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INTRODUÇÃO

Às 14h30min, no IPECE, Cristina Medeiros (IPECE) desejou boa tarde e iniciou a reunião.
Ressaltou que essa é a 35ª Reunião do Comitê PforR. 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 (14h35 – 14h40m):
2.1 Posição da Reestruturação do PforR
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h40 - 15h10m)
3.1. Indicadores Primários 2016.2 e Desembolsos – Thâmara Teixeira
3.2. Indicadores Secundários 2016.2 – Thâmara Teixeira
3.3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos – Thâmara Teixeira
3.4. Programas PforR - Thâmara Teixeira
3.5. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro
3.6. Tempo disponível até o encerramento do PforR - Lívia Castro
4. Projetos de Assistência Técnica em Situação de Risco e Previsão de Assinatura dos
Contratos – Giuseppe Nogueira (15h10 – 15h30)
4.1 Risco de Prazo dos subprojetos – Giuseppe Nogueira
4.2 Previsão de Assinatura dos contratos dos 22 Subprojetos sendo licitados – Giuseppe
Nogueira
5. Monitoramento Contratos – Lívia Castro (15h30 – 15h40)
6. Projetos de Assistência Técnica por Setorial Contratados
7. Aprovação da Ata da 34ª Reunião (24/11/2016) (15h40m - 15h45m) – Thâmara Teixeira
8. Encaminhamentos (15h45m - 16h) - Lívia Castro
9. Encerramento (16h)
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_15122016.pdf
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III.

ALGUMAS INFORMAÇÕES
1. Posição da Reestruturação do PforR

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o processo está na PGFN e foi informada que é
necessário elaborar um parecer jurídico da PGE do Estado. Ressaltou que a UGP está nesse
trâmite de reunir toda a documentação para dar prosseguimento ao processo.
Cristina Medeiros – IPECE informou que, conforme o Régis Albuquerque (SEPLAG/COTEF) houve
uma mudança no procedimento.
IV.

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

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Primários, suas respectivas
metas, o status do que já foi realizado e a sinalização de cumprimento para 2016.2, conforme
Quadro 1.
Quadro 1 – Indicadores Primários: Metas 2016.2

Cristina Medeiros – IPECE chamou a atenção e ressaltou que todos os indicadores estão com a
sinalização verde, exceto o da SEPLAG, mas existe uma possibilidade de todas as metas serem
alcançadas amanhã, após a reunião com o Governador e o Secretariado que irão assinar os
acordos.
Adauto Oliveira – SEPLAG informou que a reunião estava prevista para amanhã, os acordos já
estão todos definidos e discutidos com as seis setoriais, mas o Governador pediu para ser adiado e
a expectativa é que até a segunda quinzena de janeiro, os acordos sejam assinados.
Thâmara Teixeira – IPECE apresentou as metas, valores e desempenho, conforme os Quadros 2 e
3.
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Quadro 2 – Sumário das metas, valores e desempenho
Indicador

Setorial
Responsável

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

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

Semestres

Metas

2015.1

10

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

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

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

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

SRH
Carlos
Campelo

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

2013.2
2015.1

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

39.375.000,00
2.744.444,00

2016.1
2016.2
2017.1
2017.2

Farol

2.744.444,00

2015.2
2016.1
2016.2
2017.1
2017.2

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

STDS
Sebastião
Lopes Mary
Anne

Valores em US$

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

4

Quadro 3 – Sumário das metas, valores e desempenho
Indicador

Setorial
Responsável

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

Semestres

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

2015.2
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 SEPLAG
Programa usando metodologia Adauto Oliveira
aprovada.

Valores em US$

2014.1
2014.2
2015.1
2015.2
2016.1
2016.2
2017.1
2017.2

2015.1

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

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

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

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 2º semestre
de 2016, conforme Quadro 4.
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Quadro 4 – 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

1

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

2

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.

