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Avilton Júnior Suplente AUSENTE 

Naiana Corrêa Lima Suplente AUSENTE 

Fátima Osório Representante PRESENTE 

SESA 
Danielle Montenegro Melo Freitas Titular AUSENTE 

Emanuela Machado A. Rebouças Suplente AUSENTE 



 2 

Davi Araújo Oliva Representante PRESENTE 

ÓRGÃO NOME FUNÇÃO PRESENTES 

SRH 
Deborah M. Barros Alexandre Titular AUSENTE 

Sérgio Moreira Câmara Suplente PRESENTE 

STDS 

Sebastião Lopes  Titular JUSTIFICADO 

Mary Anne Libório P. Ribeiro Suplente JUSTIFICADO 
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TCE 

Glinton José B. de Carvalho Ferreira Titular PRESENTE 
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I. INTRODUÇÃO 

Às 14h30min, no IPECE, Viviane Ramos (IPECE) desejou boa tarde e iniciou a reunião. Ressaltou 

que essa é a 38ª 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; 

2.2 Auditoria TCE – Plano de Ação; 

2.3 Missão do Banco Mundial 

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 

       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 37ª 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 

1. Posição da Reestruturação do PforR 

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

reestruturação do PforR. Lembrou que a demora na assinatura da reestruturação se deu por greve 

                                                           

1
 Vide apresentação no link: http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_300317.pdf  

http://www2.ipece.ce.gov.br/pforr/comite/Apresentacao_Reuniao_Comite_PforR_300317.pdf
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na STN, entraves na PGFN e PGE para elaboração do parecer e revisões do Banco Mundial. No 

momento o documento está a caminho do estado do Ceará para a assinatura do Governador.  

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 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. Ressaltou que todas as setoriais finalizaram o plano de ação e o mesmo será repassado 

para o TCE ainda hoje. Agradeceu a colaboração e o esforço das setoriais, sobretudo a SEDUC 

pelo volume de recomendações.   

3. Missão do Banco Mundial 

Viviane Costa – IPECE informou que desde fevereiro o PforR está em missão do Banco Mundial e 

ressaltou que em fevereiro foi realizada a missão de gestão pública com Tiago Peixoto, em março a 

missão de gerenciamento financeiro com Susana Amaral e a missão de educação com Rita 

Almeida e Leandro Costa. Ressaltou que em abril será realizada a missão de supervisão com Tiago 

Peixoto, Cristian Quijada, Gunars Platais.  

Viviane Costa – IPECE informou que hoje está ocorrendo o Seminário Internacional ‘Mais Infância 

Ceará: Criança é Prioridade’ e quem está à frente é a Primeira Dama do Estado e a SEDUC por 

meio do PADIN.  

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

1. Indicadores Primários 2017.1 e Desembolsos 

Laura Gonçalves – IPECE apresentou o valor desembolsado em março, conforme Quadro 1.  

Quadro 1 – Indicadores Primários: Metas 2016.2 

Laura Gonçalves – IPECE informou que em março o Estado recebeu o recurso, sendo 

internalizado, de acordo com a Caixa Econômica, no dia 16/03/2017 a uma taxa cambial de R$ 

3,1055 e a conversão gerou um montante de R$ 72.799.131,00. Parabenizou todas as setoriais e 

passou a entregar os Certificados de Resultados, reconhecendo o esforço dos técnicos das 

setoriais que cumpriram as metas dos indicadores em 2016.2, conforme nomes listados no Quadro 

