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SDE 1 Filipe Rabelo Uma ação do plano de 
ação implementado.

A Ação 06 do Plano 
de Ação foi 

implementada

O Comitê da Estratégia iniciou as atividades de 2016 com
a reunião no dia 26/01 que tratou da Ação que deverá ser
implementada neste semestre. 

O Comitê se reuniu dia 04/02 para revisar as Estratégias e fazer
o link entre as Ações do Plano de Ação. Esta atividade será
realizada pelo IPECE e SEDUC.

Ação que deverá ser implementada até junho de 2016 é a de
número 06 - Diversificar a oferta do Ensino Médio, articulando-o
com a Educação Profissional, com o mundo do trabalho para
melhor aproveitamento da Rede de Educação Profissional
(Programa E-Jovem da SEDUC com os Corredores Digitais da
SECITECE). A descrição da mesma foi submetida ao BM que
após Skype em 30/03 fez sugestões que deverão ser
incorporadas. 

Após incorporar as sugestões do Especialista do BM foi aprovada
pelo Banco Mundial, no entanto o mesmo solicitou que fossem
registradas as atribuições de cada Secretaria (SEDUC e
SECITECE). 

A SECITECE está elaborando um Termo de Cooperação com a SEDUC a fim de
formalizar a interação dessas ações. 

A meta foi alcançada. A Ação implementada é a de
número 6 descrita no Plano de Ação (Diversificar a oferta 
do Ensino Médio, articulando-o com a Educação
Profissional, com o mundo do trabalho para melhor
aproveitamento da Rede de Educação Profissional). A
SECITECE e a SEDUC assinaram um Termo de
Cooperação a fim de formalizar a interação das Ações E-
Jovem e Corredores Digitais. O Termo foi publicado no
DOE em 29/06/16.

- -

A meta foi alcançada. A Ação implementada é a de número 6
descrita no Plano de Ação (Diversificar a oferta do Ensino
Médio, articulando-o com a Educação Profissional, com o
mundo do trabalho para melhor aproveitamento da Rede de
Educação Profissional). A SECITECE e a SEDUC assinaram 
um Termo de Cooperação a fim de formalizar a interação
das Ações E-Jovem e Corredores Digitais. O Termo foi
publicado no DOE em 29/06/16.

Conforme parecer da Auditoria, realizada no dia 17
de agosto, a meta referente ao primeiro semestre
de 2016 foi devidamente cumprida com a
implementação da Ação 06. Quanto ao Regimento
Interno, estamos providenciando sua publicação.  

O Regimento Interno deverá ser publicado no mês de
outubro de 2016. Encaminhamos novos ofícios para os
Secretários das pastas solicitando a confirmação dos
titulares e suplentes participantes do Comitê Técnico
Intersetorial de Estratégia Econômica do Ceará - CTIEEC.

O Comitê de Estratégia realizou uma seleção prévia de uma
Ação (07 – Implantar o Sistema de Monitoramento de
Egresso como modo de acompanhar o estudante formado
pela escola profissional) que está sendo implementada na
Secretaria de Educação em parceria com a ADECE, a partir
de Termo de Cooperação Técnica. 

O Comitê de Estratégia elegeu previamente uma Ação (07 – Implantar
o Sistema de Monitoramento de Egresso como modo de acompanhar
o estudante formado pela escola profissional) que está sendo
implementada na Secretaria de Educação em parceria com a ADECE,
a partir de Termo de Cooperação Técnica. Além disso, a SDE está
preparando a publicação do Regimento Interno do Comitê. 

Em reunião do Comitê de Estratégia realizada em 18/12 foram
elencadas algumas Ações do Plano de Ação que deverão ser
estudadas a fim de que uma seja apresentada como evidência de
Ação Implementada. A próxima reunião do Comitê deverá
ocorrer em 12/01/16.

