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ÓRGÃO NOME FUNÇÃO PRESENTES 

COORDENAÇÃO 
PforR 

Ana Cristina Cavalcante Medeiros Coordenadora UGP PforR PRESENTE 

Laura Carolina Gonçalves Técnica de Monitoramento e Controle 
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Marcelo Silva de Almeida Suplente AUSENTE 
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Carlos Rossas Mota Filho Titular PRESENTE 
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Antônio Marconi Lemos da Silva Suplente AUSENTE 
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Mary Ane Vale Ferreira Suplente PRESENTE 

SDE  

Maria Inês Cavalcante S.nezes Titular AUSENTE 

Filipe Rabelo Távora Furtado Suplente PRESENTE 

Fernando Barreto da Costa Representante PRESENTE 

SECITECE 
Sandra Maria Nunes Monteiro Titular AUSENTE 
Ana Íris Tomás Vasconcelos Suplente AUSENTE 

SEDUC 

Lucas Fernandes Hoogerbrugge Titular AUSENTE 
Anna Margarida Vicente Santiago Suplente AUSENTE 
Jussara de Luna Batista  Suplente AUSENTE 
Jean Montenegro Representante PRESENTE 

Maria Celena S. M. de Oliveira Representante PRESENTE 

Rivanir Bezerra Representante PRESENTE 

Catarina Tavares Santiago Representante PRESENTE 

José Anderson Representante PRESENTE 

Benildes Uchoa Representante PRESENTE 

SEMA  

Maria Dias Cavalcante Titular AUSENTE 

Magda Marinho Braga Suplente PRESENTE 

Ulisses José de Lavor Rolim Representante PRESENTE 
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ÓRGÃO NOME FUNÇÃO PRESENTES 

SEPLAG 

Francisco Adauto Oliveira Titular PRESENTE 

Avilton Júnior Suplente AUSENTE 
Naiana Corrêa Lima Suplente AUSENTE 
Fátima Osório Representante PRESENTE 

Zaira C. Oliveira Representante PRESENTE 

SESA 

Danielle Montenegro Melo Freitas Titular AUSENTE 
Emanuela Machado A. Rebouças Suplente AUSENTE 
Davi Araújo Oliva Representante PRESENTE 

SRH 

Karine Machado Campos Fontenele Titular PRESENTE 

Sérgio Moreira Câmara Suplente PRESENTE 

Carlos Magno Feijó Campelo Representante PRESENTE 

Deborah M. Barros Alexandre Representante PRESENTE 

STDS 

Sebastião Lopes  Titular AUSENTE 

Mary Anne Libório P. Ribeiro Suplente JUSTIFICADO 

Rosilane Ribeiro Suplente PRESENTE 

TCE 
Glinton Ferreira Titular JUSTIFICADO 

Delinda Almeida Suplente PRESENTE 

 

I. INTRODUÇÃO 

Às 14h30min, no IPECE, Cristina Medeiros (IPECE) desejou boa tarde e iniciou a reunião. 

Ressaltou que essa é a 32ª Reunião do Comitê PforR e informou que o Estado do Ceará está 

exportando boas práticas, pois Recife está querendo fazer um PforR, vieram aqui em Missão para 

conhecer o IFR e eles querem conhecer o Comitê e o funcionamento de como o Estado se organiza 

para ter o objetivo final, ou seja, a execução do Projeto multisetorial como o Programa para 

Resultados. 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 Posição da Reestruturação do PforR 

2.2 Missão de Supervisão do Banco Mundial 

3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h45 - 16h) 

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 - Lívia Castro  

3.7.  Projetos de Assistência Técnica em situação de risco - Lívia Castro  

3.8.  Monitoramento dos Contratos – André Morel 

3.9.  Pontos Principais de Aquisições – Giuseppe Nogueira 

3.10. Projetos de Assistência Técnica por Setorial - Viviane Ramos / Giuseppe Nogueira 

4. Aprovação da Ata da 31ª Reunião (25/08/2016) (16h - 16h10m) 

5. Encaminhamentos (16h10m - 16h20m) 

6. Encerramento (16h20m) 

 

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_29092016.pdf  

http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_29092016.pdf
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III. ALGUMAS INFORMAÇÕES 

1. Posição da Reestruturação do PforR 

Laura Gonçalves - IPECE informou sobre o andamento da reestruturação o Projeto. Atualmente o 

processo está na STN há 47 dias. A próxima etapa é a conclusão do parecer feito pela PGFN e 

posterior encaminhamento do processo para o Banco Mundial para a assinatura da reestruturação. 

Explicou que a STN estava em greve e por isso o processo está atrasado.   

2. Missão de Supervisão do Banco Mundial 

Laura Gonçalves - IPECE informou que a Fabiana Silva (IPECE) entregou as agendas da Missão 

do Banco Mundial. Explicou que serão realizadas duas Missões no mês de outubro; a primeira 

envolve o eixo gestão pública e vai acontecer de 10 a 17 e os Especialistas são Tiago Peixoto, e 

Bruce MacPhail. A segunda Missão envolve a Supervisão nas outras áreas e acontecerá de 17 a 21 

e os Especialistas são Cristian Quijada, Ângela Porto, Gunars Platais e Mark Dutz.  

Cristina Medeiros – IPECE explicou que está no processo de discussão do PforR II. Ressaltou que 

ainda está muito nas discussões iniciais entre o Banco Mundial e o IPECE. Informou que a primeira 

etapa é a elaboração da Carta Cofiex para envio à SEAIN.   

Cristina Medeiros – IPECE informou que existe a ideia de que o PforR II é uma continuidade do 

primeiro projeto, pois as áreas são as mesmas, ou seja, Gestão Pública, Crescimento Econômico, 

Sustentabilidade Ambiental e Redução da Pobreza. Explicou que vai mudar um pouco o foco, e 

como exemplo citou que na redução da pobreza hoje o foco é na assistência à família e para o 

PforR II o foco será o desenvolvimento infantil e tem um pouco do PADIN. Citou também que na 

área de gestão pública vai permanecer com a gestão por resultados, vai continuar apoiando os 

projetos com a gestão de investimentos públicos, bem como na questão da participação cidadã. 

Informou também que o PforR II vai focar na governança das ações municipais, ou seja, ajudar os 

municípios a se fortalecerem dentro da Gestão por Resultados.  

Cristina Medeiros – IPECE informou que vai envolver mais as setoriais a partir da próxima semana, 

a Laura Gonçalves (IPECE) vai entrar em contato com os técnicos de algumas setoriais que estarão 

envolvidas. Ressaltou que o projeto foi incluso no programa de Ajuste Fiscal (PAF). Informou 

também que o valor inicial é US$ 200 milhões e esse valor foi definido de acordo com a 

disponibilidade de recursos do Banco para o Estado.  

