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INTRODUÇÃO

Às 14h30min, no IPECE, Giuseppe Nogueira (IPECE) desejou boa tarde e iniciou a reunião.
Ressaltou que essa é a 36ª Reunião do Comitê PforR e informou que esta é a primeira reunião com
a coordenação da Viviane Costa (IPECE). Explicou que Viviane Costa e Laura Gonçalves (IPECE)
não poderão participar em virtude de uma reunião solicitada pela equipe do novo Secretário da
SEPLAG. 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;
2.2 Auditoria TCE – Plano de Ação;
3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e Assistência Técnica (14h40 - 15h10m)
3.1. Indicadores Primários 2017.1 e Desembolsos – Giuseppe Nogueira
3.2. Indicadores Secundários 2017.1 – Giuseppe Nogueira
3.3. Programas PforR - Giuseppe Nogueira
3.4. Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro
3.5. 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 23 Subprojetos sendo licitados – Giuseppe
Nogueira
5. Monitoramento Contratos – André Morel (15h30 – 15h40)
6. Projetos de Assistência Técnica por Setorial Contratados
7. Aprovação da Ata da 35ª Reunião (15/12/2016) (15h40m - 15h45m) – Laura Gonçalves
8. Encaminhamentos (15h45m - 16h) - Lívia Castro
9. Encerramento (16h)

1

Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_260117.pdf
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II.

ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

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

ALGUMAS INFORMAÇÕES
1. Posição da Reestruturação do PforR

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que tem sido prática apresentar a posição sobre a
reestruturação do PforR. No momento a PGFN já concluiu o parecer e aguarda-se o retorno do
Banco Mundial para conclusão do aditivo e assinatura.
2. Auditoria TCE – Plano de Ação
Fabiana Silva – IPECE informou que foi enviado um modelo de Plano de Ação para as setoriais
(SDE, SEDUC, SEMA, SEMACE e STDS) e questionou se alguém teria alguma dúvida sobre as
providências a serem tomadas. Ressaltou que o plano deverá ser enviado ao TCE até o dia
30/03/2017.
IV.

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

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou o valor previsto a ser desembolsado em março, conforme
Quadro 1.
Quadro 1 – Indicadores Primários: Metas 2016.2

Fabiana Silva – IPECE informou que o valor de US$ 23.760.000,00 é uma previsão do que vai ser
desembolsado em março, pois a CGE está fazendo a auditoria dos indicadores.
Sérgio Câmara – SRH questionou se está sendo contabilizado o valor que está com a sinalização
vermelha.
3

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que não estão somados.
Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou os Indicadores Primários do primeiro semestre de 2017,
conforme Quadro 2.
Quadro 2 – Indicadores Primários: Metas 2017.1

Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 1º
semestre de 2017, conforme Quadro 4.
Quadro 3 – Indicadores Primários – 1º Semestre de 2017
Indicador Primário

1

DLI 1: Aprovação da estratégia de
capacitação profissional, preparação do
plano de ação e implementação de ações
implementadas sob o plano de ação.

2

3

Responsável

Meta

SDE

Filipe Rabelo

Uma ação adicional
implementado a
partir do plano de
ação

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

SEDUC

Rivanir Bezerra

DLI 3: Número total de acordos em
vigência com empresas privadas para
contribuir com equipamentos,
treinamento in loco e fazer
recomendações para elaborar grade
curricular ou instrutores do curso

SEDUC

Rivanir Bezerra

16

15

STDS

Sebastião Lopes /
Mary Anne Libório

75%

100,00%

Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações
para o
acompanhamento familiar, com a participação dos 36 municípios do
PforR, atingindo 55 CRAS. As Capacitações continuarão em 2017,
devido a grande rotatividade dos profissionais, decorrente das mudanças
de gestões municipais.

SEPLAG

José Freitas

82,5%

70%

A SEPLA/FECOP irá reunir a equipe da Coordenadoria de Promoção de
Políticas de Combate à Pobreza - CCOPI, para elaborar o planejamento
das atividades necessárias ao cumprimento da meta, a acontecer até o
fim da primeira quinzena do mês de fevereiro do corrente ano.