2. 
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ANO SETORIAL

1 Jussara de Luna Batista

2 Francisca Aparecida Prado Pinto

3 Flávia Daniela Rodrigues Viana

4 Josilene Dias de Sena

5 Rivanir Maria Bezerra

6 Jean Bruno Terto Montenegro

7 Sebastião Lopes Araújo

8 Mary Anne Libório P. Ribeiro 

9 Rosilane Ribeiro

10 Eileen Holanda

SEPLAG 11 José de Lima Freitas Júnior

IPECE 12 Jimmy Lima Oliveira

DLI 7
Estabelecimento de um comitê multisetorial 

de segurança hídrica
SRH 13 Carlos Magno Feijó Campelo

14 Maria Dias Cavalcante

15 Magda Marinho Braga

16 Ulisses José de Lavor Rolim

17 Milton Alves de Oliveira

18 Sérgio Augusto Carvalhedo Mota

19 Tiago Bessa Aragão

20 Ana Maria Maia

21 Carolina Braga Dias 

22 Liliana Maria Mota de Oliveira

23 Denilson Marcelino Fidelis

24 Sarah Furtado Freire

25 Francisco Hoilton Araripe Rios

26 Meiry Sayuri Sakamoto

Certificados emitidos na 38ª Reunião do Comitê PforR em 30/03/2017

ANO SETORIAL

27 Denilson Marcelino Fidelis

28 Sarah Furtado Freire

29 Walt Disney Paulino

30 Ana Christine de Araújo Campos

31 Ubirajara Patrício Alvares da Silva

SEPLAG 32 Lara Maria Silva Costa

33 Maria Dias Cavalcante

34 Magda Marinho Braga

INDICADORES PRIMÁRIOS

INDICADOR CERTIFICADOS EMITIDOS

COGERH

SEMA

DLI 9

SEMACE

DLI 3

20
16

.2

Apresentação da lei de gestão de resíduos sólidos 

revista.
SEMA

DLI 10
Implementação de monitoramento 

participativo da qualidade da água
FUNCEME

20
16

.2

INDICADORES SECUNDÁRIOS

Número total de acordos em vigência com 

empresas privadas para contribuir com 

equipamentos, treinamento in loco e fazer 

recomendações para elaboração da grade 

curricular ou instrutores de cursos

SEDUC

Índice de Qualidade da Fiscalização Ambiental

DLI 6

Porcentagem de projetos de assistência à 

família financiados pelo FECOP que tenham 

matrizes lógicas implementadas

DLI 5
Porcentagem de equipes técnicas no CRAS 

capacitadas em apoio familiar
STDS

INDICADOR CERTIFICADOS EMITIDOS

Qualidade da água bruta na Região Metropolitana de 

Fortaleza.
COGERH

Criação e funcionamento de Comitê Consultivo 

multissetorial CPDI (SEDUC, SDA, SESA, STDS, SEPLAG, 

IPECE). 

COGERH
Apresentação de nova lei de proteção de bacias 

hidrográficas.

Quadro 2 – Lista dos Técnicos das setoriais que receberam os Certificados de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

conforme Quadro 3. 

Quadro 3 – Indicadores Primários: Metas 2017.1 
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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

Laura Gonçalves - IPECE apresentou as metas, valores e desempenho, conforme os Quadros 4 e 

5.  

Quadro 4 – Indicadores Primários: Metas, Valores e Desempenho 
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Quadro 5 – Indicadores Primários: Metas, Valores e Desempenho 

 

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

de 2017, conforme Quadro 6. 

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 Comitê tem trabalhado para justificar a inovação e a expansão do

Programa Aprendiz na Escola como uma meta a ser executada até o

fim deste semestre. Esta sendo elaborado um documento para a

apreciação do Banco e, posterior, apresentação e comprovação da

Ação implementada.

2 SEDUC Rivanir Bezerra

Segundo relatório de 

acompanhamento 

publicado

Primeiro relatório 

de 

acompanhament

o publicado

A SEDUC está trabalhando na divulgação do sistema junto aos alunos,

em paralelo um Analista da Setorial está finalizando todos os

levantamentos estatísticos que irão compor o sistema. 

3 SEDUC Rivanir Bezerra 16 15

A SEDUC já dialoga com novas empresas para que seja feita novas

parcerias, em paralelo está visitando as empresas que já são parceiras

para que possa acompanhar o desenvolvimento de todas as atividades.

4 STDS
Sebastião Lopes / 

Mary Anne Libório
75% 100,00%

As Capacitações foram realizadas nos CRAS dos 36 municípios mais

pobres. Portanto, todas as metas do Indicador já foram alcançadas. No

entanto, a STDS continuará realizando as capacitações tendo em vista

a grande rotatividade das equipes em virtude das mudanças de gestão

em alguns municípios.

5 SEPLAG José Freitas 82,5% 70%

A Equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à

Pobreza - CCOPI, realizará reunião com o Analista Jimmy, do IPECE no 

período de 03 a 07 de abril, para elaborar o planejamento das atividades

necessárias ao cumprimento da meta. Após isso, será elaborado o

cronograma de atividades. 