Cristina Medeiros – IPECE informou que durante a Missão vai ficar um pouco mais claro e até a 

próxima reunião do Comitê a UGP vai apresentar quais são as áreas e quais os focos que estão 

sendo delineados.   

Carlos Rossas – CAGECE questionou se foi alinhado conforme reunião ocorrida em março.  

Cristina Medeiros – IPECE explicou que no mês de março o Flávio Ataliba (IPECE) chamou alguns 

gestores de algumas setoriais com responsabilidades pelas áreas foco para uma conversa inicial. 

Ressaltou que as discussões foram suspensas porque, durante a Missão do Banco Mundial em 

abril, surgiram duas discussões primordiais acerca do PforR I e o Coordenador Geral do Projeto 

Flávio Ataliba (IPECE) enfatizou que antes de continuar o Estado precisava de respostas para os 

dois pontos. O primeiro diz respeito à verificação da lista negra e foi solicitado ao Banco que o 

Estado não faça mais essa verificação, pelo menos de uma forma prévia. A segunda refere-se à 

indexação do câmbio para os Programas Eleitos, gerando um desconforto, visto que essa proposta 

não estava no Acordo de Empréstimo. Portanto foi feita uma solicitação ao Banco para que 
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resolvessem esses impasses, pois não seria possível ter o PforR II,  principalmente com essa última 

demanda do Banco.  

Cristina Medeiros – IPECE informou que houve uma comunicação  positiva no final de Setembro do 

Banco e por essa razão os trabalhos foram retomados.  

Ulisses Rolim – SEMA questionou para quando o PforR II está previsto para começar.  

Cristina Medeiros – IPECE informou que a previsão é começar logo após o término do PforR I, ou 

seja, em 2018.  

Magda Marinho – SEMA perguntou o período do PforR II.  

Cristina Medeiros – IPECE informou que é um projeto muito parecido com o PforR I, porém com 

mudanças no foco. O prazo de execução é de 4 anos, o valor do contrato e dos projetos de 

assistência são menores. Explicou que para a Carta Cofiex é preciso ter uma proposta inicial de 

indicadores e uma proposta de iniciativas e programas.  Ressaltou que a Thâmara Teixeira e Laura 

Gonçalves (IPECE) vão pedir ajuda da SEPLAG amanhã para fazer uma análise nos programas 

correlacionados com as atividades e os indicadores que já estão no PPA. Ressaltou quando a Carta 

estiver pronta será apresentada para o Governador para posterior envio à SEAIN. Após sua 

aprovação, o Banco vem em Missão no Estado para fazer o diagnóstico, vão trazer inovações e 

propostas para a discussão e construção dos indicadores, como feito no PforR I e vai ser realizado 

um workshop para apresentação de cada área, onde os Especialistas propõem atividades e 

melhorias.  

IV. POSIÇÃO DOS INDICADORES, PLANO DE AÇÃO, PROGRAMAS E PROJETOS DE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  

1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos 

Laura Gonçalves - IPECE apresentou os sete Indicadores que tiveram suas metas alcançadas no 

primeiro semestre de 2016, como também uma meta retroativa de 2014.2 e uma meta de 2016.2 

referentes ao Indicador da SEPLAG, conforme Quadros 1.  

Quadro 1 – Sumário dos Indicadores Primários – Metas 2016: Realizado 
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Laura Gonçalves – IPECE apresentou também os indicadores e metas que foram solicitados o 

adiantamento, conforme Quadro 2. Explicou que os três indicadores ainda não tiveram as suas 

metas alcançadas, mas foi solicitado ao Banco o adiantamento desses recursos, pois está previsto 

em contrato. Informou que o valor total desembolsado em setembro de 2016 foi U$ 46.818.000 

milhões. 

Quadro 2 – Sumário dos Indicadores Primários – Adiantamento 

 

Laura Gonçalves – IPECE passou a entregar os Certificados de Resultados, reconhecendo o 

esforço dos Técnicos das setoriais que cumpriram as metas dos indicadores em 2016.1, conforme 

nomes listados no Quadro 3.  
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ANO SETORIAL

1 Filipe Rabelo Távora Furtado

2 Maria Inês Cavalcante Studart Menezes

3 Maurício Cabrera Baca

SECITECE 4 Sandra Maria Nunes Monteiro

5 Sara Maria Feitosa

6 Jean Bruno Terto Montenegro

7 Jussara de Luna Batista

8 Rivanir Maria Bezerra

9 Catarina Tavares Santiago

10 Renato da Silva Oliveira

11 Jussara de Luna Batista

12 Rivanir Maria Bezerra

13 Jean Bruno Terto Montenegro

SEPLAG 14 José de Lima Freitas Júnior

IPECE 15 Jimmy Lima Oliveira

DLI 7
Estabelecimento de um comitê multisetorial 

de segurança hídrica
SRH 16 Carlos Magno Feijó Campelo

17 Maria Dias Cavalcante

18 Magda Marinho Braga

19 Ulisses José de Lavor Rolim

20 Milton Alves de Oliveira

21 Sérgio Augusto Carvalhedo Mota

22 Tiago Bessa Aragão

23 Ana Maria Maia

24 Carolina Braga Dias 

25 Liliana Maria Mota de Oliveira

26 Denilson Marcelino Fidelis

27 Sarah Furtado Freire

DLI 12
Porcentagem total de investimentos públicos 

sob o Programa usando metodologia aprovada.
SEPLAG 28 Francisco Adauto de Oliveira

Certificados emitidos na 32ª Reunião do Comitê PforR em 29/09/2016

DLI 2
Estabelecimento do sistema de 

monitoramento para programas TVET

INDICADORES PRIMÁRIOS

INDICADOR CERTIFICADOS EMITIDOS

20
16

.1

SDE

COGERH

SEMA

DLI 9

DLI 1

Aprovação das estratégia de capacitação 

profissional, preparação do plano de ação e 

implementação das ações selecionadas sob o 

plano de ação
SEDUC

SEDUC

SEMACE

DLI 3

Número total de acordos em vigência com 

empresas privadas para contribuir com 

equipamentos, treinamento in loco e fazer 

recomendações para elaboração da grade 

curricular ou instrutores de cursos

SEDUC

Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental

DLI 6
Porcentagem de projetos de assistência à 

família financiados pelo FECOP que tenham 

Quadro 3 – Lista dos Técnicos das setoriais que receberam os Certificados de Resultados 

 