3

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

Órgão

Responsável

Meta

Realizado

SEDUC

Rivanir Bezerra

15

14

A SEDUC assinou o 15º Termo de cooperação técnica com a empresa
Maracañas Viagem e Turismo LTDA e o mesmo já foi encaminhado para
a publicação.

7,10%

Articulação realizada com os gestores e equipes municipais, para a
execução do acompanhamento familiar. Visitas de acompanhamento
familiar sendo realizadas pela STDS, nos municípios no âmbito do
PforR para o cumprimento do indicador até o final do segundo semestre
de 2016. Até o momento foram acompanhadas 3.247 famílias (total de
45.697), as informações obtidas nas visitas estão sendo registradas em
instrumental próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da
STDS.

STDS

Sebastião Lopes /
Mary Anne Libório

STDS

Sebastião Lopes /
Mary Anne Libório

55%

96,36%

A Meta de 2016.2 foi alcançada.
Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações com a
participação de 36 municípios, atingindo 55 CRAS, cumprindo-se,
portanto, as metas referentes ao 1º e 2º semestre de 2016, que eram de
42,5% e 55% respectivamente, bem como as metas do próximo ano
que são de 75% (1º semestre) e 95% (2º semestre).

SEPLAG

José Freitas

70%

60%

De 12 a 16 de dezembro de 2016: Conclusão da revisão dos marcos
lógicos construídos;
De 19 a 23 de dezembro de 2016: Consolidação de Relatório
demonstrativo de cumprimento da Meta;
Dia 22 de dezembro de 2016: Entrega do Relatório.

7%¹

4

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

5

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

SRH

Carlos
Campelo

Minutas de pelo
menos duas
reuniões

6

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

CAGECE

Carlos Rossas

85.5%

86,79%

Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 86,05%.
O resultado do mês de outubro foi de 86,79%.

7

DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização
ambiental.

SEMA

Maria Dias

70%

78,86%

78,86% (Medição referente a 09/12/16).

Hoilton Rios

Metodologia
implementada em
um reservatório
estratégico

Metodologia
implementada
em um
reservatório
estratégico.

8

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

FUNCEME

Duas Atas já Já foram encaminhadas à UGP duas Atas de reuniões. A última reunião
encaminhadas ocorreu no dia 06/12/16.

Aprovação do
modelo de Gestão
para resultados do
Ceará. 3
(2014.2)
Gestão do Setor Público

Status

9

DLI 11: Número de órgãos que aderiram
formalmente ao Modelo de Gestão para
Resultados 2

SEPLAG

Avilton Júnior

1 Secretaria
(2015.1)

-

2 Secretarias
(2015.2)

A Meta de 2016.2 foi alcançada.
Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em
execução no âmbito do Contrato No. 010/2015. A segunda versão do
Relatório 04 (Avaliação da metodologia/estratégia proposta) foi analisada
pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento e os comentários
encaminhados ao Consórcio.

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, o que está
prevista para ocorrer no dia 16 de dezembro, em reunião geral de
secretariado. Na ocasião, deverão ser assinados os seis acordos de
resultados com as secretarias-piloto escolhidas (SCIDADES, SEDUC,
SEINFRA, SEMA, SESA, SRH e SSPDS), o que comprovará o
atingimento das metas do indicador DLI 11.

3 Secretarias
(2016.1)
4 Secretarias
(2016.2)
DLI12:Porcentagem total de
investimentos públicos no âmbito do
10
Programa preparada com metodologia
aprovada

SEPLAG

Adauto Oliveira

10% dos Projetos

20%

A Meta de 2016.2 foi alcançada. As próximas metas do ano de 2017
serão cumpridas somente após a publicação da LOA para 2017.
Assim que forem definidos os valores dos recursos destinados para os
Projetos Estratégicos serão selecionados quais deles utilizarão a
metodologia de Planejamento de Investimentos.