6 SRH
Carlos 

Campelo

Atas de pelo menos 

duas reuniões 

realizadas 

Duas Atas já 

encaminhadas

No de 21 de março foi realizada a segunda reunião do ano de 2017 onde 

foi aprovada a ata  79ª da Reunião do CONERH, do dia  21/02/2017, que 

em seguida será encaminhada ao IPECE. 

7 CAGECE Carlos Rossas 85.5% 86,86% 86,93% (mês de fevereiro)

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. A previsão é de conclusão em Maio/17.

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 -

A meta é finalizar os trabalhos de estruturação dos acordos de 

resultados, com a análise de financiabilidade do investimento proposto e 

o impacto no custeio até o dia 11 de abril.

O processo de expansão da implantação do modelo para outras duas 

secretarias: Sejus e STDS já foi finalizado. Sobre a regulamentação do 

modelo foi minutado um Decreto que atualmente está em análise 

jurídica, no entanto é interesse da atual gestão da Seplag intensificar 

esta institucionalização com a elaboração de um projeto de lei ordinária.

Quanto às demais metas do indicador, foi retomado o processo junto às 

sete secretarias inicialmente escolhidas (Seduc, Sesa, SSPDS, Sema, 

SRH, Seinfra e Scidades). 

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 6 – Indicadores Primários – 1º Semestre de 2017 

 

 

 

Laura Gonçalves – IPECE informou que o Indicador “Aprovação da estratégia de capacitação 

profissional, preparação do plano de ação e implementação de ações implementadas sob o plano 

de ação” no ano de 2016 implementou uma ação conjunta entre SEDUC e SECITECE. Para o ano 

de 2017 o comitê está tentando implementar e fortalecer o Programa Aprendiz na Escola. Ressaltou 

que estão construindo um documento justificando as inovações dessa ação.  

Jean Montenegro – SEDUC informou que esse programa é pioneiro no Brasil e que se pretende 

levar o aprendizado para os municípios através do ensino à distância. 



 8 

Rivanir Bezerra – SEDUC informou que para o Indicador “Estabelecimento de sistema de 

monitoramento de programas de FTP” foi feita uma articulação e conseguiu um técnico para 

trabalhar na base de dados e ressaltou que ele se reuniu com o Analista Victor Hugo (IPECE) para 

orientações nessas bases. Informou também que está marcada uma formação para os 

coordenadores de estágio.     

Rivanir Bezerra – SEDUC informou que sobre o “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”, que está prevista uma visita amanhã com 

uma empresa e segunda-feira com outra. Informou também que pretende alcançar a meta do 

segundo semestre até junho.   

Laura Gonçalves – IPECE informou que a STDS capacitou todas as equipes dos 36 municípios 

mais pobres do Estado pelos CRAS e a meta do Indicador “Porcentagem de equipes técnicas no 

CRAS capacitadas em apoio familiar” foi cumprida em 100%, no entanto a equipe vai continuar 

realizando as capacitações, pois houve muita rotatividade das equipes dos CRAS.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que o monitoramento do Indicador “Porcentagem de Projetos 

de Assistência à Família financiados pelo FECOP com matrizes lógicas implementadas” aponta que 

a equipe do FECOP vai se reunir com o Analista Jimmy Oliveira (IPECE) e estão pretendendo 

elaborar o cronograma de atividades nessa reunião.   

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

segurança de água” foram realizadas duas reuniões e a terceira provavelmente será realizada em 

maio e nela será aprovada a segunda ata.   

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.   

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta de 2017.2 do Indicador “Índice de qualidade da 

fiscalização ambiental”, foi superada apresentando um índice referente à fevereiro de 81,16%.   

 

Adauto Oliveira - SEPLAG informou que para o Indicador “Número de órgãos que aderiram 

formalmente ao Modelo de Gestão para Resultados” o COGERF solicitou o levantamento dos 

investimentos e custeio das Secretarias e esse levantamento está sendo feito para ser apresentado 

ao COGERF no dia 11/04 e a partir dessa apresentação serão definidos quais entrarão nos acordos 

de resultados.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que a meta de 15% do Indicador “Porcentagem total de 

investimentos públicos no âmbito do Programa preparada com metodologia aprovada” corresponde 

aos projetos que usarão a metodologia de planejamento de avaliação de investimentos. Informou 

também que os projetos foram definidos e pretende entregar o relatório em maio.   

2. Indicadores Secundários 2017.2 

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

conforme Quadro 7.  
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Quadro 7 – 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 8. 

 Quadro 8 – 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. 