Realizado

1 Ação já
implementada
em 2016.1

Status

O Regimento interno ainda não foi publicado mas deverá sair sua
publicação no inicio de 2017. No dia 12 de janeiro o Comitê se reuniu no
IPECE para definir a Ação a ser implementada no primeiro semestre de
2017. Estamos buscando a confirmação da Ação número 5 - Projeto
Aprendiz na Escola.

Primeiro relatório
Segundo relatório de
de
A SEDUC está agendando com
acompanhamento
acompanhament articulação para novas parcerias.
publicado
o publicado

o

Secretario

a

fim

de

buscar

A SEDUC tem reuniões marcadas com diversas empresas
criação de novas parcerias e termos de cooperação.
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5

DLI 6: Porcentagem de
projetos de
assistência da família financiados pelo
FECOP
com
matrizes
lógicas
implementadas.
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DLI 7: Estabelecimento de comitê
multisetorial de segurança de água.

SRH

Carlos
Campelo

Atas de pelo menos
duas reuniões
realizadas

Duas Atas já
encaminhadas

O CONERH lançou Edital de Convocação dos Conselheiros do
Conselho para o biênio 2017-2019 e a próxima reunião está prevista
para fevereiro de 2017.
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DLI 8: Percentual de domicílios com
conexão adequada ao sistema de
esgoto.

CAGECE

Carlos Rossas

85.5%

86,86%

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

8

DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização
ambiental.

SEMA

Maria Dias

75%

78,67%

Gestão do Setor Público

Aprovação do
modelo de Gestão
para resultados do
Ceará. 3
(2014.2)
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DLI 11: Número de órgãos que aderiram
formalmente ao Modelo de Gestão para
Resultados 2

Avilton Júnior

2 Secretarias
(2015.2)

78,67% (Medição referente a 31/12/16).

A Reunião com o Governador para assinatura do Decreto ainda não foi
realizada.

1 Secretaria
(2015.1)
SEPLAG

a

para a

Assistência à Família

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

Órgão

Qualidade da Água

Capacitação Profissional

Área

Metas 1ª semestre 2017 - Indicadores Primário PforR
Nº

-

3 Secretarias
(2016.1)

A Seplag, a UGP estão empenhadas para conseguir a realização desse
momento com o Governador e os Secretários que assinarão 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.

4 Secretarias
(2016.2)
5 Secretarias
(2017.1)
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DLI12:Porcentagem total de
investimentos públicos no âmbito do
Programa preparada com metodologia
aprovada

SEPLAG

Adauto Oliveira

15% dos Projetos

20%

Encontra-se em análise pela PGE o decreto envolvendo GPR e Gestão
do Investimento Público. Os projetos a serem objeto da metodologia de
investimentos para cumprimento da meta de 2017 estão em fase de
definição por conta da recente aprovação do orçamento.

