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Marcos  Antônio Feijó Nagaki Representante PRESENTE 
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Zulene Almada Representante PRESENTE 

Davi Pereira Representante PRESENTE 

FUNCEME 
Francisco Hoilton Araripe Rios Titular PRESENTE 

Meiry Sayuri Sakamoto Suplente JUSTIFICADO 

IPECE 

Victor Hugo Titular AUSENTE 
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SECITECE 
Sandra Maria Nunes Monteiro Titular AUSENTE 

Flaviana Pereira Suplente PRESENTE 
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Francisca Aparecida Prado Pinho Titular PRESENTE 
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ÓRGÃO NOME FUNÇÃO PRESENTES 

SEMA  

Maria Dias Cavalcante Titular AUSENTE 

Magda Marinho Braga Suplente PRESENTE 

Carla F. Passos Representante PRESENTE 

Francisco Leorne de S. Cavalcante Representante PRESENTE 

Mônica Carvalho Representante PRESENTE 

Lúcia Maria B. da Silva Representante PRESENTE 

Sérgio Mota Representante PRESENTE 

Ulisses José de Lavor Rolim Representante PRESENTE 

SEMACE 
Tiago Bessa Aragão Titular PRESENTE 

Elisabete Romão Suplente PRESENTE 

SEPLAG 

Francisco Adauto Oliveira Titular AUSENTE 

Avilton Júnior Suplente AUSENTE 

Naiana Corrêa Lima Suplente AUSENTE 

José de Lima Freitas Júnior Representante PRESENTE 

Fátima Osório Representante PRESENTE 

SESA 

Danielle Montenegro Melo Freitas Titular AUSENTE 

Emanuela Machado A. Rebouças Suplente JUSTIFICADO 

Davi Araújo Oliva Representante PRESENTE 

SRH 

Deborah M. Barros Alexandre Titular AUSENTE 

Sérgio Moreira Câmara Suplente PRESENTE 

Carlos Magno Feijó Campelo Representante PRESENTE 

STDS 

Sebastião Lopes  Titular JUSTIFICADO 
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Rosilane Ribeiro Suplente PRESENTE 

TCE 
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Delinda Maria Almeida de Oliveira Suplente PRESENTE 

 

I. INTRODUÇÃO 

Às 14h30min, no IPECE, Viviane Ramos (IPECE) desejou boa tarde, apresentou-se e explicou que 

está substituindo a antiga Coordenadora Cristina Medeiros. Lembrou que na reunião de janeiro não 

pôde participar porque a SEPLAG está passando por mudanças e a nova gestão tem interesse em 

conhecer o PforR, portanto a UGP está em constantes reuniões. Ressaltou que essa é a 37ª 

Reunião do Comitê PforR e que o objetivo hoje é focar na área de assistências técnicas, sobretudo 

dos contratos em execução. 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; 

2.3 IFR 2º Semestre 2016 

3. Indicadores, Plano de Ação, Programas e  Assistência Técnica (14h40 - 15h10m) 

3.1.  Indicadores Primários 2017.1 e Desembolsos – Laura Gonçalves 

3.2.  Indicadores Secundários 2017.1 – Laura Gonçalves 

3.3.  Programas PforR  -  Lívia Castro 

3.4.  Assistência Técnica: Estatísticas – Lívia Castro 

3.5.  Tempo disponível até o encerramento do PforR - Lívia Castro  

3.6.  Pontos Principais de Aquisições – Giuseppe Nogueira 

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 

                                                           

1
 Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_230217.pdf  

http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_230217.pdf
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       4.2 Previsão de Assinatura dos contratos dos 20 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 36ª Reunião (26/01/2017) (15h40m - 15h45m) – Laura Gonçalves 

8. Encaminhamentos (15h45m - 16h) - Lívia Castro  

9. Encerramento (16h) 

 

II. ABERTURA E APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
Todos os participantes se apresentaram, conforme quadro de presença.  

III. ALGUMAS INFORMAÇÕES 

Viviane Costa – IPECE informou que hoje foi realizada uma reunião para a apresentação da CGE 

acerca da auditoria dos indicadores do semestre de 2016.2 e foi extremamente positiva, pois dos 

dez indicadores, o Estado conseguiu cumprir nove.  

1. Posição da Reestruturação do PforR 

Laura Gonçalves – IPECE informou que tem sido prática apresentar a posição sobre a 

reestruturação do PforR. No momento aguarda-se o retorno do Banco Mundial para conclusão do 

aditivo, assinatura e finalização do processo de reestruturação.   

2. Auditoria TCE – Plano de Ação 

Viviane Costa – IPECE informou que no final do ano passado, o TCE fez a apresentação acerca do 

resultado de auditoria do Programa PforR referente ao ano de 2015 e algumas Secretarias tiveram 

que providenciar, ou estão providenciando o plano de ação referente às recomendações ao relatório 

e quais são as ações que as setoriais vão fazer para que não ocorra mais o que foi apontado 

perante a auditoria do Tribunal.  