2 Rivanir Bezerra
Primeiro relatório de 
acompanhamento 

publicado

Primeiro relatório de 
acompanhamento 

publicado

O sistema está em fase de desenvolvimento pela Seduc,
estando prontas as telas de cadastro de currículo dos
alunos egressos, os módulos administrativos para
cadastro, alterações e exclusões de usuários do sistema.
O sistema alimenta-se de informações fornecidas pela
ADECE (empresa, parceira), restando ainda para a
conclusão parecerias de outros órgãos e instituições que
estão sendo providenciadas.

O sistema está em fase de Desenvolvimento. O BM solicitou que
a Setorial fizesse uma apresentação do Sistema na Missão de
supervisão em abril. 

A Seduc está trabalhando na melhoria da vizualização e
interatividade dos relatórios que serão gerados pelo Sistema, bem
como na definição do layout da tela principal para disponibilização
de conteúdos( empreendedorismo, currículo, dicas, etc). 

A SEDUC realizou a apresentação prévia do Sistema para a equipe
do BM que elogiou o trabalho da equipe, mas realizou alguns
comentários e sugestões que serão incorporados ao Sistema. 

O Sistema encontra-se em fase de manualização e apresentação para as equipes
internas. O Relatório já está sendo elaborado pela equipe A meta foi alcançada. O Relatório foi publicado na página

da SEDUC. - - A meta foi alcançada. O Relatório foi publicado na página da
SEDUC.

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

Será lançada a seleção para o "nome" do site envolvendo
todos os alunos, núcleo escolar e CREDE's.

A SEDUC irá promover várias formas de mobilização, as
quais irão envolver a atualização dos dados do sistema,
cadastro de um maior número de egressos e entre outros.
E por fim, serão realizadas reuniões sistemáticas internas
para a construção do boneco do próximo relatório. 

A SEDUC está em articulação interna, para colocar em prática o
planejamento no sentido de dar visibilidade ao Sistema.

A SEDUC está trabalhando na elaboração da estrutura do 2º
Relatório.

3 Rivanir Bezerra 13 13 acordos foram 
firmados

A SEDUC concluiu o ano de 2015 com 12 acordos
firmados, restando para o cumprimento da meta de 2016.1
mais um contrato que já está em fase de negociação.

O 13º Acordo já está em fase de negociação. O acordo de número 13 da empresa Marisol foi assinado e
enviado ao BM para análise o qual informou não ter nenhuma
objeção em aceitar o Termo.  

O 13º Acordo foi assinado, a meta portanto foi atingida. O Banco enviou um email dia 27/06/16 confirmando o alcance da meta de 13
Acordos firmados.

Indicador já foi cumprido pela SEDUC e a evidência foi
enviada ao Banco Mundial em 18/05/16 que confirmou o
cumprimento da meta através de e-mail em 27/05/16.  

15 15
A SEDUC concluiu no primeiro semestre com 13 acordos
firmados, restando para o cumprimento da meta de 2016.2
mais dois contratos.

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.

A SEDUC assinou o 14º Termo com a empresa
Jangadeiro e já dialoga com 2 novas empresas para que
sejam feitas novas parcerias. 

A SEDUC assinou o 14º Termo com a empresa Jangadeiro e
já dialoga com 2 novas empresas para que sejam feitas novas
parcerias. 

A SEDUC assinou o 14º Termo com a empresa Jangadeiro e já
dialoga com 2 novas empresas para que sejam feitas novas parcerias. 

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

STDS 4 Sebastião Lopes - -

O referido indicador está em fase de execução, tendo sido
iniciado dia 23 de novembro de 2015, por meio de visitas
aos municípios com equipes técnicas capacitadas em
junho/2015 para preenchimento de instrumental de
acompanhamento e monitoramento às famílias com
crianças até 5 anos.  Em fase de Conclusão.

Sobre a contratação de Serviço Técnico de Consultoria de
Empresa Especializada para o Desenvolvimento e Implantação
do Sistema de Monitoramento dos Indicadores - Aviso de
Manifestação de Interesse (MI Nº 20150008/CEL04/STDS-CE).
Foram recebidas pela PGE 09 (nove) propostas válidas até o dia
23 de novembro de 2015. Em 02 de Dezembro de 2015, a STDS
teve acesso as propostas para análise e preparação de Relatório
para a Formação de Lista Curta. Relatório encaminhado para a
Unidade Gerencial do Projeto PforR em 05 de fevereiro de 2016
para análise e solicitação de Não Objeção do Banco Mundial
para continuidade do processo licitatório.