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

Rivanir Bezerra – SEDUC informou que o termo para o cumprimento 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 aceito pelo Banco
Mundial, foi assinado pelo Secretário e pela empresa. Informou também que foi encaminhado para
a publicação e aguarda-se sair no diário oficial.
Rivanir Bezerra – SEDUC ressaltou que têm cinco empresas com as minutas de termos para serem
analisadas por suas assessorias jurídicas.
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Rosilane Ribeiro - STDS 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”, a equipe ainda está recebendo os instrumentais dos municípios e até o
momento o montante é de 3.247 famílias.
Rosilane Ribeiro – STDS explicou que a meta é atingir 7% do total de 45.697 e até o momento
foram atingidas 3.247 famílias, o que representa 7,10%.
Rosilane Ribeiro – STDS informou que o restante das capacitações do Indicador “Porcentagem de
equipes técnicas em CRAS recebendo treinamento em apoio às famílias” ficou para o próximo ano,
visto que não seria possível fazê-las em pleno período de eleições. Ressaltou que muitas equipes
serão substituídas e que dos 36 municípios, 9 prefeitos foram reeleitos.
Cristina Medeiros – IPECE informou que a meta de 2016.2 desse Indicador foi atingida no semestre
anterior e o valor referente foi desembolsado.
Thâmara Teixeira – IPECE informou que para o Indicador “Porcentagem de Projetos de Assistência
à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas” no período de 12 a 16 de
dezembro será feita a conclusão da revisão dos marcos lógicos construídos e no período de 19 a 22
de dezembro será feita a consolidação do relatório demonstrativo de cumprimento da meta.
Carlos Campelo – SRH informou que as duas atas do segundo semestre do Indicador
“Estabelecimento de comitê multisetorial de segurança de água” foram enviadas. Informou também
que a terceira reunião foi realizada no dia 06/12.
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 novembro foi de
86,79%
Ulisses Rolim – SEMA informou que a meta de 2017.1 do Indicador “Índice de qualidade da
fiscalização ambiental” foi superada, atingindo um índice de 78,86% e acredita que no começo do
ano, todas as metas serão alcançadas.
Meiry Sakamoto – FUNCEME informou que a meta do Indicador “Implementação de monitoramento
participativo da qualidade da água” foi cumprida.
Cristina Medeiros – IPECE informou que aguarda a assinatura do Governador e do Secretariado
dos acordos de resultados dentro da metodologia de GPR para o cumprimento do Indicador
“Número de órgãos que aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados”.
Adauto Oliveira – SEPLAG ressaltou que a meta será cumprida, pois o modelo e GPR já foi
validado pelo COGERF e o decreto já está finalizado.
Adauto Oliveira – SEPLAG 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.
2. Indicadores Secundários 2016.2
Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Secundários no ano de 2016,
conforme Quadro 5.
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Quadro 5 – Sumário dos Indicadores Secundários – Metas 2016.2

Cristina Medeiros – IPECE chamou a atenção e ressaltou que todos os indicadores estão com a
sinalização verde, exceto o do IPECE, pois é uma questão estrutural e sabe-se desde 2014 que
esse indicador não será cumprido, como já justificado pelo Victor Hugo – IPECE, responsável pelo
indicador em outras reuniões.
Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Secundários no 2º
semestre de 2016, conforme Quadro 6.
Quadro 6 – Indicadores Secundários – 2º Semestre de 2016

Nº

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

25.463

Houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo:
Em 2015: 25.463.
(Em 2014: 26.141 técnicos foram absorvidos)

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

Duas Resoluções
publicadas

A meta de publicação de duas resoluções no ano foi cumprida em 2016.
O Comitê realizou a 4ª Reunião Ordinária de 2016 em 12/12, quando foi
realizado um balanço das ações realizadas no ano, bem como discutidos
pontos relevantes para o alinhamento do Programa Criança Feliz, do
Governo Federal, ao programas desenvolvidos para a primeira infância no
âmbito estadual. A Primeira-dama também anunciou a perspectiva de
realização de um seminário internacional em março de 2017, cujo
detalhamento ainda está em discussão.
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PDO 2: Percentual de famílias Cadastro Único
nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS
com equipe treinada.