C
a

p
a

c
it

a
ç

ã
o

 

P
ro

fi
s

s
io

n
a

l

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
-

O CPDI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a alteração no

Decreto de criação do Comitê, incorporando a responsabilidade pela

articulação intersetorial, monitoramento e avaliação das ações do

Programa Criança Feliz implementadas no Ceará. 

Essa mudança será conteúdo da 1ª Resolução do CPDI de 2017, a qual

está no Gabinete do Primeira-dama para revisão e assinatura.

3 STDS Mary Anne Libório 10% 7,11%

O sistema PforR encontra-se com sua funcionalidade completa e em

execução, já foram inseridos os dados dos instrumentais (90% noventa por

cento dos municípios) no sistema.

Os passos que estão sendo realizados agora são as consultas no banco

de dados, e uma vez o sistema finalizado e homologado, será realizado o

cruzamento de dados para a criação dos Relatórios quantitativos e

qualitativos. 

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.

O Banco Mundial não deu a NO à solicitação para modificar o instrumento

legal de Lei para Decreto. A UGP contra-argumentou a decisão e estamos

aguardando email com um retorno deles.

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

-

Em 14/03/17 houve reunião presencial do coordenador do projeto por parte

do consórcio/Cogerh / profissional K3, na sede da Cogerh para discutir os

relatórios R3, R4, R5 e R13. Estes estão sendo ajustados/formatados pelo

consórcio. A Cogerh está aguardando as versões finais dos Relatórios.

6 Disney Paulino 67,5 74,3
74,3 (referente ao mês de fevereiro) 

IQARce: 4,40 (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 o TAC para os Consórcios 

de Sobral e Cascavel.

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

Responsáveis Meta 2ª Semestre Realizado Status

A
s

s
is

tê
n

c
ia

 a
 F

a
m

íl
ia

 

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

a
li
d

a
d

e
 d

a
 Á

g
u

a

Apresentação de nova lei de proteção de

bacias hidrográficas.

Metas 2ª semestre 2017  - Indicadores Secundários

Área Nº Indicador Secundário Órgão

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).



 10 

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 para o Indicador “Criação e funcionamento de Comitê 

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

IPECE, SEJUS, SESPORTE e SECULT)” foi elaborada a primeira resolução no qual consiste na 

alteração do decreto de criação do Comitê incorporando a responsabilidade pela articulação 

intersetorial, monitoramento e avaliação das ações do Programa Criança Feliz. Ressaltou que hoje 

o Comitê está fortemente envolvido no Seminário Internacional ‘Mais Infância Ceará: Criança é 

Prioridade’. 

Laura Gonçalves – IPECE informou que aguarda a STDS enviar para a UGP o relatório sobre o 

Indicador “Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, 

projetos e benefícios da Assistência Social e de outras políticas públicas”, pois depende da 

finalização do sistema de monitoramento.   

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

metropolitana de Fortaleza” apresentou o índice de 74,3 e IQAr-Ce 4,40. 

Laura Gonçalves – IPECE explicou que em relação ao Indicador “Apresentação de nova lei de 

proteção de bacias hidrográficas”, a COGERH propôs a mudança do instrumento de lei para 

decreto vinculado à lei de proteção das Bacias, no entanto, o Gunars Platais (Banco Mundial) deu a 

não objeção técnica, mas os gerentes do Projeto Tiago Peixoto e Cristian Quijada fizeram uma 

consulta com o setor jurídico do Banco e não foi autorizada a emissão da não objeção, informando 

não ser possível fazer a alteração no indicador secundário sem passar pelo processo de 

reestruturação.  

Laura Gonçalves – IPECE informou que a UGP contra argumentou, foram apontados outros 

indicadores secundários que sofreram ajustes, bem como foi explicado que seria uma sobreposição 

de atividades fazer outra lei. Aguarda-se o retorno do Banco.   

Laura Gonçalves – IPECE informou que em dezembro o Indicador “Apresentação dos planos de 

segurança hídrica para três bacias hidrográficas estratégicas” será cumprido.     

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

“Apresentação da lei de gestão de resíduo sólido revista” e paralelo a isso foram assinados dois 

TAC (Termo de Ajuste de Conduta) para os consórcios de Sobral e Cascavel. 