Sobre a contratação de Serviço Técnico de Consultoria de
Empresa Especializada para o Desenvolvimento e Implantação do
Sistema de Monitoramento dos Indicadores da STDS foi
encaminhado a Minuta de Solicitação Padrão de Propostas para
análise da UGP, conforme orientações, está realizando alterações
no Relatório para a Formação de Lista Curta, atualização na
Memória de Cálculo para dar continuidade do processo licitatório.
Até dezembro de 2015, foram visitadas pelos CRAS municipais
2.336 famílias, o equivalente a 51,11% do total de 4.570 famílias
conforme Nota Técnica N°05/2016.

Está sendo elaborado pela equipe da STDS - PforR, cronograma de
visitas aos 36 municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do
indicador até o segundo semestre de 2016.  

A Contratação de Serviço Técnico de Consultoria de Empresa Especializada para
o Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Monitoramento dos Indicadores
da STDS e Secretaria de Educação - SEDUC, esta em fase de licitação. Está
sendo elaborado pela equipe da STDS - PforR, cronograma de visitas aos 36
municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do indicador até o segundo
semestre de 2016.  

Um Cronograma de visitas foi elaborado pela equipe da
STDS, aos 36 municípios no âmbito do PforR para o
cumprimento do indicador até o segundo semestre de
2016. Está sendo realizada articulação com os gestores
e equipes municipais, para a execução do
acompanhamento familiar. E o Sistema de
Monitoramento próprio está em fase de elaboração pela
Equipe de Tecnologia da Informação e do PforR da
STDS para registro do acompanhamento.

7%

Cronograma de visitas elaborado pela equipe da STDS, aos
36 municípios no âmbito do PforR para o cumprimento do
indicador até o segundo semestre de 2016. Articulação
realizada com os gestores e equipes municipais, para a
execução do acompanhamento familiar. Sistema de
Monitoramento próprio em fase de elaboração pela Equipe
de Tecnologia da Informação e do PforR da STDS para
registro do acompanhamento.

Cronograma de visitas elaborado pela equipe da
STDS, aos 36 municípios no âmbito do PforR para o
cumprimento do indicador até o segundo semestre
de 2016. Articulação realizada com os gestores e
equipes municipais, para a execução do
acompanhamento familiar. Sistema de
Monitoramento próprio em fase de elaboração pela
Equipe de Tecnologia da Informação e do PforR da
STDS para registro do acompanhamento.

Visitas realizadas com a participação da equipe da STDS,
nos municípios no âmbito do PforR para o cumprimento
do indicador até o final do segundo semestre de 2016.
Articulação realizada com os gestores e equipes
municipais, para a execução do acompanhamento familiar. 
O Sistema de Monitoramento da STDS está em fase de
teste pela Equipe de Tecnologia da Informação e do
PforR, onde estão sendo inseridos o registro das visitas
de acompanhamento familiar.

Já foram visitadas 2.391 famílias e a STDS continua
realizando as visitas, bem como a articulação com os
gestores dos municípios para a execução do
acompanhamento familiar

Articulação realizada com os gestores e equipes municipais, para a
execução do acompanhamento familiar. Visitas de acompanhamento
familiar sendo realizadas pela STDS, nos municípios no âmbito do
PforR para o cumprimento do indicador até o final do segundo
semestre de 2016. O Sistema de Monitoramento da STDS está sendo
alimentado com os dados obtidos a partir das visitas de
acompanhamento familiar.

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

STDS 5 Sebastião Lopes 42.5% 65,45%

Esta meta foi alcançada em dezembro de 2015, com a
capacitação de 65,45% das Equipes dos CRAS. As
capacitações foram realizadas pela STDS com recursos
do Tesouro. O processo licitatório (Projeto de Assistência
Técnica) para a contratação de empresa para realizar a
capacitação das Equipes está em andamento. O Pregão
Eletrônico nº 20150023, Processo nº 6714817/2015,
encontra-se em análise na Central de Licitações – PGE,
desde 21/12/2015. 