STDS

Mary Anne Libório

7%

7,10%

O Sistema de Monitoramento da STDS está sendo alimentado com os
dados do acompanhamento familiar, provenientes das visitas domiciliares
de acompanhamento técnico, com vistas a emissão de relatórios e
verificação dos resultados obtidos no cumprimento do indicador até o final
do segundo semestre de 2016.

4

Apresentação de nova lei de proteção de
bacias hidrográficas.

Ana Araújo

Proposta e consultas
1
completas aos CBH's

A Minuta do Decreto
de Proteção dos
Mananciais ao
CONERH até o dia
30/12/2016

A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais será encaminhado ao
Conselho Estadual dos Recursos Hídricos até o dia 30/12/2016

Disney Paulino

65,9

73,9

Marias Dias

Implementação e
monitoramento

Qualidade da Água

Assistência a Família

Área

Capacitação
Profissional

Metas 2ª semestre 2016 - Indicadores Secundários

COGERH

5

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

6

Apresentação da lei de gestão de resíduos
sólidos revista.

SEMA

Status

73,9 (referente ao mês de novembro)
IQARce: 4,11 (criticamente degradado a poluído)

Relatório de ações
para implementação
O Relatório de ações para implementação da Política Estadual de
da Política Estadual
Resíduos Sólidos foi enviado hoje.
de Resíduos Sólidos
foi enviado hoje.

1 Comitês Bacias Hidrográficas
Legenda:

Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade alta de atingir a meta

Cristina Medeiros – 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 para o ano anterior e, referente ao ano de 2015, foi
detectada uma queda no número em comparação ao ano de 2014.
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Lara Costa – SEPLAG informou 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)” foi cumprida, pois as duas resoluções foram publicadas.
Ressaltou que foi realizada uma reunião na segunda-feira, onde foram definidas algumas metas
para 2017 e as ações que serão desenvolvidas.
Rosilane Ribeiro – STDS informou que a meta do indicador “Percentual de famílias Cadastro Único
nos municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada” foi cumprida.
Cristina Medeiros – 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 novembro
foi de 73,9.
Cristina Medeiros – IPECE explicou que para atingir a meta do Indicador “Apresentação de nova lei
de proteção de bacias hidrográficas” a COGERH deve enviar a minuta do Decreto para o CONERH.
Carlos Campelo – SRH informou que, como Secretário Executivo do CONERH, a proposta será
recebida e será emitido um protocolo.
Sarah Furtado – COGERH informou que a minuta será encaminhada oficialmente.
Carlos Campelo – SRH informou que a tendência é que seja discutida na primeira reunião do ano
de 2017.
Magda Marinho – SEMA informou que para o Indicador “Apresentação da lei de gestão de resíduo
sólido revista”, a Maria Dias (SEMA) reuniu a equipe e o relatório foi elaborado e nele estão
descritas as metas que foram executadas. Ressaltou que o referido relatório foi enviado hoje para a
UGP.
Cristina Medeiros – IPECE explicou que a meta apresentada “Implementação e monitoramento” é
muito vaga, mas explicou que o PAD faz referência à elaboração de um relatório de implementação.
3. Plano de Ação de Mitigação de Riscos Sócio Ambiental
Thâmara Teixeira – IPECE apresentou as pendências do Plano de Ação de Mitigação de Riscos
Sócio Ambiental – PforR, conforme Quadro 7.
Quadro 7 – Programas do PforR – Eixo Capacitação Profissional

