada por cada
especialista no momento em que ele entregar toda a documentação. Essa informação está nas
diretrizes do Banco Mundial e é um ponto de Revisão do Banco.
Apêndices e anexos
Viviane Costa – IPECE alertou para a necessidade das setoriais enviarem uma cópia do Contrato
para a UGP e enviar também os anexos e apêndices, pois os documentos que ficam no apêndice é
que irão nortear o contrato.
7. Projetos de Assistência Técnica por Setorial
CGE
Paulo Roberto - CGE informou que o projeto ‘Consultoria para Implantação do Sistema de
Informações Estratégicas de Controle (SIEC)’ está para assinatura do Contrato.
Thais Líssia - CGE informou que o processo da LPN do projeto ‘Capacitação da população para o
Controle Social’ está na PGE.
Viviane Costa – IPECE ressaltou que o Sistema Licitar passou por uma modernização e no caso de
concorrência pública informou que a Dra Betânia Sabóia (PGE) irá publicar o Edital no site e em
seguida, é necessário o envio do link para as empresas. Qualquer empresa, independente da
natureza jurídica é válida.
Paulo Roberto - CGE Informou que está prevista uma suplementação orçamentária do projeto
‘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’ para amanhã.
Viviane Costa – IPECE Observou que esse processo também será relançado, pois a Licitação foi
deserta. Espera-se que na próxima semana ele seja enviado à PGE.
Paulo Roberto – CGE informou que o projeto ‘Contratação de consultoria de empresa especializada
para realização de treinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas internacionais de
contabilidade aplicada ao setor público” tem como objetivo capacitar servidores do Poder Executivo
do Estado do Ceará no que tange aos principais aspectos do processo de convergência das
Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor Público (IPSAS)’ está em fase de reunião de
negociação. A reunião seria marcada para a próxima semana, mas o Marcelo Silva (CGE) ponderou
que dois membros da comissão estão de férias e retornam na segunda, no entanto na quarta-feira
haverá um grande evento do Conselho Regional de Controle Interno então a CGE está tentando
agendar essa reunião para o dia 08 ou 09 de agosto.
Viviane Costa – IPECE solicitou que quando fosse marcada a reunião, a UGP fosse avisada para
participar da reunião.
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PGE
Viviane Costa – IPECE questionou como está o projeto ‘Contratação de Empresa de Consultoria
Especializada em Tecnologia da Informação para remodelação do Sistema de Licitação e
Padronização dos Documentos da Central de Licitações do Estado do Ceará’.
Mary Anne Ferreira – PGE esclareceu que o projeto foi auditado pela Central e agora esta em fase
de contratação.
Viviane Costa – IPECE informou que a Daniele Mapurunga (PGE) foi orientada a como proceder
quando receber o processo, pois é preciso dar celeridade buscando assinar o contrato ainda em
agosto para ainda emitir a ordem de serviço e iniciar, tudo isso em agosto.
SECITECE
Viviane Costa – IPECE questionou que em virtude do contrato do projeto ‘Estudo para avaliar a
viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará e fornecer recomendações’ já ter sido
assinado qual a previsão da data para a emissão da ordem de serviço para início dessa consultoria
individual.
Ana Íris Vasconcelos – SECITECE informou que espera-se acontecer na próxima semana. O
processo de publicação demorou um pouco, devido aos dados da Consultora, mas essa isso já foi
resolvido, pois já está para publicação e na próxima semana será emita a ordem de serviço.
SEDUC
Viviane Costa – IPECE questionou sobre o processo do projeto ‘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’ se a SEDUC já avaliou e concluiu o Parecer de substituição do especialista do CASAN.
Lucas Fernandes – SEDUC informou que o Parecer está concluído restando a substituição de duas
pessoas da equipe. Além disso, existe o fato de que a SEDUC não tem outra alternativa, sendo a
CASAN é a única empresa.
Viviane Costa – IPECE questionou se a empresa enviou os currículos.
Lucas Fernandes – SEDUC informou que são duas pessoas da Equipe de Apoio.
Viviane Costa – IPECE informou que neste caso não se faz necessário o Parecer, pois não é
substituição da equipe principal. Caso a SEDUC já tenha a minuta do Parecer é importante que
mande para analise da UGP antes da Comissão assinar. A UGP precisa de retorno no máximo até
a próxima semana.
Celena Skeff – SEDUC Informou que os currículos já foram analisados, o parecer já está sendo
concluído, aguardando apenas o aval da empresa sobre uma formadora que será substituída.
SEMA
Viviane Costa – IPECE questionou sobre o projeto ‘Contratação de Serviços de empresa de
Consultoria para elaboração do projeto “Avaliação do Impacto Econômico da Degradação
Ambiental.” (AIEDA)’.
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Magda Marinho – SEMA informou que o contrato já está elaborado e explicou que o atraso ocorreu
devido aos trâmites para a formação do consórcio. A empresa passou uma semana e devido à
mudança de Sede da SEMA, a equipe ainda está sem equipamentos, mas na próxima semana será
possível o envio do Contrato para assinatura.
Viviane Costa – IPECE questionou sobre o projeto ‘Contratação de Serviços de Consultoria para
Elaboração de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas e Programas do Estado do
Ceará’
Magda Marinho – SEMA informou que o contrato retornou ontem, mas a equipe chave não havia
assinado.
Viviane Costa – IPECE solicitou a Magda Marinho (SEMA) que dê celeridade ao processo.
Viviane Costa – IPECE solicitou uma previsão para envio do relatório técnico do projeto
‘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’.
Magda Marinho – SEMA informou que a equipe deve concluir essa semana, mas em virtude das
mudanças da Sede a ideia é que seja enviado à UGP na sexta-feira da semana que vem.
SEMACE
Viviane Costa – IPECE informou que o contrato do projeto ‘Contratação de Consultoria de Empresa
Especializada que irá desenvolver a Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores
Finalísticos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente’ foi assinado e será publicado hoje.
Solicitou que fosse enviando uma cópia para a UGP.
SRH
Viviane Costa – IPECE questionou qual a previsão de entrega do relatório de avaliação técnica do
projeto ‘Contratação de Consultoria de Empresa Especializada em Estudos de Análise e Integração
dos Instrumentos de Gestão com Foco na Outorga, Cobrança e Fiscalização’.
Sérgio Câmara – SRH informou que na quarta-feira será enviado para a UGP
V.