Viviane Costa – IPECE ressaltou,que a UGP ainda não recebeu o plano de ação das seguintes 

setoriais: IPECE, SEDUC e STDS e reforçou o prazo de entrega para UGP é até o dia 30/03/2017 

para consolidar tudo e enviar para o TCE.  Salientou que se houver qualquer dúvida, a UGP está à 

disposição para esclarecer e participar de reuniões, caso necessário.   

3. IFR 2º Semestre 2016 

André Morel – IPECE explicou que o IFR é um relatório que demonstra todos os pagamentos 

relativos aos Componente I e II do PforR e foi enviado ao Banco no dia 17/02/2017. Ressaltou que 

esse documento será auditado pelo Banco Mundial, bem como pelo TCE.   

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

1. Indicadores Primários 2016.1 e Desembolsos 

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o valor previsto a ser desembolsado em março, conforme 

Quadro 1.  
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Quadro 1 – Indicadores Primários: Metas 2016.2 

Laura Gonçalves – IPECE informou que, conforme demonstrado na auditoria da CGE, nove 

indicadores foram cumpridos e que, para a surpresa de todos, os DLI 5 da STDS e o DLI 9 da 

SEMA tiveram suas metas de 2017.1 e 2017.2 antecipadas. Ressaltou que a previsão de 

desembolso para esse semestre é de US$ 26.880.000,00. 

Laura Gonçalves – IPECE apresentou os Indicadores Primários do primeiro semestre de 2017, 

conforme Quadro 2. 

Quadro 2 – Indicadores Primários: Metas 2017.1 

 

Laura Gonçalves - IPECE apresentou as metas, valores e desempenho, conforme os Quadros 3 e 

4.  
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Indicador
Setorial 

Responsável
Semestres Metas Valores em  US$ Farol

2013.2

Projeto de documento de

estratégia preparado e 4 acordos

com setor privado e 4 acordos com 

universidades assinados  

39.375.000,00

2014.1 Comitê instituído pelo decreto 4.462.500,00

2014.2 Documento de estratégia finalizado 6.198.000,00

2015.1 Plano de ação publicado 2.744.448,00

2016.1
Uma ação do plano de ação

implementado
3.444.000,00

2017.1
Uma ação adicional implementado

a partir do plano de ação
3.444.000,00

2017.2
Uma ação adicional implementado

a partir do plano de ação
3.120.000,00

62.787.948,00

2016.1
Primeiro relatório de 

acompanhamento publicado
3.444.000,00

2017.1
Segundo relatório de 

acompanhamento publicado
3.444.000,00

6.888.000,00

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

2015.1 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

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                    

     Rivanir 

Bezerra

Total do Indicador 

DLI 1: aprovação das estratégia de 

capacitação profissional, 

preparação do plano de ação e 

implementação das ações 

selecionadas sob o plano de ação.

SDE                          

       Filipe Rabelo

Total do Indicador 

Total do Indicador 

DLI 2: Estabelecimento de 

sistema de monitoramento de 

programas de FTP.      

SEDUC         

Rivanir Bezerra

Quadro 3 – Indicadores Primários: Metas, Valores e Desempenho 
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Quadro 4 – Indicadores Primários: Metas, Valores e Desempenho 

 

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o monitoramento dos Indicadores Primários do 1º semestre 

de 2017, conforme Quadro 5. 

Indicador
Setorial 

Responsável
Semestres Metas Valores em  US$ Farol

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

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

2016.1 5% 3.444.000,00

2016.2 10% 3.438.000,00

2017.1 15% (*) 3.444.000,00

2017.2 20% (*) 3.120.000,00

19.644.000,00

(*) As metas deste Indicador foram modificadas na reestruturação do PforR, anteriormente as metas eram 25% e 40%

DLI 7: Estabelecimento de um 

Comitê multissetorial de 

Segurança Hídrica.

SRH                          

       Carlos 

Campelo

Total do Indicador 

DLI 8: Porcentagem de domicílios 

com conexão adequada ao 

sistema de esgoto.

CAGECE                

    Carlos Rossas

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 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 
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1 SDE Filipe Rabelo

Uma ação adicional 

implementado a 

partir do plano de 

ação

1 Ação já 

implementada 

em 2016.1

O Sr. André Carvalho, servidor da SEDUC, encaminhou um documento

técnico e descritivo do Programa Aprendiz na Escola para todos os

membros do Comitê no intuito de dar diretrizes aos membros sobre a

importância da ampliação e modernização da referida ação, que deve,

portanto, ser a ação selecionada para o primeiro semestre de 2017.

2 SEDUC Rivanir Bezerra

Segundo relatório 

de 

acompanhamento 

publicado

Primeiro 

relatório de 

acompanhament

o publicado

A SEDUC em parceria com o IPECE está construindo uma Matriz de

Indicadores para o Sistema de Egressos, a partir da qual será

elaborado o 2º Relatório do Sistema. 

3 SEDUC Rivanir Bezerra 16 15
A SEDUC apresentou e consultou o BM a respeito do 16º Acordo. AO

BM ainda não nos retornou sobre isso. 

4 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.