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

Probabilidade alta de atingir a meta
Probabilidade baixa de atingir a meta
Meta não será atingida
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Inês Stuart – SDE informou que em relação ao Indicador “Aprovação da estratégia de capacitação
profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano
de ação” foi realizada uma reunião na qual foi definida a ação que será implementada no primeiro
semestre de 2017.
Sandra Monteiro – SECITECE ressaltou que foram feitas duas reuniões, uma no final de dezembro
e outra no dia 12/01/2017. Nessa última reunião foi discutido o direcionamento, bem como a ação
‘Projeto Aprendiz na Escola’ que será implementada.
Jean Montenegro – SEDUC informou que o relatório do Indicador “Estabelecimento de sistema de
monitoramento de programas de FTP” está sendo iniciado e a equipe está agendando com o
Secretario reuniões a fim de buscar a articulação para novas parcerias.
Jean Montenegro – SEDUC 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 já tem empresas
para fazer os acordos. Informou também que houve uma reunião pela manhã com uma empresa e
segunda encaminhará três acordos para assinatura.
Eileen Holanda – STDS informou que a Secretaria cumpriu o Indicador “Porcentagem de equipes
técnicas em CRAS recebendo treinamento em apoio às famílias” capacitando 55 CRAS dos 36
municípios. Explicou que vai dar continuidade ao processo de capacitação por conta da mudança
dos técnicos nos municípios, visto que houve muita rotatividade de profissionais, pois dos 36
municípios, 10 continuaram com a mesma gestão e 26sofreram mudanças de gestão. Portanto é
preciso iniciar uma capacitação de nivelamento das informações e continuar com esse processo no
ano de 2017.
Carlos Rossas – CAGECE questionou se a meta regride, pois vão capacitar os municípios já
capacitados.
Eileen Holanda – STDS explicou que isso estava no planejamento e existe a previsão das
mudanças.
Freitas Júnior – SEPLAG desejou boa tarde e um feliz 2017 para todos. Informou que a meta do
Indicador “Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes
lógicas implementadas” é desafiadora e que teve a oportunidade de conversar com a equipe que irá
prestar o serviço, no sentido de realizar as oficinas juntamente com a assessoria do IPECE na
pessoa do Jimmy Oliveira. Ressaltou que aguarda a conclusão do mês de janeiro para que a
coordenadoria tenha o seu quadro recomposto, visto que alguns colegas estão de férias, mas a
partir de fevereiro, efetivamente, será dado inicio às atividades relacionadas ao cumprimento dessa
meta.
Freitas Júnior – SEPLAG ressaltou que o trabalho será mais cadenciado e de maneira mais
objetiva, principalmente na administração do tempo para que a equipe não seja surpreendida em
última hora com a necessidade de fazer as coisas e correr o risco de não fazer bem feito. Ressaltou
também que esse é o maior desafio e diante de tantas metas alcançadas, essa é a mais desafiante,
82,5%, embora seja acumulativo.
Sérgio Câmara – SRH informou que para o Indicador “Estabelecimento de comitê multisetorial de
segurança de água” será feita a convocação dos novos conselheiros até o dia 10/02/17 e a primeira
reunião do CONERH está prevista para ser realizada antes do carnaval.
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Carlos Rossas - CAGECE informou que o Indicador “Percentual de domicílios com conexão
adequada ao sistema de esgoto” continua sendo acompanhando e ressaltou que acabou de receber
a visita do auditor da CGE e a CAGECE fez questão de frisar que não é pelo fato de ter cumprido o
desafio proposto que a Companhia não ia deixar de acompanhar e principalmente deixar de
trabalhar. Destacou que o auditor, ao analisar os dados, percebeu que há um crescimento
proporcional muito mais no interior do que na capital, mesmo sabendo que o resultado da capital é
o que sustenta no atingimento da meta, visto que o grande público está aqui.
Tiago Bessa – SEMACE informou que a meta de 2017.1 do Indicador “Índice de qualidade da
fiscalização ambiental” foi superada e ressaltou que o material foi entregue para os auditores da
CGE. Informou também que a meta de 2017.2 pode ser alcançada ainda no primeiro semestre.
Adauto Oliveira – SEPLAG informou que estava tudo certo para o Indicador “Número de órgãos que
aderiram formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados” ser cumprido no final de dezembro
de 2016, pois já foram formalizados os acordos de resultados entre cinco Secretarias. Explicou que
esses acordos seriam assinados entre os Secretários e o Governador, mas houve uma alteração na
agenda do Govenador, bem como houve uma mudança no Secretariado da CIDADES, SEINFRA e
SEPLAG.
Adauto Oliveira – SEPLAG informou que foi desenvolvida a metodologia de planejamento de
investimentos para o Indicador “Porcentagem total de investimentos públicos no âmbito do
Programa preparada com metodologia aprovada” e para o primeiro semestre de 2017 a meta
consiste que 15% dos grandes projetos do estado obedeçam a essa metodologia que foi
desenvolvida.
2. Indicadores Secundários 2017.2
Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Secundários para o ano de
2017, conforme Quadro 4.
Quadro 4 – Sumário dos Indicadores Secundários – Metas 2017.1 e 2
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Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Secundários no 2º
semestre de 2017, conforme Quadro 5.
Quadro 5 – Indicadores Secundários – 2º Semestre de 2017

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

31.600

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

Outras duas resoluções
publicadas e relatório sobre
as atividades do Comitê
publicado

O Comitê ainda não se reuniu neste ano, porém as ações e projetos
acompanhados pelo Comitê estão em pleno desenvolvimento. A próxima
reunião deve ocorrer ainda na primeira quinzena de fevereiro.