Laura Gonçalves - IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Primários que estão sendo 

monitorados em 2016, conforme Quadro 4. 
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Quadro 4 – Sumário dos Indicadores Primários – Metas 2016 

 

Laura Gonçalves - IPECE apresentou as metas, valores e desempenho, conforme os Quadros 5 e 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Quadro 5 – Sumário das metas, valores e desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador
Setorial 

Responsável
Semestres Metas Valores em  US$ Farol

2015.1 10 2.744.444,00

2015.2 12 3.403.750,00

2016.1 13 3.444.000,00

2016.2 15 3.438.000,00

2017.1 16 3.444.000,00

2017.2 18 3.120.000,00

19.594.194,00

2015.2 5% 3.403.750,00

2016.2 7% 3.438.000,00

2017.2 10% 3.120.000,00

9.961.750,00

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

2015.1 15% 2.744.444,00

2015.2 30% 3.403.750,00

2016.1 42.5% 3.444.000,00

2016.2 55% 3.438.000,00

2017.1 75% 3.444.000,00

2017.2 95% 3.120.000,00

19.594.194,00

2015.1 22.5% 2.744.444,00

2015.2 45% 3.403.750,00

2016.1 55% 3.444.000,00

2016.2 70% 3.438.000,00

2017.1 82.5% 3.444.000,00

2017.2 95% 3.120.000,00

19.594.194,00

2013.2 Comitê instituído pelo decreto 39.375.000,00

2015.1 Diagnóstico de Bacias completos 2.744.444,00

2016.1
Minutas de pelo menos duas 

reuniões realizadas 
3.444.000,00

2016.2
Minutas de pelo menos duas 

reuniões 
3.438.000,00

2017.1
Minutas de pelo menos duas 

reuniões realizadas
3.444.000,00

2017.2
Minutas de pelo menos duas 

reuniões realizadas 
3.120.000,00

55.565.444,00

DLI 7: Estabelecimento de um 

Comitê multissetorial de 

Segurança Hídrica.

SRH         

Carlos 

Campelo

Total do Indicador 

DLI 5: Percentagem de equipes 

técnicas em CRAS recebem 

treinamento em apoio à família.

STDS 

Sebastião 

Lopes Mary 

Anne

Total do Indicador

DLI 6: Porcentagem de projetos de 

assistência à família financiados 

pelo FECOP que tenham matrizes 

lógicas 

SEPLAG José 

Freitas

Total do Indicador 

DLI 3: Número total de acordos em 

vigência com empresas privadas 

para contribuir com equipamentos, 

treinamento in loco e fazer 

recomendações para elaboração 

da grade curricular ou instrutores 

de cursos.

SEDUC     

Marta Emília 

Total do Indicador 

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

Total do Indicador
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Quadro 6 – Sumário das metas, valores e desempenho 

 

 

Laura Gonçalves - IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 2º semestre 

de 2016, conforme Quadro 7. 

 

 

 

Indicador
Setorial 

Responsável
Semestres Metas Valores em  US$ Farol

2014.1 83.8% 5.250.000,00

2014.2 84.3% 6.198.000,00

2015.1 84.6% 2.744.444,00

2015.2 84.9% 3.403.750,00

2016.1 85.2% 3.444.000,00

2016.2 85.5% 3.438.000,00

2017.1 85.7% 3.444.000,00

2017.2 85.9% 3.120.000,00

31.042.194,00

2014.1 28% 5.250.000,00

2014.2 40% 6.198.000,00

2015.1 50% 2.744.444,00

2015.2 60% 3.403.750,00

2016.1 65% 3.444.000,00

2016.2 70% 3.438.000,00

2017.1 75% 3.444.000,00

2017.2 80% 3.120.000,00

31.042.194,00

2015.1
Metodologia de monitoramento

definida e adotada.
2.744.444,00

2015.2
Protocolo de coleta de dados

definida e adotada.
3.403.750,00

2016.2
Metodologia implementada em um

reservatório estratégico.
3.438.000,00

2017.2

Metodologia implementada em dois

reservatórios estratégicos

adicionais.

3.120.000,00

12.706.194,00

2014.2
Aprovação do modelo de Gestão

para resultados do Ceará (**)
6.198.000,00

2015.1 1 2.744.444,00

2015.2 2 3.403.750,00

2016.1 3 3.444.000,00

2016.2 4 3.438.000,00

2017.1 5 3.444.000,00

2017.2 6 3.120.000,00

25.792.194,00

(*) Nome do Indicador alterado por ocasião da reestruturação do PforR

(**) Meta do Indicador  alterada por ocasião da reestruturação do PforR


2014.2  Aprovação da metodologia 6.198.000,00

2015.1 -  - 

2015.2 -  - 

2016.1 5% 3.444.000,00

2016.2 10% 3.438.000,00

2017.1 25% 3.444.000,00

2017.2 40% 3.120.000,00

19.644.000,00

DLI 11: Número de órgãos que 

aderiram formalmente ao Modelo 

de Gestão para Resultados (*)

SEPLAG 

Avilton  Júnior

Total do Indicador 

DLI 12: Porcentagem total de

investimentos públicos sob o

Programa usando metodologia

aprovada.

SEPLAG 

Adauto Oliveira

Total do Indicador 

DLI 9: Índice da qualidade da 

fiscalização ambiental

COGERH     

Denilson 

Fidelis,           

SEMA                 

Maria Dias 

SEMACE Tiago 

Bessa

Total do Indicador 

DLI 10: Implementação de 

monitoramento participativo da 

qualidade da água.

FUNCEME 

Hoilton Rios

Total do Indicador 

DLI 8: Porcentagem de domicílios 

com conexão adequada ao 

sistema de esgoto.

CAGECE 

Carlos Rossas

Total do Indicador
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Quadro 7 – Indicadores Primários – 2º Semestre de 2016 

 

 

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

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

recomendações para elaborar grade curricular ou instrutores do curso” a SEDUC tem 14 acordos 

assinados. Questionou como está à busca da nova assinatura.  

Rivanir Bezerra – SEDUC informou que a equipe está realizando as visitas. Informou também que 

três acordos estão nas empresas esperando o aval da assessoria jurídica delas.  

C
a

p
a

c
it

a
ç

ã
o

 

P
r
o

fi
s

s
io

n
a

l

1 SEDUC Rivanir Bezerra 15 13
A SEDUC assinou o 14º Termo com a empresa Jangadeiro e já dialoga

com 2 novas empresas para que sejam feitas novas parcerias. 

2 STDS

Sebastião Lopes 

/ Mary Anne 

Libório

7%¹ 5,11%

A articulação está sendo realizada com os gestores e equipes

municipais, para a execução do acompanhamento familiar. 