5 SEPLAG José Freitas 82,5% 70%

As atividades do Indicador serão planejadas pela equipe do FECOP até

a primeira quinzena de março, pois no momento a Coordenadoria está

comprometida com a produção do Relatório de Desempenho Físico

Financeiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza - RDG/FECOP,

bem como, da análise de 92 projetos, para fins de deliberação, por

parte do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS,

sendo reduzido o quadro de técnicos analistas.

6 SRH
Carlos 

Campelo

Atas de pelo 

menos duas 

reuniões realizadas 

Duas Atas já 

encaminhadas
No dia 21/02 houve a 1ª reunião do ano de 2017 do CONERH. 

7 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 Janeiro foi de 86,86%.

8 SEMA Maria Dias 75% 81,16% 81,16% (Medição referente a 31/01/16).

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)

5 Secretarias 

(2017.1)

10 SEPLAG Adauto Oliveira 15% dos Projetos -

Encontra-se em revisão 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 

análise e definição.

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

SEPLAG Avilton Júnior -

O Decreto para regulamentação do Modelo foi elaborado restando a 

assinatura do Governador. Os acordos foram elaborados, no entanto 

esta pendente também as assinaturas. 

Em diversas ocasiões, desde meados de dezembro de 2016, o 

responsável técnico pelo indicador se articulou com instâncias 

superiores com o propósito  de finalizar o processo, sem, porém, obter 

sucesso. 

DLI12:Porcentagem total de 

investimentos públicos no âmbito do 

Programa preparada com metodologia 

aprovada 

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.

G
e

s
tã

o
 d

o
 S

e
to

r 
P

ú
b

li
c

o

9

DLI 11: Número de órgãos que aderiram 

formalmente ao Modelo de Gestão para 

Resultados 2

C
a

p
a

c
it

a
ç

ã
o

 P
ro

fi
s

s
io

n
a

l

DLI 1: Aprovação da estratégia de 

capacitação profissional, preparação do 

plano de ação e implementação de 

ações implementadas sob o plano de 

ação.

DLI 2: Estabelecimento de sistema de 

monitoramento de programas de FTP

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

A
s

s
is

tê
n

c
ia

 à
 F

a
m

íl
ia 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 1ª semestre 2017 - Indicadores Primário PforR

Á
re

a

Nº Indicador Primário Órgão Responsável Meta Realizado Status

Quadro 5 – Indicadores Primários – 1º Semestre de 2017 

 

 

 

Filipe Rabelo - 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” o Comitê de Estratégia tem se reunido com frequência e ressaltou que na quarta-feira foi 

publicado o regimento interno no diário oficial. Informou também que para o cumprimento da meta , 

em parceria com a SEDUC, será dado o apoio nas ações do programa de ‘Aprendiz da Escola’ e 

ressaltou que o responsável elaborou um documento técnico e descritivo do referido programa.  
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Laura Gonçalves – IPECE informou que para o Indicador “Estabelecimento de sistema de 

monitoramento de programas de FTP” foi realizada uma reunião com SEDUC e IPECE para início 

da construção da matriz dos indicadores.  

Rivanir Bezerra – SEDUC informou que houve uma reunião com o Victor Hugo (IPECE) para 

trabalhar a base de dados e mostrar onde a equipe deverá coletar essas informações.   

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 enviou um termo 

que foi submetido ao Banco. Aguarda-se o retorno do Cristian Quijada dizendo se o acordo atende 

ou não a esse indicador.   

Laura Gonçalves – IPECE informou que, conforme a auditoria da CGE, a Secretaria cumpriu todas 

as metas do Indicador “Porcentagem de equipes técnicas no CRAS capacitadas em apoio familiar”, 

no entanto, sabe-se que a STDS vai continuar realizando as capacitações. 

Rosilane Ribeiro – STDS informou que em razão das trocas de gestores, algumas equipes sofreram 

mudanças e será dada continuidade ao processo de capacitação.  

Freitas Júnior – SEPLAG explicou que o começo do ano para a sua coordenadoria é muito 

desafiador, pois são muitas as demandas e ressaltou que a SEPLAG com o novo Secretário e 

novas filosofias de trabalho que precisam ser adequadas a esse momento. Informou que para o 

Indicador “Porcentagem de Projetos de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes 

lógicas implementadas”, na reunião de janeiro foi sugerido que a reunião com a equipe para 

estabelecer um plano de ação seria realizada na última quinzena de fevereiro, mas esse momento 

vai ser adiado para a primeira quinzena de março.  

Carlos Câmara – SRH informou que para o Indicador “Estabelecimento de comitê multisetorial de 

segurança de água” foi realizada uma reunião no dia 21/03/2017. 

Laura Gonçalves – IPECE questionou sobre a terceira reunião realizada para o primeiro semestre.  