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

de 2016 

Viviane Costa – IPECE apresentou a posição do antes e depois da Missão de Gerenciamento 

Financeiro, conforme Quadro 9 . 
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Quadro 9 – De – Para após Missão de Gerenciamento Financeiro 

 

Viviane Costa – IPECE informou que em relação aos programas, ainda do Componente I, as 

setoriais informaram que executariam no ano de 2017 um montante de R$ 225,23 milhões, no 

entanto, durante a Missão de Gerenciamento Financeiro, a Especialista solicitou que as setoriais 

informassem o que de fato seriam executados dentro do prazo restante do PforR, ou seja, o ano de 

2017. Diante disso,  cada setorialelaborou  sua Nota Técnica estimando o novo valor a ser 

executado no exercício de 2017, resultando assim, uma redução significativa do montante 

programado anteriormente, ficando o valor atualizado para R$ 190,16 milhões.  

Viviane Costa – IPECE informou que a UGP entrou em contato com as setoriais para identificar 

quais os motivos dos gargalos e foi identificado problema nos programas que precisam de análise e 

aprovação do FECOP. Foi feita uma reunião com o Coordenador e foi explicado que as regras 

foram alteradas com a nova gestão da SEPLAG, mas ele se propôs a ajudar.  

Quadro 10 – Previsão antes e depois da Missão de Gerenciamento Financeiro  

 

Viviane Costa – IPECE informou que, conforme Quadro 10, houve uma redução da meta de R$ 

35,07 milhões.  
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Viviane Costa – IPECE informou que a Especialista Susana Amaral questionou qual o montante 

havia sido comprovado para o Banco e foi informado que, conforme a auditoria dos IFRs pelo TCE 

nos anos e 2014 e 2015, foi comprovado um total de R$ 476,62 milhões e a meta até o final do 

PforR é de R$ 853,00 milhões.   

Viviane Costa – 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$ 31,49 milhões até o dia 29/03/2017, 

conforme o Quadro 11, sendo que a execução foi de R$ 20.239.316,34 e os restos a pagar foi de 

R$ 11.245.955,42. 

Quadro 11 – Posição do Programa 020 – Ensino Integrado à Educação Profissional - SEDUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviane Costa – IPECE informou que no eixo da Assistência à Família, a STDS solicitou a redução 

da meta de R$ 10,51 para R$ 7,30 e até o dia 29/03/2017 não houve execução, conforme o Quadro 

12, pois esse programa refere-se aos projetos que o FECOP devolveu para ajustes e, se a setorial 

não regularizar orçamento, o FECOP não vaiaprovar. 

    Quadro 12 – Posição do Programa 080 – Proteção Social Básica - STDS 

 

Viviane Costa – IPECE informou que no eixo da Qualidade da Água, a meta para o ano de 2017 é 

de R$ 12,08 milhões e foi executado R$ 0,28 milhões até o dia 29/03/2017, conforme o Quadro 13. 
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Execução

2017

(A)

Até 

31/03/2017 

(B)

Até 29.03.2017

(C)

FAROL 

MARÇO 

(C)/(B)

FAROL 

2017 

(C)/(A)

5,00R$      0,91R$      -R$               0% 0%

5,00R$      -R$               

1,10R$      0,20R$      -R$               0% 0%

0,47R$      0,09R$      -R$               0% 0%

0,55R$      0,10R$      -R$               0% 0%

2,12R$      0,39R$      -R$               0% 0%

 R$     2,50  R$     0,45 -R$               0% 0%

 R$     0,10  R$     0,02 0,08R$             433% 79%

 R$     0,76  R$     0,14 0,02R$             13% 2%

3,36R$      0,61R$      0,10R$             16% 3%

1,60R$      0,29R$      0,19R$             64% 12%

1,60R$      0,29R$      0,19R$             64% 12%

12,08R$    2,20R$      0,28R$             13% 2%

018.1.01 - Geração de dados e informações de tempo, clima, recursos 

hídricos, meio ambiente e energias.

TOTAL FUNCEME - QUALIDADE DA ÁGUA

TOTAL QUALIDADE DA ÁGUA

500.1.02 - Ampliação, modernização da infraestrutura e desenvolvimento 

institucional da SEMA e vinculadas.

TOTAL SEMACE - QUALIDADE DA ÁGUA

FUNCEME

067.1.09 – Implementação do monitoramento da qualidade do ar.

066.1.09 - Promoção de ações voltadas à regularização ambiental de 

propriedades e posses rurais.