Thâmara Teixeira – IPECE informou que recebeu o documento da SEDUC referente ao risco 1 e
Ação A “Desenvolvimento de uma estratégia para inclusão de povos indígenas, quilombolas e
moradores de áreas rurais remotas para o programa de assistência familiar”.
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Fabiana Silva - IPECE informou que recebeu da COGERH o cronograma das visitas de dezembro
referente ao risco 3 e Ação E “Desenvolvimento de um marco de compensação para residências
afetadas negativamente por alterações nos padrões de uso da terra como consequência os planos
de gestão da água”.
4. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR
de 2016
Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o monitoramento da execução mensal dos programas e
iniciativas inclusas no PforR.
Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo da Capacitação Profissional, a SEDUC superou a
meta global para o ano de 2016 que é R$ 177,53 milhões, executando R$ 220,90 milhões até o dia
15/12/2016, conforme o Quadro 8.
Cristina Medeiros – IPECE informou que no começo do ano houve uma reunião com a equipe da
SEDUC e eles estavam muito preocupados em não conseguir atingir a meta.
Quadro 8 – Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC

Thâmara Teixeira – IPECE informou que no eixo de Assistência a Família a STDS tem a meta em
2016 de R$ 7,30 milhões e executou até o dia 15/12/2016 R$ 7,19 milhões, o que representa 99%,
conforme Quadro 9.
Rosilane Ribeiro – STDS informou que a Secretaria está aguardando o decreto para pagar o
restante.
Quadro 9 – Posição do Programa 080 – Proteção Social Básica - STDS
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Thâmara Teixeira – IPECE informou que o recurso financeiro foi aprovado pelo FECOP, mas a
CIDADES continua da mesma forma, conforme Quadro 10.
Quadro 10 – Posição do Programa 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana
- CIDADES

Mariana Rêgo – CIDADES informou que foi realizada a licitação, uma das empresas recorreu e o
recurso está na PGE para que seja encaminhado à Casa Civil para que o resultado seja divulgado e
assim seja dado prosseguimento à licitação.
Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Programa 064 da SEMA não houve pagamento do mês
anterior para o vigente.
Quadro 11 – Posição do Programa 064 – Resíduos Sólidos - SEMA

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Programa 066 e iniciativa 066.1.02 da SEMA houve
pagamento.
Quadro 12 – Posição do Programa 066 – Ceará Mais Verde - SEMA

Thâmara Teixeira – IPECE informou que não houve pagamento do mês anterior para o vigente no
Programa 067 da SEMA.
Quadro 13 - Posição do Programa 067 – Ceará no Clima - SEMA

Thâmara Teixeira – IPECE informou que houve pagamento de restos a pagar na iniciativa 066.1.12
do Programa 066 da SEMACE.
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Quadro 14 - Posição do Programa 066 – Ceará Mais Verde - SEMACE

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Programa 067 da SEMACE não houve pagamento, mas
tem um valor muito alto que fora empenhado.
Elisabete Romão – SEMACE informou que não foi pago ainda porque a empresa estava com
problemas na Receita Federal, mas eles conseguiram sanar hoje e será liquidado amanhã.
Quadro 15 - Posição do Programa 067 – Ceará no Clima - SEMACE

Thâmara Teixeira – IPECE informou que o Programa 500 da SEMACE houve um pagamento
considerável de restos a pagar.
Quadro 16 - Posição do Programa 500 – Gestão e Manutenção - SEMACE

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a FUNCEME tem a meta para 2016 de R$ 1,86 milhão e
foi executado R$ 1,62 milhão até o dia 15/12/2016, conforme Quadro 17.
Quadro 17 - Posição do Programa 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis - FUNCEME

Thâmara Teixeira – IPECE apresentou o resumo da posição de execução dos Programas até o dia
15/12/2016, conforme Quadros 18 e 19.
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Quadro 18 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 15.12.2016