Carlos Câmara – SRH explicou que o regimento interno prevê quatro reuniões anuais, mas em 

2016 foram realizadas sete reuniões, para o ano de 2017 estão previstas seis reuniões, sendo três 

no primeiro semestre e três no segundo. Ressaltou que, para o cumprimento da meta, a segunda 

ata será aprovada na terceira reunião do Comitê.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Indicador “Percentual de domicílios com conexão 

adequada ao sistema de esgoto” tem todas as metas alcançadas desde 2015.1 e a CAGECE já 

explicou todos os esforços que foram feitos para o comprimento. Ressaltou que a CGE pontuou a 

crescente desse indicador, ou seja, mesmo já tendo sido alcançada, a CAGECE continua 

executando essa atividade.   

Laura Gonçalves – IPECE informou que as metas de 2017.1 e 2017.2 do Indicador “Índice de 

qualidade da fiscalização ambiental”, conforme auditoria realizada pela CGE, foram alcançadas e 

ressaltou que o valor do índice vai continuar subindo, pois as capacitações continuarão  

acontecendo. 

 

Laura Gonçalves – IPECE informou que para o Indicador “Número de órgãos que aderiram 

formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados” o decreto foi minutado e os acordos de 

resultados foram elaborados pelas setoriais juntamente com a auditoria contratada. No entanto, a 

SEPLAG está com a nova gestão e a equipe está se apropriando e analisando esses documentos, 
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portanto foi solicitado à UGP um pouco de tempo para que o decreto seja firmado e os acordos 

sejam assinados.  

Laura Gonçalves – IPECE 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”. Ressaltou que o DLI 12 está vinculado ao DLI 11, 

pois o Decreto do DLI 11 regulamenta também as ações do DLI 12. Informou também que Adauto 

Oliveira (SEPLAG) está aguardando o fechamento do orçamento desse ano para poder verificar 

quais são os projetos que englobam esses 15% e aplicar a metodologia.  

2. Indicadores Secundários 2017.2 

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o sumário dos Indicadores Secundários para o ano de 2017, 

conforme Quadro 6.  

Quadro 6 – Sumário dos Indicadores Secundários – Metas 2017.1 e 2 

 

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

semestre de 2017, conforme Quadro 7. 
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Quadro 7 – Indicadores Secundários – 2º Semestre de 2017 

 

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que o Indicador “Número de técnicos com nível médio 

absorvidos pelo setor produtivo (público e privado) (ajustado para o ciclo econômico)” está com a 

sinalização vermelha desde o início e o Victor Hugo (IPECE) explicou o porquê para este Comitê. 

Informou que a RAIS ainda não divulgou os dados de 2016, mas os dados de 2015 apontaram que 

houve uma queda em relação ao ano de 2014.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que as reuniões para o Indicador “Criação e funcionamento de 

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

SEPLAG, IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT)”, estão acontecendo e será realizado o I 

Seminário Internacional Mais Infância Ceará e esta é uma ação do Gabinete da Primeira Dama. 

Laura Gonçalves – IPECE informou que para o Indicador “Percentual de famílias acompanhadas 

pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de 

outras políticas públicas” a STDS precisa encaminhar um relatório oriundo do Sistema de 

Monitoramento da STDS.  

Rosilane Ribeiro – STDS explicou que a equipe está alimentando as informações no sistema, mas 

devido ao corte de recursos alguns colaboradores foram demitidos, fazendo com que essa 

alimentação se tornasse mais lenta. Informou que a previsão para que o processo esteja concluído 

é março. Ressaltou que o sistema foi apresentado durante a auditoria da CGE.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Indicador “Qualidade da água bruta, na região 

metropolitana de Fortaleza” apresentou o índice de 75,1 e IQA-r 4,33. 

Carlos Campelo – SRH informou que foi apresentada a minuta do decreto do Indicador 

“Apresentação de nova lei de proteção de bacias hidrográficas” em dezembro.  

Laura Gonçalves – IPECE explicou que esse indicador tinha como meta uma Proposta de Lei, no 

entanto a COGERH, juntamente com a SRH, apresentou uma Nota Técnica para o Banco 
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1 IPECE Victor Hugo 31.600 25.463

Os dados referentes ao não de 2016 ainda não foram divulgados pela

RAIS. Em 2015 houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo

Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram

absorvidos).

2 SEPLAG
Lara Maria Silva 

Costa

Outras duas Resoluções 

Publicadas
-

Encontra-se em andamento os preparativos para realização do I Seminário

Internacional Mais Infância Ceará, a ser realizado em março. O Comitê

deve se reunir em breve para contribuir nos acertos finais e para tratar

sobre os demais encaminhamentos relativos à sua meta anual.

3 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 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.

Encaminhamento para análise da Assessoria Jurídica da Secretaria de

Recursos Hídricos da Minuta do Decreto sobre Legislação para Proteção

dos Mananciais, e posteriormente aos Conselheiros do Conselho Estadual 

dos Recursos Hídricos (CONERH).

5 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

-
O Relatório Parcial de Metodologia de Enquadramento de Reservatórios foi

concluído e encaminhado à SRH. 

6 Disney Paulino 67,5 75,1
75,1 (referente ao mês de janeiro) IQARce: 4,33 (criticamente degradado a 

poluído)

7 SEMA Marias Dias Implementação e monitoramento

Foi encaminhado Relatório 

demonstrando os resultados 

da implementação e do 

monitoramento da Política 

Estadual de Resíduos 

Sólidos.