TOTAL SEMA - QUALIDADE DA ÁGUA

SEMACE

066.1.02 – Implementação de ações de Florestamento e Reflorestamento 

de Áreas Degradadas.

067.1.05 – Implementação da Política de Gerenciamento Costeiro.

064.1.04 - Implementação da Gestão Integrada da Política de Resíduos 

Sólidos.

025.1.12 - Otimização de Sistemas de Esgotamento Sanitário.

 TOTAL CIDADES - QUALIADE DA ÁGUA

SEMA

CIDADES

Iniciativas

Previsão %

Quadro 13 – Posição dos Programas 025 – Abastecimento de Água, esgotamento sanitário e drenagem 
urbana – CIDADES; 064 – Resíduos Sólidos – SEMA; 066 – Ceará Mais Verde – SEMA/SEMACE; 067 – 
Ceará no Clima – SEMA/SEMACE; 500 – Gestão e Manutenção - SEMACE e; 018 – Climatologia, Meio 
Ambiente e Energias Renováveis – FUNCEME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviane Costa – IPECE informou que, conforme monitoramento, o Programa das SCIDADES não 

será autorizado pelo FECOP, tendo em vista que a obra não inicializou no ano passado, e, de 

acordo com as novas regras, obra não iniciada não será autorizada.  

Viviane Costa – IPECE informou que houve execução de restos a pagar na iniciativa 067.1.09 da 

SEMACE de R$ 0,08 milhões.  

Viviane Costa – IPECE informou que houve execução na iniciativa 018.1.01 da FUNCEME de 

R$ 0,19 milhões.  

Viviane Costa – IPECE apresentou o resumo da posição de execução dos Programas até o dia 

29/03/2017, conforme Quadros 14 e 15.  

Quadro 14 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 29/03/2017 
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Quadro 15 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 29/03/2017 

 

 

 

 

 

 

Viviane Costa – IPECE informou que a meta para o ano de 2017 é de R$ 190,16 milhões e foi 

executado, até o dia 29/03/2017, R$ 31,77 milhões. Em relação ao acumulado do projeto, percebe-

se que a meta de 2014 a 2017 é de R$ 949,73 milhões e foi executado R$ 791,34 milhões, o 

equivalente a 83,32%. Ressaltou que falta executar R$ 158,39 milhões 

Viviane Costa – IPECE apresentou a visão geral de todos os programas, conforme Quadro 16.  

Quadro 16 – Resumo da Posição de Execução dos Programas de 2017 até 22/02/2017 

  

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

assistência técnica e aponta que quarenta e um subprojetos estão em execução, dois estão nas 

atividades iniciais elaborando a manifestação de interesse, catorze subprojetos estão em licitação e 

vinte subprojetos foram concluídos. Explicou que dos catorze subprojetos em licitação, alguns serão 

revogados, bem como se aguarda a publicação de outros.  

Gráfico 2 - Execução dos Subprojetos de AT por Etapa 

 

 

 

 

 

Lívia Castro – IPECE explicou que o gráfico aponta 18% dos processos em licitação, 79% em 

execução ou concluído e 3% 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 17 e ressaltou que essa informação é recorrente em toda reunião do Comitê. Explicou que 

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

ficarão inviáveis para o Projeto PforR. Informou que os produtos têm que ser entregues até o dia 

31/01/2018 visto que não haverá possibilidade de aditivo 

Quadro 17 – 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.   

 Prazo de execução/vigência dos contratos (até 31/01/2018) 
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Giuseppe Nogueira – IPECE ressaltou que a maioria dos contratos está sendo assinado com o 

prazo comprometido, então acontece que muitas vezes se negocia o contrato e a parte jurídica que 

está elaborando o contrato e conferindo o processo não se atém a vigência do PforR. Ressaltou 

que os contratos que não observaram a vigência do PforR terão que ser corrigidos.  

 Acompanhamento e monitoramento no MAPP 

Giuseppe Nogueira – IPECE explicou que e é de responsabilidade do gestor do contrato o 

acompanhamento do MAPP. Informou que alguns projetos estão com recursos em 2016 tendo que 

migrar para 2017. Informou também que o formato de como se solicita a suplementação e migração 

sofreu mudanças e sugeriu que o Secretário de cada órgão entrasse no circuito junto à SEPLAG.  