Quadro 19 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 15.12.2016

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a meta para o ano de 2016 é de R$ 191,64 milhões e foi
executado, até o dia 15/12/2016, R$ 231,12 milhões, superando a meta para o ano. Em relação ao
acumulado do projeto, percebe-se que a meta de 2014 a 2017 é de R$ 893,49 milhões e foi
executado R$ 707,74 milhões, o equivalente a 79,21%. Ressaltou que falta executar R$ 185,75
milhões.
Thâmara Teixeira – IPECE apresentou a visão geral de todos os programas e ressaltou que o eixo
da qualidade da água ainda está com a sinalização vermelha, conforme Quadro 20.
Quadro 20 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 15.12.2016

5. Assistência Técnica: Estatísticas
Lívia Castro – IPECE apresentou as estatísticas dos subprojetos de assistência técnica do PforR,
conforme Gráficos 1 e 2.
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Gráfico 1 - Estágio dos Processos Licitatórios

Lívia Castro – IPECE informou que o gráfico representa um panorama geral dos subprojetos de
assistência técnica e aponta que dois subprojetos estão nas atividades iniciais, elaborando o termo
de referência, memória de cálculo e manifestação de interesse, vinte subprojetos estão em licitação
e cinquenta e três subprojetos já estão contratados. Chamou a atenção para os dois subprojetos
que estão na fase inicial do processo de licitação e solicitou celeridade, para que se tenha condição
de executar esses projetos dentro do PforR.
6. Tempo disponível até encerramento do PforR

Lívia Castro – IPECE apresentou o tempo disponível até o encerramento do PforR, conforme
Quadro 21 e ressaltou que essa informação é recorrente em toda reunião do Comitê. Explicou que
os subprojetos que estiverem acima de treze meses para contratação e execução dos serviços
ficarão inviáveis para o Projeto PforR.
Quadro 21 – Tempo disponível até o encerramento do PforR

V.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SITUAÇÃO DE RISCO E PREVISÃO DE
ASSINATURA DOS CONTRATOS.
1. Risco de prazo dos Subprojetos

Lívia Castro – IPECE apresentou o Gráfico 2 referente aos vinte e dois subprojetos de assistências
técnicas em risco.
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Gráfico 2 - Subprojetos de AT em Risco

Lívia Castro – IPECE informou que o gráfico acima detalha aqueles subprojetos que estão em
situação de risco. Informou que sete estão com risco baixo, quatro estão no risco médio, cinco
estão no risco alto e seis subprojetos estão com risco altíssimo.
2. Previsão de Assinatura dos contratos dos 25 Subprojetos sendo licitados
Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão do início dos contratos, conforme Quadro 22.
Quadro 22 – Previsão de Início dos 22 Contratos que estão em licitação

Lívia Castro – IPECE informou que a área de aquisições da UGP está trabalhando na ótica
apresentada no quadro acima. A meta para a assinatura dos contratos em dezembro é quatro, dez
em janeiro, seis em fevereiro e dois em março, totalizando vinte e dois dos setenta e cinco
subprojetos de assistência técnica.
Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão de assinatura dos contratos no mês de dezembro,
conforme Quadro 23.
Quadro 23 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 04 subprojetos sendo Licitados – Mês de Dezembro

Thaís Gonçalves – CGE informou que aguarda a evidência da garantia do subprojeto ‘Capacitação
da população para o Controle Social’ da proposta da Fundação Demócrito Rocha. Informou também
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que o coordenador do projeto fez o contato via e-mail e está aguardando a resposta até sexta-feira.
Ressaltou que o jurídico, juntamente com o Secretário, vai se pronunciar para CCC após a
evidência dessa garantia, visto que a empresa mandou um e-mail dizendo que conseguiram essa
garantia, mas a evidência em si não foi enviada.
Giuseppe Nogueira – IPECE informou que a ata da reunião e a minuta do contrato do subprojeto
‘Contratação de Serviços de Consultoria Especializada que irá desenvolver a elaboração do Projeto
de Lei para apoiar o mercado de serviços Ambientais no Estado do Ceará’ foram remetidos ontem
para assinatura da empresa.
Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão de assinatura dos contratos no mês de janeiro,
conforme Quadro 24.
Quadro 24 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 10 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Janeiro

Setorial

Projeto

Risco (Tempo
execução em
meses)

Risco
(Previsão de
Contratação
em meses)

Risco (Tempo
contratação +
execução em
meses)

CGE

Capacitação para detecção de casos de fraude e
corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de
Contratos.