Está sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos para 11 regiões do Estado.

Foi assinado um TAC para a gestão integrada dos Resíduos Sólidos com 

o Consórcio de Limoeiro.

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

COGERHApresentação dos planos de segurança

hídrica para três bacias hidrográficas

estratégicas.

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
u
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Apresentação de nova lei de proteção de

bacias hidrográficas.

Metas 2ª semestre 2017  - Indicadores Secundários

Área Nº Indicador Secundário Órgão Responsáveis Meta 2ª Semestre Realizado Status
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solicitando que o instrumento fosse mudado para um Decreto vinculado à Lei de Resíduos Sólidos. 

No momento, aguarda-se o retorno do Gunars Platais (Banco Mundial).  

Carlos Câmara – SRH informou que aguarda o retorno do Banco para posterior apresentação ao 

CONERH.  

Zulene Almada - COGERH informou que para o cumprimento do Indicador “Apresentação dos 

planos de segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas” foi apresentado ao 

CONERH o projeto e para cada uma das três bacias será feita uma apresentação a partir de junho. 

Ressaltou que o plano já foi apresentado e a proposta do projeto é o andamento das atividades 

realizadas. 

Laura Gonçalves – IPECE ressaltou que o produto final é o plano elaborado que vai garantir o 

cumprimento da meta. Questionou o prazo para que isso aconteça. 

Zulene Almada – COGERH informou que a previsão é para o início de dezembro. 

Zulene Almada – COGERH esclareceu que o projeto tem os seus três produtos disponibilizados no 

site da COGERH em Plano de Segurança Hídrica. 

Laura Gonçalves – IPECE informou que vai encaminhar o link para o Gunars Platais (Banco 

Mundial) para acompanhamento.   

Magda Marinho – SEMA informou que estão sendo elaborados os planos regionais do Indicador 

“Apresentação da lei de gestão de resíduo sólido revista” com a empresa contratada e estão sendo 

realizadas reuniões para se trabalhar os consórcios na área de resíduos sólidos.  

3. Sumário da Posição da execução Orçamentária dos Programas do Escopo do PforR 

de 2016 

Lívia Castro – IPECE apresentou o monitoramento da execução mensal dos programas e iniciativas 

inclusas no PforR.  

Lívia Castro – IPECE informou que no eixo da Capacitação Profissional, a SEDUC tem como meta 

para o ano de 2017 R$ 170,78 milhões e executou R$ 15,74 milhões até o dia 22/02/2017, 

conforme o Quadro 8, sendo que a execução foi de R$ 6.681.283,01 e os restos a pagar foi de R$ 

9.061.775,32. 

Quadro 8 – Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC 
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Lívia Castro – IPECE informou que no eixo da Qualidade da Água, a FUNCEME tem como meta 

para o ano de 2017 R$ 1,97 milhões e executou R$ 0,08 milhões até o dia 22/02/2017, conforme o 

Quadro 9.  

Quadro 9 – Posição do Programa 018 – Climatologia, Meio Ambiente e Energias Renováveis - 

FUNCEME 

 

 

 

 

 

 

Lívia Castro – IPECE apresentou o resumo da posição de execução dos Programas até o dia 

22/02/2017, conforme Quadros 10 e 11.  

Quadro 10 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 22/02/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 11 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 22/02/2017 

 

 

 

 

 

 

Lívia Castro – IPECE informou que a meta para o ano de 2017 é de R$ 225,24 milhões e foi 

executado, até o dia 22/02/2017, R$ 15,82 milhões. 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$ 775,39 milhões, o 

equivalente a 78,74%. Ressaltou que falta executar R$ 209,41 milhões 

Lívia Castro – IPECE apresentou a visão geral de todos os programas, conforme Quadro 12.  
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Quadro 12 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 22/02/2017 

 

 

Viviane Costa – IPECE ressaltou que no eixo da Qualidade da Água só quem executou foi a 

FUNCEME e as demais setoriais ainda não executaram, sobretudo a SCIDADES. Solicitou atenção 

especial à SCIDADES. 

Carlos Rossas – CAGECE explicou que em relação ao Programa 025 (Abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e drenagem urbana), o projeto tem previsão para iniciar dentro de alguns 

dias. Informou que o contrato é da SCIDADES, mas toda a execução será acompanhada pela 

CAGECE e foram realizadas duas reuniões internas. Ressaltou que ontem, em reunião, foram 

tratadas as questões operacionais. Informou também que estão aguardando a emissão da ordem 

de serviço.  

Viviane Costa – IPECE informou que na última reunião do MAPP o antigo Secretário da SCIDADES 

na ocasião solicitou uma suplementação, visto que a meta proposta para o PforR é de R$ 8,58 

milhões, mas o governador só aprovou R$ 5,00 milhões. Portanto, foi solicitada uma nota técnica 

acerca disso.   

Carlos Rossas – CAGECCE informou que a licitação tem um prazo de dezoito meses de execução, 

então tem coisa que vai ficar de fora do PforR, mas vai continuar sendo executado.  