3

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

STDS

Mary Anne Libório

10%

7,11%

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. Foram
visitadas até o momento o total de 3.247 famílias.

4

Apresentação de nova lei de proteção de
bacias hidrográficas.

Ana Araújo

Encaminhamento por meio da PGE
do Projeto de Lei e Mensagem
Governamental para a Assembleia
Legislativa

A minuta do Decreto foi
encaminhada ao CONERH.

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

5

Apresentação dos planos de segurança
hídrica para três bacias hidrográficas
estratégicas.

Zulene Almada

Plano de Segurança Hídrica
elaborados e apresentados em
Reunião do CONERH. Resolução
do CONERH criando Grupo de
Trabalho para acompanhamento da
execução dos Planos

-

Foram entregues versões preliminares dos relatórios de coleta e análise de
qualidade das três bacias dos planos. O relatório parcial de metodologia de
enquadramento está sendo finalizado.

6

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

Disney Paulino

67,5

76,7

7

Apresentação da lei de gestão de resíduos
sólidos revista.

Marias Dias

Implementação e monitoramento

Foi encaminhado Relatório
demonstrando os resultados
da implementação e do
monitoramento da Política
Estadual de Resíduos
Sólidos.

Qualidade da Água

Assistência a Família

Nº

Capacitação
Profissional

Metas 2ª semestre 2017 - Indicadores Secundários
Área

Legenda:

COGERH

SEMA

Probabilidade alta de atingir a meta

Probabilidade alta de atingir a meta

Status

76,7 (referente ao mês de dezembro)
IQARce: 4,08 (criticamente degradado a poluído)

Foi elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
da Região de Sobral, para 20 municípios.
E também foi iniciada a efetivação do Consórcio para Destinação de
Resíduos Sólidos de Sobral - COMDERES, com a Assembleia dos
Prefeitos, em 18/01/2017.

Probabilidade alta de atingir a meta

Giuseppe Nogueira – IPECE explicou que o Indicador “Número de técnicos com nível médio
absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)” já foi muito
discutido durante as reuniões e ressaltou que é algo que o estado não tem governança sobre esse
número de técnicos que é absorvido pelo mercado.
Eileen Holanda – STDS informou que para o Indicador “Percentual de famílias Cadastro Único nos
municípios-alvo a receber apoio do CRAS com equipe treinada” a STDS montou um sistema de
monitoramento com recursos próprios para poder ver qual seria o impacto dentro dos municípios da
ação de acompanhamento familiar. Ressaltou que são 3.247 famílias acompanhadas, mas a equipe
ainda não conseguiu alimentar o sistema com toda essa quantidade.
Davi Pereira – COGERH informou que a execução do projeto para o cumprimento do Indicador
“Apresentação dos planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas” está
sendo a contento, os prazos estão sendo obedecidos e a equipe está realizando as atividades, bem
como está analisando o relatório de coleta.
Magda Marinho – SEMA informou que a implementação para o Indicador “Apresentação da lei de
gestão de resíduo sólido revista” está acontecendo e foi iniciada a efetivação do Consórcio para
Destinação de Resíduos Sólidos de Sobral - COMDERES, com a Assembleia dos Prefeitos, em
18/01/2017.
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3. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR
de 2016
Lívia Castro – IPECE apresentou o resumo da posição de execução dos Programas até o dia
31/12/2016, conforme Quadro 6.
Quadro 6 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 31.12.2016

Lívia Castro – IPECE informou que dentro dos três eixos, a previsão total para o ano de 2016 foi de
R$ 191,64 e foi executado R$ 282,94, o que representa aproximadamente 148%.
Quadro 7 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 31.12.2016