O Sistema de Monitoramento da STDS está em fase de teste pela

Equipe de Tecnologia da Informação e do PforR na STDS, onde estão

sendo inseridos o registro das visitas de acompanhamento familiar já

realizadas.

3 STDS

Sebastião Lopes 

/ Mary Anne 

Libório

55% 96,36%

Até julho de 2016 foram capacitados um total de 173 técnicos de

referência, dentre estes, 80 de Nível Superior e 93 de Nível Médio, de

34 municípios da área de abrangência do PforR, atingindo 53 CRAS, o

equivalente a 96,36% do total de 55 CRAS, cumprindo-se, portanto, as

metas referentes ao 1º e 2º semestre de 2017, de 75% e 95%

respectivamente.

4 SEPLAG José Freitas 70% 60%

A Equipe elaborou um planejamento de atividades com o seguinte

cronograma (início em outubro e término na primeira quinzena de

dezembro): (i) Levantamento de Projetos; (ii) Oficinas para a elaboração

dos Marco-Lógicos; (iii) Revisões e elaboração do Relatório. 

5 SRH
Carlos 

Campelo

Minutas de pelo 

menos duas 

reuniões 

-

Estão previstas, para o segundo semestre de 2016, três reuniões do

CONERH. A próxima deverá ocorrer no dia 18/10/16 e logo que as

duas atas estejam devidamente aprovadas, estas serão encaminhadas

para comprovação de indicador.

6 CAGECE Carlos Rossas 85.5% 86,66%

Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 86,05%. 

O resultado do mês de agosto foi de 86,66%.

7 SEMA Maria Dias 70% 68,62% 68,62% (Medição referente a agosto/2016).

8 FUNCEME Hoilton Rios

Metodologia 

implementada em 

um reservatório 

estratégico

-

De forma a cumprir a meta os resultados do estudo "Desenvolvimento

de uma Metodologia de Modelagem de Qualidade de Água os

Reservatórios do Estado do Ceará - Aplicação: Açude Acarape do

Meio" foram apresentados ao CBH da Região Metropolitana de

Fortaleza, por ocasião da sua 43ª Reunião, realizada no dia 15 de

setembro de 2016. A Declaração do Comitê aprovando o estudo foi

enviada à UGP.

Aprovação do 

modelo de Gestão 

para resultados do 

Ceará.3

 (2014.2)

1 Secretaria 

(2015.1)

2 Secretarias 

(2015.2)

3 Secretarias 

(2016.1)

4 Secretarias 

(2016.2)

10 SEPLAG Adauto Oliveira 10% dos Projetos 20%
A minuta do Decreto está em análise com previsão de publicação para 

o ano de 2017.  

Responsável Meta Realizado Status

DLI12:Porcentagem total de 

investimentos públicos no âmbito do 

Programa preparada com metodologia 

aprovada 

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
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DLI 4: Porcentagem de famílias de 0 a 5 

anos inscritas no Cadastro Único 

localizadas nos municípios alvo que 

estejam recebendo apoio familiar através 

do CRAS. 

DLI 5: Porcentagem de equipes técnicas 

no CRAS capacitadas em apoio familiar. 


DLI 6: Porcentagem de projetos de

assistência da família financiados pelo

FECOP com matrizes lógicas

implementadas.

Metas 2ª semestre 2016 - Indicadores Primário PforR

Á
r
e

a

Nº Indicador Primário Órgão

Q
u

a
li
d

a
d

e
 d

a
 Á

g
u

a

DLI 7: Estabelecimento de comitê 

multisetorial de segurança de água.

DLI 8: Percentual de domicílios com 

conexão adequada ao sistema de 

esgoto.

DLI 9: Índice de qualidade da

fiscalização ambiental.

DLI 10: Implementação de 

monitoramento participativo da qualidade 

da água.

9

DLI 11: Número de órgãos que aderiram 

formalmente ao Modelo de Gestão para 

Resultados 2

SEPLAG Avilton Júnior -

A primeira meta deste indicador 'Aprovação do modelo de GpR' está 

condicionada à assinatura de um decreto por parte do Governador, 

institucionalizando o referido modelo no Estado do Ceará. A consultoria 

contratada está finalizando a proposta de regulamentação para que 

possamos apresentá-la ao Cogerf e, consequentemente, ao 

Governador, para assinatura e publicação no DOE.

G
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tã

o
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o
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e
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r
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ú
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Laura Gonçalves – IPECE informou 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” está sendo feita a articulação com os gestores para que sejam feitas essas 

visitas. 

Rosilane Ribeiro – STDS informou que antes da realização das visitas, é feita uma reunião com os 

gestores municipais. Ressaltou que as equipes estão indo em alguns municípios para acompanhar 

a realização dessas visitas com as equipes principais.   

Laura Gonçalves – IPECE lembrou que esse indicador está na reestruturação do projeto na qual foi 

solicitada a redução das metas. 

Laura Gonçalves – IPECE informou que foram capacitadas 96,36% de equipes técnicas do 

Indicador “Porcentagem de equipes técnicas em CRAS recebendo treinamento em apoio às 

famílias”.  

Rosilane Ribeiro – STDS informou que a última capacitação foi realizada em setembro e a equipe 

está na fase de preparação do relatório para enviar à UGP.  

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que esse número ultrapassa a meta prevista para o final do 

PforR que é de 95%.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que as equipes estão se reunindo para verificar quais são os 

projetos, com base na reunião do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS), que 

serão inseridos no marco lógico agora nesse semestre para atender o indicador “Porcentagem de 

Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas” e 

que as oficinas serão realizadas no mês de outubro.  

Carlos Campelo - SRH informou que no primeiro semestre foram entregues duas atas, indicando o 

cumprimento do Indicador “Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água”. 

Informou também que já acontecera a primeira reunião do segundo semestre e no dia 18/10 será 

realizada a segunda reunião na qual será aprovada a ata a primeira reunião. Na primeira semana 

de dezembro será realizada a última reunião do ano de 2016.  

Sérgio Câmara – SRH ressaltou que a reunião do dia 18/10 terá a participação do Especialista 

Gunars Platais (Banco Mundial).  

Laura Gonçalves – 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 86,66%. 

Laura Gonçalves – IPECE informou que o índice do indicador “Índice de qualidade da fiscalização 

ambiental” está quase alcançando a meta. 