4. Assistência Técnica: Estatísticas 

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

conforme Gráficos 1 e 2.   

Gráfico 1 - Execução dos Subprojetos de AT por Etapa 

 

Lívia Castro – IPECE informou que o gráfico representa um panorama geral dos subprojetos de 

assistência técnica e aponta que 39 subprojetos estão em execução, um está nas atividades 
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iniciais, elaborando a manifestação de interesse, dezenove subprojetos estão em licitação e 

cinquenta e sete subprojetos já estão contratados.  

Gráfico 2 - Execução dos Subprojetos de AT por Etapa 

 

 

 

 

 

Lívia Castro – IPECE explicou que o gráfico aponta 25% dos processos em licitação, 74% em 

execução ou concluído e 1% estão em atividades preparatórias e o intuito da UGP é conseguir a 

efetivação desses contratos.  

5. Tempo disponível até encerramento do PforR 

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

Quadro 13 e ressaltou que essa informação é recorrente em toda reunião do Comitê. Explicou que 

os subprojetos que estiverem acima de onze meses para contratação e execução dos serviços 

ficarão inviáveis para o Projeto PforR.  

Quadro 13 – Tempo disponível até o encerramento do PforR 

 

 

6. Pontos Principais de Aquisições / Contratos 

Giuseppe Nogueira – IPECE desejou boa tarde e explicou que para esta reunião do Comitê solicitou 

a presença não só dos responsáveis pelos projetos de assistência técnica, mas dos responsáveis 

que estão gerenciando os contratos.   

 Comunicação durante a execução do contrato (Formalização) 

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que caso seja observado que alguma cláusula contratual não 

esteja sendo cumprida, deve existir a formalização a partir do gestor do contrato através de um 

ofício bem objetivo, constando qual cláusula não está sendo cumprida, bem como conter um prazo 

para que a empresa cumpra a recomendação.   
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Viviane Costa – IPECE ressaltou que esse item está previsto na cláusula 44 do contrato por preço 

global e que toda e qualquer formalização, por ambas as partes, tem que ser por escrito.  

Magda Marinho – SEMA questionou se pode ser um e-mail ou tem que ser um ofício sempre. 

Viviane Costa – IPECE informou que atualmente o e-mail é considerado uma formalização, mas 

houve um questionamento de uma consultoria dizendo que não, portanto sugeriu, para que se 

tenha maior segurança, fazer a formalização por documento oficial, mas ressaltou que isso vai 

depender da relação entre a empresa e o órgão.  

 Entrega dos Produtos e Parecer de Aprovação e Tempo da Análise dos Produtos pelos 

Gestores/Comissão 

Giuseppe Nogueira – IPECE explicou que na maioria dos contratos é estipulado o prazo de análise 

do produto por parte do gestor do contrato com o apoio da comissão. Ressaltou que é muito 

importante o gestor do contrato ter o prazo, conforme descrito no termo de referência. Lembrou que 

a entrega preliminar do produto é uma cortesia que há entre o gestor do contrato que fará a análise 

juntamente com a comissão e a empresa, ou seja, não é formal. Portanto não se deve contar como 

prazo.  

Giuseppe Nogueira – IPECE explicou que a entrega formal é aquela em que o produto está 

devidamente assinado e protocolado para que, estando aprovado, seja gerado o pagamento da 

empresa.   

Viviane Costa – IPECE ressaltou que a empresa tem que saber que corre o risco de que, dentro do 

prazo de 60 dias após a entrega do produto, não seja aprovado e o órgão tem que devolver para as 

devidas correções. Sugeriu o estreitamento da relação entre os parceiros e as empresas 

contratadas. Ressaltou que a UGP dispõe da planilha de acompanhamento apresentada pelo 

Hoilton Rios (FUNCEME) como boa prática de gerenciamento de contratos, e se alguém tiver 

interesse é só solicitar a UGP. 

Carla Passos – SEMA questionou se as mudanças preliminares também serão auditadas. 

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que somente a versão final e se tiver sido feita alguma 

recomendação nessa versão, ela tem que fazer parte do processo.   

 Substituição de Especialista Principal 

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que a substituição de especialista principal tem sido muito 

recorrente e que o Banco Mundial e os órgãos de controle ficam muito atentos a isso, visto que no 

processo seletivo, 70% dos pontos são baseados na equipe técnica principal.  

Viviane Costa – IPECE solicitou que sejam observadas as cláusulas dos contratos acerca das 

razões para a substituição e ressaltou que é uma exceção e tem que estar muito bem 

fundamentada. Explicou que as empresas confirmam na negociação a disponibilidade de todos os 

especialistas, bem como o consultor, visto que este assina a declaração de disponibilidade. 

Portanto, a empresa ganhou o contrato tomando como base a experiência desse especialista e a 

substituição pode refletir na qualidade do produto e no andamento do projeto.  