Lívia Castro – IPECE informou que em relação ao acumulado do projeto, percebe-se que a meta de
2014 a 2017 é de R$ 984,80 milhões e foi executado R$ 759,57 milhões, o equivalente a 77,13%.
Ressaltou que falta executar R$ 225,24 milhões.
Lívia Castro – IPECE apresentou a visão geral de todos os programas e ressaltou que todos os
eixos apresentaram a sinalização verde, conforme Quadro 8.
Quadro 8 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2016 até 31.12.2016
Previsão
EIXO

SETORIAL

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

SEDUC

PROGRAMAS

020 – Ensino Integrado à Educação Profissional

TOTAL CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

STDS

080 – Proteção Social Básica

TOTAL ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

QUALIDADE DA ÁGUA

R$ 177,53

R$ 170,78

R$ 270,00

152%

R$ 177,53

R$ 170,78 R$ 270,00

152%

R$ 10,51

R$ 7,30

025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem urbana;

R$

064 – Resíduos Sólidos;

R$

SEMA/ SEMACE 066 – Ceará Mais Verde;

SEMACE
FUNCEME

FAROL
(C)/(A)

2016 (A)

R$
CIDADES

Execução
Até
31.12.16
(C)

2017
(B)

7,30
-

R$

7,36

101%

R$ 10,51 R$

7,36

101%

R$

8,58

R$

-

1,10

R$

2,00

R$

0,43

39%

0%

85%

R$

0,88

R$ 29,90

R$

0,75

067 – Ceará no Clima;

R$

2,55

R$

0,73

R$

1,87

73%

500 – Gestão e Manutenção da SEMA e vinculada;

R$

0,42

R$

0,76

R$

0,72

171%

018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis.

1,97

98%

R$

1,86

R$

R$

1,82

TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA

R$

6,81

R$ 43,94 R$

5,58

TOTAL EXECUÇÃO DE 2016

R$ 191,64

R$ 225,23 R$ 282,94

82%
147,65%
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 Preparação do Relatório Financeiro – IFR 2016.2
André Morel – IPECE informou que até o dia 15/02/2017 a UGP tem que enviar o IFR para o Banco
Mundial e solicitou ao Davi Pereira (COGERH) que entre em contato com o Denilson Fidelis
(COGERH) para que ele envie a declaração de execução referente ao segundo semestre de 2016.
4. Assistência Técnica: Estatísticas
Lívia Castro – IPECE apresentou as estatísticas dos subprojetos de assistência técnica do PforR,
conforme Gráfico 1.
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
manifestação de interesse, vinte e um subprojetos estão em licitação e cinquenta e quatro
subprojetos já estão contratados. Ressaltou que a SEMACE assinou o contrato.
5. Tempo disponível até encerramento do PforR
Lívia Castro – IPECE apresentou o tempo disponível até o encerramento do PforR, conforme
Quadro 9 e ressaltou que essa informação é recorrente em toda reunião do Comitê. Explicou que os
subprojetos que estiverem acima de doze meses para contratação e execução dos serviços ficarão
inviáveis para o Projeto PforR.
Quadro 9 – Tempo disponível até o encerramento do PforR
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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 três subprojetos de assistências
técnicas em risco.
Gráfico 2 - Subprojetos de AT em Risco

Lívia Castro – IPECE informou cinco estão com risco baixo, cinco estão no risco médio, seis estão
no risco alto e sete subprojetos estão com risco altíssimo. Ressaltou que os projetos que estão
com o risco altíssimo, se não forem contratados até fevereiro, não vai mais haver a possibilidade
desse projeto ser executado no tempo do PforR.
2. Previsão de Assinatura dos contratos dos 23 Subprojetos sendo licitados
Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão do início dos contratos, conforme Quadro 10.
Quadro 10 – Previsão de Início dos 23 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 janeiro é três, onze em
fevereiro, nove em março e um em abril, totalizando vinte e três dos setenta e sete subprojetos de
assistência técnica.
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Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão de assinatura dos contratos no mês de fevereiro,
conforme Quadro 11.
Quadro 11 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 11 subprojetos sendo Licitados – Mês de Fevereiro