Viviane Costa – IPECE ressaltou que na antiga gestão, por ordem do Governador, a SEPLAG tinha 

a autorização de mexer na fonte 48 mediante a anuência da UGP.  Hoje a regra, por enquanto, está 

suspensa e o Coordenador responsável ainda não teve o momento com Secretário da SEPLAG. 

Informou que a UGP fez o levantamento dos MAPP’s que estão na fonte 48 e que precisam 

suplementar/migrar para tentar agilizar junto à SEPLAG.   

André Morel – IPECE explicou que o Régis Benevides (SEPLAG) solicitou que a UGP elaborasse 

uma planilha com todos os MAPP’s que precisavam de migração, suplementação e redução para 

ele levar a demanda ao Secretário o mais rápido possível.   

Viviane Costa – IPECE alertou que o que a UGP pôde fazer junto a SEPLAG foi feito e solicitou que 

os técnicos comunicassem aos Secretários de cada setorial, sobretudo a SEDUC e SECITECE. 

Informou que reiterou o e-mail ao Régis Benevides (SEPLAG) com todo o levantamento e, se caso 

não tiver o retorno até sexta-feira, a UGP vai solicitar que o Dr. Flávio Ataliba (IPECE) tenha um 

momento com o Dr. Maia Júnior (SEPLAG) para que haja celeridade e sanar esses 30 MAPP’s que 

precisam ser reajustados.  

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

1. Risco de Prazo dos Subprojetos 

Livia Castro – IPECE apresentou o resumo dos riscos de prazo dos subprojetos de assistência 

técnica, conforme Quadro 18.  

Quadro 18 – Tempo disponível até o encerramento do PforR 

 

 

 

 

 

 

 

Lívia Castro – IPECE informou que o risco é com relação ao prazo e foi feita uma classificação que 

aponta 13% com risco baixo, 25% com risco médio, 37% com risco alto e 25% com risco altíssimo.  
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Quadro 19 - Subprojetos de AT em Risco Altíssimo - Inviabilizado 

 

Lívia Castro – IPECE informou que os subprojetos ‘Desenvolvimento do Sistema Planejamento de 

Compras (GCOMPRAS)’ e ‘Desenvolvimento de metodologia para o custeio de programas e 

projetos’ serão revogados.  

Lívia Castro – IPECE informou que a ata e minuta do contrato do subprojeto ‘Metodologias para 

análise de impacto econômico’ foram encaminhadas para assinatura da empresa em 28/03/2017. 

Quadro 20 - Subprojetos de AT em Risco Alto 

 

Lívia Castro – IPECE informou que o subprojeto ‘Aplicação de pesquisas de ouvidoria ativa, através 

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

disponibilização de uma ferramenta tecnológica que realize o gerenciamento e a visualização das 

informações coletadas (APLICAÇÃO)’ será revogado. 

Lívia Castro – IPECE informou que o contrato do subprojeto ‘Avaliação de Impacto de programas de 

Educação Profissional - Consultor Individual Analista em Banco de Dados. (02 analistas)’ foi 

assinado pelos Consultores e aguarda-se a assinatura do Secretário e posterior envio para 

publicação. 

Lívia Castro – IPECE informou que recebeu do Banco a não objeção para mudança do método do 

subprojeto ‘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’.   

Lívia Castro – IPECE informou que aguarda a publicação da homologação e adjudicação para 

posterior assinatura do contrato do subprojeto ‘Contratação de empresa de Serviços de Consultoria 

para desenvolver implementação da coleta seletiva nas três bacias hidrográficas estratégicas’. 
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Lívia Castro – IPECE informou que está marcada a abertura das propostas financeiras para o dia 

31/03/2017 do subprojeto ‘Criação Observatório de Políticas Públicas Estaduais de Apoio a Ciência, 

Tecnologia e Inovação no Ceará’ e ressaltou que corre o risco porque está em uma fase bem inicial.  

Viviane Costa – IPECE solicitou que a equipe dê celeridade na assinatura de um componente da 

comissão, pois isso pode acarretar o risco de não executar no âmbito do PforR. 

Viviane Costa – IPECE ressaltou que o projeto PforR só vai reconhecer os produtos entregues, 

validados e aprovados até o dia 31/01/2018. Produto entregue após essa data não será pago pelo 

recurso do PforR.  

 Quadro 21 - Subprojetos de AT em Risco Médio 

Lívia Castro – IPECE informou que a publicação do aviso de resultado final do subprojeto 

‘Capacitação para detecção de casos de fraude e corrupção e Treinamento sobre Gerenciamento 

de Contratos’ foi no dia 24/03/2017 e o prazo recursal vai até o dia 31/03/2017.   