Ulisses Rolim – SEMA informou que os trabalhos foram paralisados em função das eleições 

municipais.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que o produto da consultoria que configura a implementação da 

modelagem em um reservatório referente ao Indicador “Implementação de monitoramento 

participativo da qualidade da água”, foi apresentado ao Comitê de Bacias Hidrográfica Metropolitana 

e aprovado. 
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Laura Gonçalves – IPECE informou que foi solicitado ao Banco o adiantamento da meta de 2014.2 

do Indicador “Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados”. 

Informou também que houve uma reunião hoje com a empresa e a SEPLAG onde foi sinalizado que 

o cumprimento da meta estava previsto para o final de outubro e que até o final do ano de 2016 

todas as metas seriam alcançadas.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que as metas do ano de 2016 do Indicador “Porcentagem total 

de investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada” foram 

alcançadas.  

Adauto Oliveira – SEPLAG informou que a metodologia desenvolvida pela empresa foi implantada 

em cinco projetos no Estado e estão sendo definidos os projetos para o ano de 2017.  

2. Indicadores Secundários 2016.2 

Laura Gonçalves - IPECE apresentou o Sumário dos Indicadores Secundários no ano de 2016, 

conforme Quadro 8. 

Quadro 8 – Sumário dos Indicadores Secundário – Metas 2016.2  

 

Laura Gonçalves - IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Secundários no 2º 

semestre de 2016, conforme Quadro 9. 
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Quadro 9 – Indicadores Secundários – 2º Semestre de 2016 

 

 

Laura Gonçalves - IPECE explicou que os dados da RAIS para o cálculo do Indicador “Número de 

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

econômico)” são divulgados em setembro e, referente ao ano de 2015, foi detectada uma queda no 

número em comparação ao ano de 2014. Ressaltou que a proposta é que esse indicador seja 

discutido no Comitê de Estratégia.  

Laura Gonçalves - IPECE explicou que a meta do Indicador “Criação e funcionamento de Comitê 

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

IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT)” é a publicação de duas resoluções até o final de 2016. 

Informou que a primeira resolução foi publicada e diz respeito ao Programa Mais Infância Ceará. 

Ressaltou que haverá uma reunião na Casa Civil para mostrar o monitoramento dos indicadores 

que são discutidos no Comitê de Desenvolvimento Infantil e resultará na segunda resolução.  

Laura Gonçalves - IPECE informou que a STDS solicitou a alteração da nomenclatura do Indicador 

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

treinada” e ressaltou que o sistema de monitoramento de acompanhamento e emissão dos 

relatórios referentes a essas visitas está sendo elaborado pelos técnicos da Secretaria.  

Rosilene Ribeiro – STDS informou que já foram inseridos dados através do sistema.  

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

metropolitana de Fortaleza” vem sendo alcançada e o resultado informado para o mês de agosto foi 

de 77,2. Informou também que o IQARce vem sendo informado mensalmente e que na visão do 

Banco é o índice que trata de forma mais fidedigna da situação real da qualidade da água e o 

resultado informado para o mês de julho foi de 4,38, o que representa criticamente degradado à 

poluído.  
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1 IPECE Victor Hugo 30.300 26.141
Houve uma queda no número de técnicos absorvidos em 2015: 25.463.

(2014: 26.141 técnicos foram absorvidos. 

2 SEPLAG
Lara Maria Silva 

Costa

Outras duas 

Resoluções 

Publicadas

-

Publicada a 1ª Resolução do CPDI de 2016 no Diário Oficial do Estado

do dia 05/09/16. Realizada a 3ª reunião ordinária do Comitê no dia

21/09/16 em que, dentre outros pontos, foi apresentado o sistema

utilizado pela Casa Civil para monitoramento do Mais Infância Ceará. A

segunda resolução do ano será elaborada e publicada posteriormente.

3 STDS Mary Anne Libório 7% -

O Sistema de Monitoramento da STDS encontra-se em fase de teste.

Os dados do acompanhamento familiar, referentes a primeira e a

segunda visitas estão sendo inseridos, para a emissão de relatórios de

acompanhamento familiar, e verificação dos resultados obtidos no

cumprimento do indicador.

4 Zulene Almada - -

Os três primeiros produtos foram entregues a Cogerh, a equipe de

fiscalização fez as sugestões de correções/alterações e foram

reenviados ao consórcio para ajustes nos devidos relatórios. 

5 Ana Araújo
Proposta e consultas 

completas aos CBH's
2

As Consultas foram 

realizadas nos 12 

Comitês de Bacias 

Hidrográficas.

Finalização do processo de compilação das contribuições das

Consultas realizadas junto aos Comitês das Bacias.  

6 Disney Paulino 65,9 77,2 77,2 (referente ao mês de agosto) 

7 SEMA Marias Dias
Implementação e 

monitoramento
-

Atualmente, está em execução a Estruturação dos Consórcios 

Municipais, e a elaboração dos Planos Regionais de Resíduos Sólidos.

1 De acordo com o novo Protocolo este Indicador só terá meta em 2017.2 

2 Comitês Bacias Hidrográficas

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

COGERH
Apresentação de nova lei de proteção de

bacias hidrográficas.

PDO 3: Qualidade da água bruta, na região

metropolitana de Fortaleza.

Apresentação da lei de gestão de resíduos 

sólidos revista.

                   Probabilidade alta de atingir a meta

PDO 1: Número de técnicos com nível médio

absorvidos pelo setor produtivo (público e

privado) (ajustado para o ciclo econômico).
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Criação e funcionamento de Comitê

Consultivo multissetorial CPDI (Gabinete do

Governador, SEDUC, SDA, SESA, STDS,

SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e

SECULT). 

PDO 2: Percentual de famílias Cadastro

Único nos municípios-alvo a receber apoio do 

CRAS com equipe treinada.        

Q
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a
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a
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a
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a

Apresentação de planos de segurança de

água para três bacias hidrográficas

estratégicas. 
1

Metas 2ª semestre 2016  - Indicadores Secundários

Área Nº Indicador Secundário Órgão Responsáveis Meta 2ª Semestre Realizado Status
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Laura Gonçalves - IPECE ressaltou que o indicador “Apresentação de planos de segurança de água 

para três bacias hidrográficas estratégicas” não tem meta, pois foi solicitada a sua alteração, 

portanto só haverá meta para o final de 2017.  

Davi Pereira – COGERH informou que ontem a equipe foi contatada sobre a questão dos 

quilombolas e indígenas e ressaltou que é preciso que a consultoria passe as áreas para que sejam 

realizados os trabalhos de sensibilização. Informou também que haverá uma reunião no dia 

11/10/16 no qual uma das pautas vai ser sobre a questão dessas áreas. 

Laura Gonçalves – IPECE informou que a COGERH está concluindo a minuta com a contribuição 

de todos os Comitês de Bacias do Estado para o cumprimento do Indicador “Apresentação de nova 

lei de proteção de bacias hidrográficas” e que posteriormente será apresentado no CONERH.  