Setorial

1

CGE

2

CGE

3

SECITECE

4

SEDUC

5

SEDUC

6

SEDUC

7

SEDUC

8

SEDUC

9

SEMA

10

SEPLAG

11

SEPLAG

Projeto

Capacitação para detecção de casos de fraude e
corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento de
Contratos.
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)
Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e
Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado
do Ceará.
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.
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
Avaliação de Impacto de programas de Educação
Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de
Dados. (01 analista)
Avaliação de Impacto de programas de Educação
Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de
Dados. (01 analista)
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.
Projeto de lei para apoiar mercado de serviços
ambientais.
Desenvolvimento de metodologia para o custeio de
programas e projetos.
Contratação
de
Empresa
de
Consultoria
para
Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de
Dimensionamento da Força de Trabalho do Poder
Executivo do Estado do Ceará.

Risco

Risco

(Tempo
execução em
meses)

(Previsão de
Contratação
em meses)

Risco
(Tempo
contratação +
execução em
meses)

6

2

8

5

2

7

7

2

9

12

2

14

6

2

8

12

2

14

12

2

14

1,5

1

2,5

9,5

1,5

11

6

3

9

12

2

14

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que para o 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)’ houve uma reunião no dia
23/01/17 e foi decidido que a SEDUC vai dar continuidade ao processo de contratação, mas está
aguardando uma reunião com Banco Mundial para alinhamento.
Jean Montenegro – SEDUC informou que o relatório será enviado para a CEL 04 para dar
andamento ao processo.
Giuseppe Nogueira – IPECE explicou que o resultado da seleção do subprojeto ‘Desenvolvimento
de metodologia para o custeio de programas e projetos’ foi um profissional que tem conhecimento
único no Brasil, mas a dificuldade está justamente por ele ser funcionário público. Ressaltou que fez
uma consulta ao Banco, mas a resposta não foi aceitável e não foi bem esclarecida, portanto foi
elaborado outro e-mail pedindo explicações.
Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão de assinatura dos contratos no mês de janeiro,
conforme Quadro 12.
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Quadro 12 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 09 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Março

Setorial

1

CGE

2

IPECE

3

SECITECE

4

SEDUC

5

SEDUC

6

SEDUC

7

SEDUC

8

SEMA

9

SEPLAG

Projeto

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 ferramenta tecnológica que realize o
gerenciamento e a visualização das informações
coletadas. (APLICAÇÃO)
Metodologias para análise de impacto econômico.
Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de
Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará.
Contratação de Consultoria Individual para Treinamento
em instrumento WMS (World Management Survey).
Consultoria de Empresa para o desenvolvimento das
ações de formação para gestores das creches e préescolas dos municípios cearenses beneficiados através
do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação
infantil.
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.
Contratação de Consultoria Individual para Coordenar o
Trabalho de Campo para Avaliação de Programa PADIN.
Contratação de empresa de Serviços de Consultoria
para desenvolver Implementação da coleta seletiva nas
três bacias hidrográficas estratégicas.
Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras
(GCOMPRAS).

Risco

Risco

(Tempo
execução em
meses)

(Previsão de
Contratação
em meses)

Risco
(Tempo
contratação +
execução em
meses)

8

3

11

12

3

15

6

3

9

3

3

6

12

3

15

10

2

12

8

1

9

9

3

12

12

2
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Giuseppe Nogueira – IPECE justificou-se em relação ao subprojeto ‘Criação Observatório de
Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará’, pois a UGP
recebeu o relatório de avaliação técnica da SECITECE, mas pelo prazo de execução com duração
de 6 meses, então foi dado prioridade a outros projetos que estão em atraso. Ficou de devolver o
documento revisado até o dia 30/01/2017.
Giuseppe Nogueira – IPECE 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)’ foram para a não objeção do Banco Mundial e aguarda-se o retorno.
Regina Vasconcelos – SEDUC informou que já foi enviado um e-mail para o Leandro Costa (Banco
Mundial) solicitando a não objeção técnica.
Giuseppe Nogueira – IPECE informou que o subprojeto ‘Consultoria de Empresa para o
desenvolvimento das ações de formação para gestores das creches e pré-escolas dos municípios
cearenses beneficiados através do Programa de Fortalecimento Institucional da Educação infantil’ é
o gargalo mais importante da COPEM. Ressaltou que se não conseguir contratar esse projeto,
outros cinco contratos ficarão inviabilizados, visto que todos os outros contratos estão atrelados a
esse projeto. Questionou se o relatório de avaliação técnica já foi enviado para a CEL 04.
Regina Vasconcelos – SEDUC informou que o relatório foi entregue hoje na PGE.
Giuseppe Nogueira – IPECE informou que o subprojeto ‘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’ está vinculado
12