6

2

8

2

CGE

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).

5

2

7

3

SECITECE

Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e
Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado
do Ceará.

7

3

10

SEDUC

Suporte para reformular o teste de proficiência
administrado aos alunos das escolas secundárias
estaduais de educação profissional, tomando em
consideração
a
possibilidade
de
desenvolver
certificações de habilidades validadas e reconhecidas
junto ao setor produtivo.

12

2

14

SEDUC

Apoio na melhoria do desenho da formação continuada
voltados para gestores, professores e instrutores das
escolas de educação profissional secundárias do
Estado. Incluindo a Avaliação de Desempenho
Institucional

6

2

8

SEDUC

Contratação
de
empresa
especializada
para
operacionalizar e executar os serviços de logística das
ações de formação para gestores da educação infantil
dos municípios cearenses beneficiados e da avaliação
de impacto

10

2

12

7

SEDUC

Contratação de Empresa Especializada para serviço de
Impressão Gráfica dos materiais de divulgação e dos
materiais pedagógicos de apoio a formação para
gestores da educação infantil dos 36 Municípios
Cearenses beneficiados

1,5

2

3,5

8

SEPLAG

Desenvolvimento de metodologia para o custeio de
programas e projetos.

10

2

12

9

SEPLAG

Contratação
de
Empresa
de
Consultoria
para
Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de
Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder
Executivo do Estado do Ceará.

10

2

12

10

SEPLAG

Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras
(GCOMPRAS).

12

2

14

1

4

5

6

Tarcísio Hilter – SECITECE informou que o relatório de avaliação técnica do subprojeto
‘Contratação de Serviço de Consultoria Técnica especializada para o Apoio a Elaboração do Plano
Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do
Ceará’ está aguardando a assinatura o Secretário.
Giuseppe Nogueira – IPECE informou que a reunião com o Secretário e com a PGE para
alinhamento sobre a forma de contratação do subprojeto ‘Contratação de serviços de consultoria
para avaliação de desempenho acadêmico dos alunos da 3ª série das escolas de Educação
Profissional do Estado do Ceará. (Teste de Proficiência)’ foi reagendada para segunda-feira.
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Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão de assinatura dos contratos no mês de fevereiro,
conforme Quadro 25.
Quadro 25 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 06 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Fevereiro

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que a SECITECE está avaliando a proposta técnica do
subprojeto ‘Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e
Inovação no Ceará’ e questionou a previsão o envio para a UGP.
Tarcísio Hilter – SECITECE explicou que foi formada uma comissão de avaliação e um membro é
da URCA.
Cristina Medeiros – IPECE comentou que a logística é complicada.
Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão de assinatura dos contratos no mês de março,
conforme Quadro 26.
Quadro 26 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 02 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Março

Regina Cláudia – SEDUC informou que o termo de referência e a memória de cálculo do subprojeto
‘Contratação de Consultoria Individual para Treinamento em instrumento WMS (World Management
Survey)’ seriam concluídos hoje.
Giuseppe Nogueira – IPECE informou que esse subprojeto só vai ser executado se conseguir
contratar a formação de gestores.
VI.