Ana Araújo – COGERH informou que no dia 18/10/16 não será possível, só em dezembro.  . 

Magda Marinho – SEMA informou que para o indicador “Apresentação da lei de gestão de resíduo 

sólido revista”, está em execução a Estruturação dos Consórcios Municipais e a elaboração dos 

Planos Regionais de Resíduos Sólidos. 

3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental 

Laura Gonçalves – IPECE apresentou as pendências do Plano de Ação de Mitigação de Riscos 

Sócio Ambiental – PforR, conforme Quadro 10. 

Quadro 10 – Programas do PforR – Eixo Capacitação Profissional 

 

Laura Gonçalves - IPECE informou que o 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”, diz respeito as estratégias para alcançar as famílias indígenas e 

quilombolas na assistência familiar e a SEDUC e a STDS elaboraram uma nota técnica indicando 

que infelizmente não seria possível fazer as visitas às comunidades indígenas. Foi enviado esse 

documento para o Banco e o Especialista Alberto Costa (Banco Mundial) retornou com alguns 

questionamentos e estes já foram repassados para os responsáveis e aguarda-se um retorno. 

Ressaltou que a SEDUC mandou algumas considerações, restando à STDS fazer a compilação e 

enviar para a UGP.  

Rosilene Ribeiro – STDS informou que o Sebastião Lopes (STDS) já enviou o documento.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Sebastião Lopes (STDS) mandou e solicitou um e-mail à 

SEDUC que já respondeu. Questionou se a STDS vai querer algo unificado ou se as respostas 

serão enviadas ao Banco separadamente.  

Rosilane Ribeiro – STDS informou que poderia fazer separado. 
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Laura Gonçalves - IPECE informou que a meta do risco 3 Ação E “Desenvolvimento de um marco 

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

terra como consequência dos planos de gestão da água” refere-se àquilo que o Davi Pereira 

(COGERH) falou, portanto, aguarda-se a reunião na próxima.  

Davi Pereira – COGERH ressaltou que a reunião será realizada no dia 11/10/16. 

4. 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 11, 

12 e 13. 

Quadro 11 – Programas do PforR – Eixo Capacitação Profissional 

 

 

 

 

Thâmara Teixeira – IPECE informou que recentemente houve uma reunião com a Especialista 

Susana Amaral (Banco Mundial) e com as setoriais que tem programas no Componente I para 

discutir sobre o comprometimento em executar o que está previsto como metas.  

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da Capacitação Profissional, a SEDUC tem a meta 

para 2016 de R$ 177,53 milhões e já foi executado R$ 144,52 milhões até o dia 28/09/2016. 

Ressaltou que a SEDUC permanece com a mesma meta e já executou 81%. 

Quadro 12 – Programas do PforR – Eixo Assistência à Família 
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Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo de Assistência a Família a STDS, durante a 

reunião no dia 13/09/2016, informou que a meta para o ano de 2016 não poderia ser de R$ 8,10 

milhões, portanto a setorial enviou uma nota técnica solicitando a redução. Esta nota foi enviada ao 

Banco e aguarda-se o retorno para saber se essa mudança é viável. Ressaltou que a STDS já 

executou R$ 5,60 milhões, o que representa 69%. 

Quadro 13 – Programas do PforR – Eixo Qualidade da Água 

 

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a SCIDADES também solicitou redução do valor. Explicou 

que nada foi executado porque ainda está em licitação.  

 

 

 

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a SEMA tem a meta para 2016 de R$ 5,5 milhões e foi 

executado R$ 268,76 mil até o dia 28/09/2016. Ressaltou que também foi solicitada a redução da 

meta e aguarda-se a não objeção do Banco.   
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Thâmara Teixeira – IPECE informou que SEMACE tem a meta para 2016 de R$ 3,87 milhões e foi 

executado R$ 247,71 mil até o dia 28/09/2016. Ressaltou que foi solicitado um aumento da meta, 

pois houve a inclusão de uma iniciativa no Programa 500, bem como o remanejamento de alguns 

valores. Aguarda-se a não objeção do Banco.  

 

 

 

 

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a FUNCEME tem a meta para 2016 de R$ 1,86 milhões e 

foi executado R$ 1,29 milhões até o dia 28/09/2016.  

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a execução dos Programas até o dia 28/09/2016, conforme 

Quadro 14. 

Quadro 14 – Execução dos Programas até o dia 28/09/2016 

 

 

 

 

 

 

 

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

executado, até o dia 28/09/2016, R$ 151,92 milhões, o equivalente a 75%. Ressaltou que esse 

valor refere-se às metas antes do envio das notas técnicas ao Banco. Se o Banco emitir a não 

objeção vai haver uma redução no valor. Em relação ao acumulado do projeto, percebe-se que a 

meta de 2014 a 2017 é de R$ 878,38 milhões e foi executado R$ 628,54 milhões, o equivalente a 

71,55%. Ressaltou que falta executar R$ 249,98 milhões.  

Thâmara Teixeira – IPECE passou a apresentar o panorama de – para dos Programas, conforme 

apresentado no Quadro 15 
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Quadro 15 – Apresentação sumária da redução solicitada pelos Órgãos 

 

 

5. Assistência Técnica: Estatísticas 

Lívia Castro – IPECE apresentou as estatísticas dos projetos de assistência técnica do PforR, 

conforme Gráficos 1 e 2.   

Gráfico 1 - Estágio dos Processos Licitatórios 

 

Lívia Castro – IPECE informou que o gráfico representa um panorama detalhado dos projetos de 

assistência técnica e aponta que 6 projetos estão nas atividades iniciais, elaborando o termo de 

referência, memória de cálculo e manifestação de interesse, 26 projetos estão em licitação e 43 

projetos já estão contratados.  

Lívia Castro – IPECE apresentou os projetos em andamento, conforme Quadro 16. 



 19 

Quadro 16 - Projetos em Andamento 

 

Lívia Castro – IPECE explicou que o quadro trata detalhadamente das fases de cada um dos 75 

projetos. Chamou a atenção para os projetos que estão nas etapas bem iniciais.   

Gráfico 2 - Projetos em Andamento 

 

 

 

 

 

Lívia Castro – IPECE explicou que o gráfico aponta 35% dos processos em licitação, 57% em 

execução ou concluído e 8% estão em atividades preparatórias e o intuito da UGP é conseguir a 

efetivação desses contratos.  