ao anterior e questionou se o processo do pregão eletrônico chegou para a equipe fazer a
contratação.
Regina Vasconcelos – SEDUC informou que está para a homologação para o Secretário assinar.
Giuseppe Nogueira – IPECE questionou se tem alguma posição sobre a revogação do subprojeto
‘Contratação de empresa para desenvolver o Sistema de Compras do Estado – GCOMPRAS’.
Fátima Osório – SEPLAG informou que não e ressaltou que todas as informações foram
repassadas para a nova equipe para análise, bem como um parecer explicando o porquê da
revogação.
VI.

MONITORAMENTO DOS CONTRATOS

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 13.
Quadro 13 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro

André Morel – IPECE informou que são cinquenta e quatro contratos assinados e dentre eles, trinta
e sete estão em andamento e dezessete concluídos. Informou também que o valor total contratado
é R$ 45.917.467,01 e foi pago, até o momento, R$ 12.253.831,57 o representa 27%.
Quadro 14 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro
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André Morel – IPECE informou que o valor contratado foi de R$ 45.917.467,01 e a previsão para
janeiro são dois contratos que resultam R$ 3.053.339,10, fevereiro onze contratos num total de
R$ 7.026.636,88, março oito contratos num total de R$ 9.814.827,03 e abril a previsão é assinar um
contrato no valor de R$ 1.080.000,00. E a previsão de pagamento é, no primeiro trimestre, um valor
de R$ 5.501.934, no segundo trimestre R$ 13.754.834, no terceiro trimestre R$ 11.003.867 e no
quarto trimestre R$ 24.377.802,98.
André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 15.
Quadro 15 – Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo

André Morel – IPECE informou que são cinquenta e quatro contratos assinados e que desses, vinte
e um tiveram aditivo de prazo, o que representa 39% e em virtude do encerramento do PforR, não
há como haver aditivos.
Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que é um risco para todos os contratos que estão com
problemas no prazo de execução.
Giuseppe Nogueira – IPECE apresentou a divulgação dos contratos e produtos no site, conforme
Figura 1.
Figura 1 – Divulgação dos Contratos e Produtos no Site
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Giuseppe Nogueira – IPECE explicou que a UGP recebeu uma recomendação do Consultor do
Banco que acompanha todos os projetos que envolvam TI, Uirá Porã, para divulgar nos sites dos
órgãos todos os produtos referentes aos projetos de assistência técnica do PforR. Informou que ele
pegou como bom exemplo o site da SEPLAG e o da CGE.
Regina Vasconcelos – SEDUC informou que no site da SEDUC tem todo o material do PADIN.
Sandra Monteiro – SECITECE informou que é disponibilizado no banner, na parte inferior do lado
direito do site institucional.
VII.

APROVAÇÃO DA ATA DA 35ª REUNIÃO

Fabiana Silva – IPECE informou que a Ata foi enviada no dia 13/01/2017 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 questionou se poderia ser aprovada. Todos
aprovaram.
Giuseppe Nogueira – IPECE informou que a próxima reunião do comitê será realizada no dia
23/02/2017, quinta-feira às 14h30m no IPECE.
VIII.

ENCAMINHAMENTOS

Os encaminhamentos da reunião estão elencados abaixo:

1. UGP: enviar o relatório de avaliação técnica revisado do subprojeto ‘Criação Observatório de
Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará’ até o dia
30/01/2017;

IX.

ENCERRAMENTO

Giuseppe Nogueira – IPECE finalizou a reunião agradecendo a presença de todos.
X.

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 Janeiro/2017
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