Lívia Castro – IPECE informou que a homologação do subprojeto ‘Elaboração do Plano Estadual de 

Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará’ foi 

publicada em 10/03/2017 e aguarda-se a publicação do contrato. 

Giuseppe Nogueira – IPECE questionou se assinaram a ordem de serviço.   

Tarcísio Hilter – SECITECE informou que não. 

Giuseppe Nogueira – IPECE informou que não existe regra que vincule a publicação do contrato 

com a assinatura da ordem de serviço.  

Lívia Castro – IPECE informou que o termo de referência do subprojeto ‘Contratação de Consultoria 

Pessoa Física Especializada em Gestão Pública para a Avaliação do Processo de Elaboração e 

Implementação do Modelo de Gestão para Resultados do Governo do Estado Do Ceará. (2ª Etapa)’ 

está sendo analisado pelo novo Secretário.  

Lívia Castro – IPECE informou que a homologação e adjudicação do subprojeto ‘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’ foram publicados em 15/03/2017. Aguarda-se a assinatura e publicação do contrato.  

 Quadro 22 – Subprojetos de AT em Risco Baixo 
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Lívia Castro – IPECE informou que o subprojeto ‘Consultoria para desenvolver estrutura de gestão 

organizacional e operacional de um sistema estadual de ouvidoria ativa, através de definição de 

metodologias, processos e ferramentas necessárias para implantação do sistema. (MODELO)’ será 

revogado. 

Lívia Castro – IPECE informou que a documentação para assinatura do subprojeto ‘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’ foi encaminhada para o consultor.   

2. Previsão de Assinatura dos contratos dos 16 Subprojetos sendo licitados  

Lívia Castro – IPECE apresentou a previsão do início dos contratos, conforme Quadro 23. 

Quadro 23 – Previsão de Início dos 16 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 março é quatorze, e 

desses, cinco foram assinados e a previsão para abril são sete, totalizando dezesseis dos setenta e 

sete subprojetos de assistência técnica.      

Viviane Costa – IPECE informou que em relação à CGE e a SEPLAG, a UGP precisa da publicação 

dos subprojetos que foram revogados, bem como das justificativas para serem submetidas ao 

Banco. Informou também que é necessário mandar uma cópia das revogações para as devidas 

comissões, ou seja, se for LPN encaminhar para a CCC e se for licitação voltada para consultoria 

encaminhar para CEL04, pois essas comissões precisam encerar o processo.  

VI. MONITORAMENTO DOS CONTRATOS  

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 24.    

Quadro 24 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro 
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André Morel – IPECE informou que são sessenta e um contratos assinados e dentre eles, quarenta 

e um estão em andamento e vinte concluídos. Informou também que o valor total contratado é 

R$ 52.772.558,31 e foi pago até o dia 29/03/2017, R$ 16.739.022,75, o que representa 32%. 

Ressaltou que os contratos da ARCE e o GpR da SEPLAG foram concluídos, físico e 

financeiramente. 

 Quadro 25 – Situação dos Contratos – Resumo Financeiro  

 

André Morel – IPECE informou que o gráfico representa o que foi pago e a previsão de pagamento 

para 2017 e 2018. Ressaltou que prevê pagar em 2017 R$ 40.716.133,82 e em 2018 pagar 

R$ 2.727.488,53. Explicou que muitos contratos vão findar em janeiro, mas os produtos podem ser 

entregues em novembro e dezembro e assim reduz o risco financeiro.  

Giuseppe Nogueira – IPECE lembrou que não tem problema pagar em fevereiro, desde que o 

produto tenha sido aprovado até o dia 31/01/2018.  

André Morel – IPECE apresentou a situação dos contratos, conforme Quadro 26.    

Quadro 26 – Situação dos Contratos – Aditivos de Prazo 

 

André Morel – IPECE informou que são sessenta e um contratos assinados e que desses, vinte e 

seis tiveram aditivo de prazo, o que representa 43% 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. 
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Figura 1 – Divulgação dos Contratos e Produtos no Site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviane Costa – IPECE lembrou 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 

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 37ª 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 27/04/2017, 

quinta-feira às 14h30m no IPECE.   

VIII. ENCAMINHAMENTOS 

1. Não houve encaminhamentos. 

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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