Viviane Costa – IPECE ressaltou que esse assunto chama a atenção da auditoria e o papel da UGP 

é deixar claro para os gestores, pois é zelado o nome do órgão.  
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Elisabete Romão – SEMACE informou que a questão é muito polêmica e ela está acontecendo 

nesse momento com a SEMACE. Explicou que foi dada a ordem de serviço no dia 10/01/2017 e no 

dia 16/01/2017, na primeira reunião, foi dada a notícia de que o sênior havia desistido. Ressaltou 

que, por ser o órgão que está tratando do assunto, se vê penalizado e sob suspeita. Informou 

também que foi feita uma notificação duríssima para a empresa.  

Elisabete Romão – SEMACE informou que a discussão foi levada para a diretoria e foi cogitado, 

inclusive, fazer a rescisão contratual.  

Hoilton Rios – FUNCEME informou que a substituição é prevista e é preciso ter em mente que, se 

ele apresentou um profissional com qualificação igual ou superior a que estava apresentado na 

proposta, então em tese não existe problema nenhum. Mas se eles não cumprem isso, que é 

condição para continuidade do contrato, o contrato tem que ser suspenso. 

Viviane Costa – IPECE informou que o ideal é tentar preservar todo o esforço feito no processo de 

seleção e ressaltou que não é no primeiro problema que vai ser rescindido o contrato. É preciso 

conversar, ver o que está acontecendo e saber o que o órgão pode fazer pela empresa, ou vice-

versa. Se porventura fugir da governança do órgão, então se elabora as justificativas.  

 Indícios da Participação da Equipe Técnica Principal nos Produtos 

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que esse tema tem a finalidade de fortalecer o processo do 

órgão, indicando quem participou da elaboração do produto com as assinaturas não só do 

responsável, mas também dos técnicos que trabalharam, principalmente da equipe principal. 

 Acompanhamento e monitoramento no MAPP 

Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que essa responsabilidade cabe ao gestor do contrato 

monitorar se o recurso estará disponível em MAPP. Foi observado que no final de ano 2016, por 

exemplo, o valor programado em MAPP não foi transferido para o ano de 2017 e isso gera 

problemas para o pagamento da empresa agora.  

Viviane Costa – IPECE informou que a UGP acompanha os MAPP’s relativos ao Componente II e 

ressaltou que alguns não estão atualizados e isso chama muito a atenção do Governador. Solicitou 

aos gestores que acompanhem também a gestão financeira. Informou também que para toda e 

qualquer suplementação de um MAPP de um projeto de assistência técnica, a SEPLAG só faz 

mediante a autorização da UGP. Portanto, é necessário a setorial copiar a UGP para que seja 

validado junto à SEPLAG o pedido de suplementação.  

Viviane Costa – IPECE explicou que os MAPP’s de assistência técnica, na época, foram feitos a um 

dólar de 2,3528 e que hoje as contratações estão acima desse valor em dólar.   

 Reunião com o Especialista do Banco Mundial dia 03/03/2017  

Viviane Costa – IPECE apresentou o Uirá Porã como Especialista na área do Banco que 

acompanha os projetos de TI no âmbito do PforR e informou que no dia 03/03/2017 será realizada 

uma reunião com os responsáveis pelos projetos de assistências técnicas de TI, conforme Quadro 

14. 
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Quadro 14 – Tempo disponível até o encerramento do PforR 

Uirá Porã – Banco Mundial explicou que está fazendo um acompanhamento de alguns projetos e 

tem tido uma experiência muito boa, tendo em vista a boa oportunidade de integração desses 

projetos. Ressaltou que tem acompanhado de perto o projeto ‘sistema de relacionamento’ da CGE 

que vai criar uma nova versão no portal da transparência e entendeu que há um grande desafio, no 

âmbito do estado, de integrar e interconectar os sistemas de TI. Ressaltou também que o PforR 

pode trazer uma melhor oportunidade de, nesses últimos meses, melhorar o diálogo entre os 

gestores que possuem projetos de TI.  

Uirá Porã – Banco Mundial informou que o Banco tem desenvolvido alguns projetos específicos 

com outras Secretarias, além do PforR, como a SEMACE e SESA e CGE.   

V. PROJETOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SITUAÇÃO DE RISCO E PREVISÃO DE 
ASSINATURA DOS CONTRATOS.  

1. Previsão de Assinatura dos contratos dos 20 Subprojetos sendo licitados  

Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão do início dos contratos, conforme Quadro 15. 

Quadro 15 – Previsão de Início dos 20 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 fevereiro é quatorze, e 

desses, dois foram assinados, nove em março e um em abril, totalizando vinte dos setenta e sete 

subprojetos de assistência técnica.      
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Risco Risco Risco

(Tempo  

execução  em 

meses)

(Previsão de  

Contratação 

em meses)

(Tempo 

contratação + 

execução  em 

meses)

1 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)

3,5 2 5,5

3 IPECE
Desenvolvimentos de Sistemas - IPECEDATA e

Monitoramento FECOP.
8 1 9

4 SECITECE 

Elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e

Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado

do Ceará. 