MONITORAMENTO DOS CONTRATOS

Lívia Castro – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 27.
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Quadro 27 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

Lívia Castro – IPECE informou que são cinquenta e três contratos assinados e dentre eles são trinta
e seis em andamento e dezessete concluídos. Informou também que o valor total contratado é
R$ 44.401.715,53 e foi pago, até o momento, R$ 9.512.510,16 o representa 21% do valor
contratado.
Lívia Castro – IPECE apresentou o gráfico da situação dos contratos, conforme Gráfico 3.
Gráfico 3 – Situação dos Contratos - Financeiro

Lívia Castro – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 35.
Quadro 28 – Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

Lívia Castro – IPECE informou que são cinquenta e três contratos assinados e que desses, vinte e
um tiveram aditivo de prazo, o que representa 40%. Ressaltou que o trabalho é em função do
tempo ficando inviável haver um aditivo de prazo em virtude do final do Projeto PforR.
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VII.

APROVAÇÃO DA ATA DA 34ª REUNIÃO

Thâmara Teixeira – IPECE informou que a Ata foi enviada no dia 13/12/2016 para a revisão do
grupo e nenhuma setorial solicitou alteração. Perguntou se 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.
Thâmara Teixeira – IPECE apresentou as próximas reuniões para o ano de 2017, conforme Quadro
29 e informou que a primeira reunião de 2017 será realizada no dia 26 de janeiro, às 14h30m no
IPECE.
Quadro 29 – Reuniões do Comitê PforR para o ano de 2017

VIII.

ENCAMINHAMENTOS

Lívia Castro – IPECE informou que os encaminhamentos da reunião anterior foram resolvidos e não
houve encaminhamentos na reunião de hoje.
Tarcísio Hilter – SECITECE questionou se havia alguma posição em relação aos pagamentos no
mês de janeiro.
Ulisses Rolim – SEMA informou que recebeu hoje a resolução do COGERF.
Thâmara Teixeira – IPECE informou que a data de 21/12/2016 é o último dia para empenho das
despesas dos órgãos de Administração Pública Estadual e a data de 23/12/2016 o último dia para
pagamentos. Chamou atenção para o parágrafo 3º, inciso II do artigo 2º que diz que as datas limite
não se aplicam para despesas provenientes de operações de crédito.
IX.

MUDANÇA NA COORDENAÇÃO DA UGP

Cristina Medeiros – IPECE anunciou a sua saída da Coordenação da UGP PforR a partir de
01/01/2017 por motivo pessoal de estar mudando de volta para morar no Canadá. Ressaltou que foi
uma honra servir por 12 anos o IPECE e o Estado do Ceará em três projetos multisetoriais
financiados pelo Banco Mundial.
Cristina Medeiros – IPECE agradeceu o apoio de todos representantes das Setoriais no Comitê
PforR, dos Responsáveis por Indicadores, por Programas Eleitos e por Projetos de Assistência
Técnica e demais envolvidos no PforR e ressaltou que foi um prazer trabalhar com uma equipe de
pessoas tão capacitada e compromissada com resultados para o Ceará.
Cristina Medeiros – IPECE - informou que a Viviane Costa (IPECE) vai assumir essa função.
Explicou que a escolha da Viviane Costa foi validada pelo Diretor do IPECE e Secretário da
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SEPLAG por sua maturidade profissional, competência e anos de experiência trabalhando no
Estado, em projetos financiados por Organismos Internacionais, tanto no Projeto PforR como no
PROARES na STDS, assim como em empresas privadas multinacionais com foco no trabalho por
resultados.
Cristina Medeiros – IPECE ressaltou que está deixando uma equipe profissional, competente,
compromissada com o sucesso do projeto PforR e como forma de agradecimento entregou um
certificado de excelência para cada um dos membros da Unidade de Gerenciamento do Projeto
PforR (UGP), ou seja, André Morel, Fabiana Silva, Giuseppe Nogueira, Laura Gonçalves, Lívia
Castro, Rodrigo Almeida, Thâmara Aragão e Viviane Costa.
X.

ENCERRAMENTO

Cristina Medeiros – IPECE finalizou a reunião agradecendo a presença na reunião, despedindo-se
de todos e em nome da UGP, desejando a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
XI.

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 Dezembro/2016
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