APRESENTAÇÃO DO VÍDEO DO PforR

Viviane Costa – IPECE conclui o acompanhamento e apresentou o vídeo do Banco Mundial sobre o
PforR que está sendo exibido mundialmente.
VI.

APROVAÇÃO DA ATA DA 30ª REUNIÃO

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a Ata foi enviada no dia 25/07/2016 para a revisão do
grupo e nenhuma setorial solicitou 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.
VII.

ENCAMINHAMENTOS

Thâmara Teixeira – IPECE informou que todos os encaminhamentos da reunião passada foram
realizados.
Os encaminhamentos da reunião estão elencados abaixo:
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1. CGE: enviar o Relatório Final (Combinado) do projeto ‘Consultoria para Implantação do
Sistema de Informações Estratégicas de Controle. (Sistema SIEC)’ hoje (28/07/2016) à
PGE;
2. CGE: publicação do decreto de suplementação orçamentária do projeto ‘Capacitação para
detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de
Contratos’ até o dia 01/08/2016 para atualização da IG e posterior envio da SDP à PGE
para relançamento;
3. CGE: reunião de negociação do projeto ‘Contratação de consultoria de empresa
especializada para realização de treinamentos com foco no “Apoio à adoção das normas
internacionais de contabilidade aplicada ao setor público” para o dia 09/08/2016;
4. SECITECE: previsão para publicação do contrato e emissão da ordem de serviço do
projeto ‘Estudo para avaliar a viabilidade para um Parque Tecnológico no Estado do Ceará
e fornecer recomendações’ até próxima semana;
5. SEDUC: enviar a UGP até o dia 03/07/2016 o parecer de substituição da coordenadora do
projeto ‘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)’;
6. SEMA: finalizar o contrato do projeto ‘Avaliação do impacto econômico da degradação
ambiental. (AIEDA)’ até a próxima semana (01 a 05/08/2016);
7. SEMA: elaboração do RAT do projeto ‘Projeto de lei para apoiar mercado de serviços
ambientais’ até o dia 05/08/2016;
8. SEMACE: enviar a cópia do contrato assinado e extrato de publicação do projeto
‘Contratação de Consultoria de Empresa Especializada que irá Desenvolver a
Manualização dos Procedimentos Técnicos dos Setores Finalísticos da Superintendência
Estadual do Meio Ambiente’ à UGP até 29/07/2016;
9. SRH: Previsão de retorno do RAT do projeto ‘Análise e Integração dos Instrumentos de
Gestão com Foco na Outorga e Cobrança’ até o dia 03/08/2016.

VIII.

ENCERRAMENTO

Thâmara Teixeira – IPECE e finalizou a reunião agradecendo a presença de todos.
IX.

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 Julho/2016
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