6. Tempo disponível até encerramento do PforR 

Lívia Castro – IPECE apresentou o tempo disponível até o encerramento do PforR, conforme 

Quadro 17 e ressaltou que essa informação é recorrente em toda reunião do Comitê. Explicou que 

os projetos que estiverem acima de 16 meses para contratação e execução dos serviços ficarão 

inviáveis para o Projeto PforR.  
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Quadro 17 – Tempo disponível até o encerramento do PforR 

 

 

 

 

 

 

 

7. Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco 

Lívia Castro – IPECE apresentou o Gráfico 3 referente aos subprojetos de assistências técnicas em 

risco.  

Gráfico 3 - Subprojetos de AT em Risco 

 

 

 

 

 

 

 

Lívia Castro – IPECE explicou que o gráfico acima detalha aqueles projetos que estão em situação 

de risco. Informou que nove projetos estão com risco baixo, treze estão no risco médio, pois a 

projeção acusa um prazo de 14 meses, sete projetos estão no risco alto e são aqueles projetos que 

têm o prazo de execução até 16 meses e ressaltou que essas setoriais precisam ser mais céleres. 

Explicou que três projetos estão com risco altíssimo, mas têm garantia de fechar contrato até a 

próxima semana.  

Adauto Oliveira – SEPLAG questionou qual a solução para encerrar o contrato que ultrapassar o 

tempo do projeto.  

Cristina Medeiros – IPECE informou que se o governo tiver recursos para que possa financiar, 

então é só aditar o contrato e colocar Fonte 00, mas acredita ser muito impossível.  

Sérgio Câmara – SRH informou que esse caso aconteceu isso no PROGERIH.   

Cristina Medeiros – IPECE informou que a Especialista Susana Amaral (Banco Mundial) sugeriu 

que todos os produtos fossem entregues em outubro de 2017, pois essa situação não é boa nem 

para o projeto e nem para o Banco Mundial. Ressaltou que o papel da UGP sempre foi monitorar 

para mitigar os riscos e assegurar a contratação e execução ao máximo possível.  



 21 

Lívia Castro – IPECE apresentou o Quadro 18 referente aos subprojetos de assistências técnicas 

em risco.  

Quadro 18 – Projetos de Assistência Técnica em situação de risco 

 

 

Lívia Castro – IPECE informou que, conforme o monitoramento, foi detectado nos projetos de 

assistência técnica aqueles que estão em situação de risco, alinhado com os 16 meses para o 

término do PforR. Chamou a atenção para os projetos da SEDUC, SEMA, CGE, IPECE, SEMACE e 

SEPLAG.   

André Morel – IPECE apresentou a previsão do início dos contratos, conforme Quadro 19. 

Quadro 19 – Previsão de Início dos 32 Contratos que estão em licitação 

 

 

 

 

 

 

André Morel – IPECE informou que são 75 projetos de assistência técnica, mas até hoje foram 

assinados 43 contratos, restando 32. Explicou que a planilha acima representa uma previsão de 

quando esses contratos serão assinados. Informou que em outubro são previstos oito contratos, em 

novembro são previstos sete, em dezembro cinco e por fim, são previstos doze contratos em janeiro 

de 2017. Ressaltou que todos os esforços estão sendo realizados para que os contratos sejam 

assinados até dezembro.   

André Morel – IPECE apresentou a situação atual dos contratos, conforme Quadro 20. 
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Quadro 20 – Situação dos Contratos 

 

 

André Morel – IPECE informou que o total contratado foi de R$ 29.597.604,65, porém o total pago 

foi de R$ 5.459.584,35, o que equivale a 18,45%.   

André Morel – IPECE informou que hoje participou de uma reunião com o Avilton Júnior (SEPLAG) 

e a empresa, pois será necessário fazer um aditivo de prazo, visto que a empresa não conseguiu 

executar tudo. Com relação à STDS, foi questionado pela UGP qual seria a previsão de pagamento 

da empresa Maestria, e foi informado que no período eleitoral não tem como fazer uma previsão 

exata de quando as capacitações irão acontecer.  

Rosilane Ribeiro – STDS explicou que os prefeitos estão envolvidos nas campanhas eleitorais e 

não tem como realizar a capacitação. 

Cristina Medeiros – IPECE solicitou uma salva de palmas para os dezessete contratos que foram 

encerados, como também para os vinte e seis contratos que estão sendo implementados. 

Ressaltou que a vai haver uma mudança no monitoramento, visto que as licitações vão acabar. A 

partir de agora o foco vai ser o gerenciamento dos contratos para garantir o recebimento dos 

produtos.  

Viviane Costa – IPECE ressaltou que a percepção que a UGP está tendo é que existem muitos 

atrasos na entrega dos produtos das empresas por causa da falta de articulações em determinados 

contratos. Para que a empresa possa prestar os serviços e se for preciso envolver outras setoriais, 

a ida delas e as entrevistas são de responsabilidade do Estado e ressaltou que é importante 

acelerar essas articulações para garantir o recebimento dos produtos, realizar os pagamentos e não 

ter nenhum problema depois. 

Todos deram uma salva de palmas. 

André Morel – IPECE apresentou a situação dos pagamentos dos contratos, conforme Quadro 21. 

Quadro 21 – Situação dos pagamentos dos Contratos 
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André Morel – IPECE explicou que o gráfico acima representa a evolução dos contratos assinados 

e os respectivos pagamentos do mês e, conforme visualizado, em julho, agosto e setembro foram 

assinados, aproximadamente, R$ 15 milhões em contratos. Ressaltou que os pagamentos estão 

seguindo a ordem dos contratos, ou seja, estão se elevando.   

8. Projetos de Assistência Técnica por Setorial e Pontos Principais de Aquisições 

Giuseppe Nogueira – IPECE desejou boa tarde e selecionou alguns pontos que têm sido comuns 

dentro do desenvolvimento dos Projetos de Assistência Técnica para enfatizar. 

Comunicação 

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que para qualquer comunicação com qualquer pessoa que 

faz parte da UGP seja feito através do e-mail ugp.pforr@ipece.ce.gov.br. Como exemplo, explicou 

que às vezes uma pessoa da equipe fica doente ou está em alguma reunião externa. Se chegar um 

e-mail de forma individual, não vai ser respondido a tempo, podendo ser respondido por outro 

membro da equipe. Explicou também que tem uma pessoa responsável por arquivar os e-mails e 

por cobrar para que a análise seja mais rápida e mais célere, portanto isso vai ajudar o trabalho da 

UGP.   

Contratações 

Assinatura de Contrato x Emissão da Ordem de Serviços 

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que na etapa da assinatura do contrato e na emissão da 

ordem de serviço, as equipes sempre informam que o contrato foi assinado, porém a empresa não 

começou a executar porque o contrato não fora publicado e não foi emitida a ordem de serviço.  