7 2 9

5 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

6 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

7 SEDUC

Avaliação de Impacto de programas de Educação

Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de

Dados. (01 analista)

11 1 12

8 SEDUC

Avaliação de Impacto de programas de Educação

Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de

Dados. (01 analista)

11 1 12

9 SEMA 
Projeto de lei para apoiar mercado de serviços

ambientais. 
9,5 0,5 10

10 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 1 11

Setorial Projeto

Giuseppe Nogueira – IPECE lembrou que alguns dos projetos tiveram o seu processo suspenso por 

ordem do Secretário da SEPLAG.  

Viviane Costa – IPECE explicou que o Secretário Maia Júnior está acompanhamento de perto os 

vinte projetos que estão em licitação, embora não sejam da SEPLAG e do IPECE. Portanto, alguns 

estão paralisados por ordem da gestão da SEPLAG e o nosso desafio é que se, até o final de 

março não contratar esse montante, os projetos serão cancelados por falta de tempo. Os projetos 

que têm prazo de execução de seis meses serão monitorados de perto para que não haja impasses 

e que sejam solucionados dentro do prazo do PforR, ou seja, produto devidamente entregue e 

validado pelo gestor e equipe até o dia 31/01/2018.  

Viviane Costa – IPECE informou que houve uma reunião no Banco Mundial, em Brasília, para 

revisão de carteira dos projetos e dentre os projetos que o Banco tem no Brasil, o PforR está 

satisfatoriamente bem e isso é o reflexo do trabalho das equipes.  

Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão de assinatura dos contratos nos mês de fevereiro, 

março e abril conforme Quadros 16, 17 e 18.  

Quadro 16 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 10 subprojetos sendo Licitados – Mês de Fevereiro 
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Risco Risco Risco

(Tempo  

execução  em 

meses)

(Previsão de  

Contratação 

em meses)

(Tempo 

contratação + 

execução  em 

meses)

1 CGE

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)

8 2 10

2 IPECE Metodologias para  análise de impacto econômico. 12 2 14

3 SECITECE 
Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de

Apoio a Ciência, Tecnologia e Inovação no Ceará. 
6 3 9

4 SEDUC

Contratação Direta de Consultor(a) Especializado(a)

para Realização de Treinamentos dos Instrumentais

Utilizados na Avaliação De Impacto da Formação de

Gestores de Educação Infantil e do Acompanhamento.

WMS 

3 2 5

5 SEDUC

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. 

9 2 11

6 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 1 11

7 SEMA 

Contratação de empresa de Serviços de Consultoria

para desenvolver Implementação da coleta seletiva nas

três bacias hidrográficas estratégicas. 

9 2 11

8 SEPLAG
Desenvolvimento de metodologia para o custeio de

programas e projetos. 
10 2 12

9 SEPLAG
Desenvolvimento do Sistema Planejamento de Compras

(GCOMPRAS). 
12 2 14

Setorial Projeto

Quadro 17 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 09 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Março 

 

Quadro 18 – Previsão de Assinatura dos Contratos dos 09 Subprojetos sendo Licitados – Mês de Abril 

 

VI. MONITORAMENTO DOS CONTRATOS  

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 19.    

  Quadro 19 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro 
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André Morel – IPECE informou que são cinquenta e sete contratos assinados e dentre eles, trinta e 

nove estão em andamento e dezoito concluídos. Informou também que o valor total contratado é 

R$ 47.055.172,44 e foi pago até o dia 22/02/2017, R$ 12.626.093,61, o que representa 27%.  

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

Quadro 20 – Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo 

 

André Morel – IPECE informou que são cinquenta e sete contratos assinados e que desses, vinte e 

dois tiveram aditivo de prazo, o que representa 39% e em virtude do encerramento do PforR, não 

há como haver aditivos.  

Viviane Costa – IPECE apresentou a divulgação dos contratos e produtos no site, conforme Figura 

1. 

Figura 1 – Divulgação dos Contratos e Produtos no Site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviane Costa – IPECE solicitou que, como boa prática de transparência e de divulgação de cada 

um dos órgãos participantes do PforR, os órgãos que ainda têm assistência técnica em andamento 

e/ou a contratar comecem a divulgar o trabalho realizado para que isso seja ampliado para fora do 
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Estado, bem como para os próprios colegas de outras setoriais. Explicou que tomou como base o 

site da SEPLAG e CGE.     

VII. APROVAÇÃO DA ATA DA 36ª REUNIÃO 

Viviane Costa – IPECE informou que a Ata foi enviada 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.   

Viviane Costa – IPECE informou que a próxima reunião do comitê será realizada no dia 30/03/2017, 

quinta-feira às 14h30m no IPECE.   

VIII. ENCAMINHAMENTOS 

Os encaminhamentos da reunião estão elencados abaixo: 

1. UGP: enviar o link com os produtos do Plano de Segurança Hídrica para o Gunars Platais 

(Banco Mundial).  

IX. ENCERRAMENTO 

Viviane Costa – IPECE finalizou a reunião agradecendo a presença de todos.     

X. ANEXOS 

Anexo 1 - Gráfico - Sumário de Acompanhamento das Participações Mensais 
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Gráfico da Participação por Setorial nas Reuniões do Comitê PforR de Fevereiro/2014 a Fevereiro/2017 