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou o artigo 61 da Lei 8.666/93 que em resumo diz: ‘A 

publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é 

condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia 

útil do mês seguinte ao de sua assinatura’. Explicou que para o contrato se tornar eficaz, ele deverá 

ser publicado, mas o serviço pode ser iniciado sem essa publicação. Explicou também que a 

publicação tem que existir até o quinto dia útil do mês subsequente. Ressaltou que pode assinar o 

contrato, pode emitir a ordem de serviço e feito isso, providenciar a publicação para que ele se 

torne eficaz diante da administração pública.   

 Projetos de Assistência Técnica por Setorial 

CGE 

Viviane Costa – IPECE informou que até o dia 03/10/2016 (segunda-feira) envia o relatório de 

julgamento da LPN do subprojeto ‘Capacitação da população para o Controle Social’ revisado.  

Viviane Costa – IPECE 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 

relançado e houve a apresentação de duas propostas. Questionou a previsão de entrega do 

relatório de avaliação técnica.  

mailto:ugp.pforr@ipece.ce.gov.br
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Thaís Líssia – CGE informou que a comissão está aguardando o retorno do parecer jurídico, visto 

que uma empresa apresentou, na manifestação de interesse, uma razão social e, na apresentação 

de propostas, apresentou outra razão social. Explicou que a assessoria jurídica está elaborando 

uma fundamentação legal para negar essa análise de proposta.   

Viviane Costa – IPECE informou que o contrato do subprojeto ‘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 

próximo de ser assinado.  

Viviane Costa – IPECE solicitou que a CGE acompanhe o recebimento das propostas 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)’ que acontecerá no dia 13/10/16.  

Viviane Costa – IPECE informou que o subprojeto ‘Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, 

através de Unidade de Resposta Audível - URA, a partir do modelo preestabelecido pela CGE, bem 

como a disponibilização de uma ferreamente tecnológica que realize o gerenciamento e a 

visualização das informações coletadas (APLICAÇÃO)’ é vinculado ao anterior e está com toda a 

documentação pronta, mas não foi lançado o processo de licitação por causa do avanço da anterior.  

SECITECE 

Viviane Costa – IPECE informou que o subprojeto ‘Contratação de Serviço de Consultoria Técnica 

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

o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará’ está em execução e houve o primeiro 

workshop com os atores envolvidos do Estado.   

SEPLAG 

Viviane Costa – IPECE informou que o subprojeto ‘Contratação de Empresa de Consultoria para 

Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder 

Executivo do Estado do Ceará’ está na fase de elaboração de propostas. 

Viviane Costa – IPECE 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’ está próximo de ser assinado.  

SEDUC 

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou à Rivanir Bezerra (SEDUC) se teria alguma informação 

sobre a análise e previsão de conclusão do relatório de avaliação técnica 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)’. Ressaltou 

que esse subprojeto está preocupante, pois as propostas foram recebidas há 90 dias. Ressaltou 

que a UGP recebeu um telefonema do CAED, a única empresa que enviou a proposta, e estão 

preocupados com a questão da disponibilidade dos profissionais.  

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que seria interessante tentar concluir o mais rápido possível 

para que os profissionais continuem disponíveis e que não se tenha problema de substituição, que 
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é um problema recorrente.  Como encaminhamento, pediu para que a Rivanir Bezerra (SEDUC) 

conversasse com a comissão e ver qual seria a previsão para a conclusão dessa análise.  

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que aguarda o lançamento da manifestação de interesse do 

subprojeto ‘Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual 

Analista em Banco de Dados. (02 analistas)’. 

José Anderson – SEDUC informou que o processo está na assessoria jurídica. 

Giuseppe Nogueira – IPECE solicitou, como encaminhamento, que fizesse o contato com o jurídico 

para saber se estão precisando de alguma orientação por parte da UGP.  

Lívia Castro – IPECE questionou se após a reunião com o Caio Piza (Banco Mundial) no dia 

25/08/2016 houve algum avanço em relação ao subprojeto da avaliação de impacto.  

José Anderson – SEDUC informou que a equipe está reunindo todos os materiais dos 

pesquisadores para fazer esse envio em uma única vez e não ficar enviando vários e-mails. 

Ressaltou que até o momento só conseguiram quatro pesquisadores e ainda faltam dois.   

Cristina Medeiros – IPECE solicitou que José Anderson (SEDUC) desse essa resposta por e-mail, 

copiando a UGP, para o Caio Pizza (Banco Mundial), pois ele não sabe o porquê do Estado estar 

em silêncio.  

V. APROVAÇÃO DA ATA DA 32ª REUNIÃO 

Laura Gonçalves – IPECE informou que a Ata foi enviada no dia 19/09/2016 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.   

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

27/10/2016, quinta-feira às 14h30m no IPECE.   

Karine Machado – SEPLAG informou oficialmente que está saindo da SRH e voltando para a 

SEPLAG, mas o Sérgio Câmara (SRH) vai continuar acompanhando. Ressaltou que a nova 

coordenadora Déborah Barros (SRH) já está presente na reunião do Comitê. Aproveitou para 

agradecer a equipe da UGP, pois trabalha muito junto com a SRH e agradeceu a todos e desejou 

boa sorte. 

Cristina Medeiros – IPECE agradeceu a gentileza por sua participação na reunião de hoje para  

passar o ‘bastão’ para Déborah Barros (SRH). Desejou boas vindas à nova Coordenadora. 

VI. ENCAMINHAMENTOS 

Os encaminhamentos da reunião estão elencados abaixo: 

1. UGP: enviar até o dia 03/10/2016 (segunda-feira) o relatório de julgamento da LPN do 

subprojeto ‘Capacitação da população para o Controle Social’ revisado;  

2. CGE: enviar RAT finalizado do 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’ para análise a UGP; 
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3. SEDUC: enviar RAT finalizado 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)’ até o dia 29/09/2016; 

4. SEDUC: enviar e-mail ao Caio Piza (Banco) informando o porquê e quando irá enviar os 

trabalhos para o subprojeto ‘Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional 

- Consultor Individual Estatístico’; 

5. SEDUC: enviar processo para lançamento da manifestação de interesse do subprojeto 

‘Avaliação de Impacto de programas de Educação Profissional - Consultor Individual 

Analista em Banco de Dados. (02 analistas)’ até o dia 06/10/2016. 

 

VII. ENCERRAMENTO 

Laura Gonçalves – IPECE finalizou a reunião agradecendo a presença de todos.   

VIII. ANEXOS 

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais 
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