Ocorreram atualizações no andamento do Processo Licitatório
para a contratação da empresa que realizará as Capacitações: O
início do acolhimento das propostas das empresas será a partir
do dia 26/02/2016 e a data de abertura das propostas, bem
como, o início de disputa de preços ocorrerá no dia 09/03/2016.

Foi realizado Pregão Eletrônico Nº 20150023 . A STDS concluiu o
Relatório de Recomendação e Adjudicação e encaminhou para a
ciência e assinatura do Secretário a fim de prosseguir com o
Processo Licitatório que irá contratar a empresa de consultoria
para a realização do restante das capacitações.

Foram publicadas em 18/04/2016 a Homologação e Adjudicação do
P.E em favor da empresa Maestria Comunicação. Aguardando os
tramites internos da setorial para publicação e emissão da ordem de
serviço.

Para o cumprimento do Indicador, a Equipe Técnica da STDS-PforR elaborou
proposta de Capacitação para as equipes técnicas com previsão para Junho/ 2016.

Será realizada, no período de 18 a 22 de julho de 2016,
Capacitação Geral/ Módulo I, para os Técnicos de Nível
Médio, dos 36 Municípios do PforR. Os Gestores e
profissionais estão sendo mobilizados pela STDS, para
garantir a participação dos profissionais no eventos de
Capacitação e o cumprimento do Indicador.

55%

Assinatura e Publicação do Contrato com Empresa Maestria
Comunicação e Eventos LTDA para a Capacitação das
Equipes de Referência dos Centros de Referência da
Assistência Social / CRAS. Assinatura da Ordem de Serviço
para início das atividades.e encaminhamento para
publicação.
Realizada, no período de 18 a 22 de julho de 2016,
Capacitação Geral/ Módulo I, para os Técnicos de Nível
Médio, dos 36 Municípios do PforR. 

Realizada, no período de 18 a 22 de julho de 2016,
Capacitação Geral/ Módulo I, para os Técnicos de
Nível Médio, dos 36 Municípios do PforR. Foram
capacitados até o momento um total de 173 técnicos
de referência, dentre estes, 80 de Nível Superior e 93 
de Nível Médio, de 34 municípios da área de
abrangência do PforR, considerando as 03 (três)
capacitações realizadas (junho e novembro de 2015
e julho de 2016). As capacitações foram realizadas
com a participação de 34 municípios, atingindo 53
CRAS, o equivalente a 96,36% do total de 55 CRAS,
cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 1º e
2º semestre de 2016, que eram de 42,5% e 55%
respectivamente.

Realizada, no período de 12 a 16 de setembro de 2016,
Capacitação Geral/ Módulo I, para os Técnicos de Nível
Superior, com a participação de 31 Municípios do PforR e
técnicos da STDS. Os relatórios estão em fase de
conclusão e serão enviados posteriormente para a UGP.
Até julho de 2016 foram capacitados um total de 173
técnicos de referência, dentre estes, 80 de Nível Superior
e 93 de Nível Médio, de 34 municípios da área de
abrangência do PforR, considerando as 03 (três)
capacitações realizadas (junho e novembro de 2015 e
julho de 2016). As capacitações foram realizadas com a
participação de 34 municípios, atingindo 53 CRAS, o
equivalente a 96,36% do total de 55 CRAS, cumprindo-se,
portanto, as metas referentes ao 1º e 2º semestre de
2016, que eram de 42,5% e 55% respectivamente.

Até setembro de 2016 foram capacitados um total de 237
técnicos, dentre estes, 144 de Nível Superior e 93 de Nível
Médio, de 34 municípios da área de abrangência do PforR,
atingindo 55 CRAS, o equivalente a 100% do total de CRAS,
cumprindo-se, portanto, as metas referentes ao 1º e 2º
semestre de 2017, de 75% e 95% respectivamente.

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

Até Setembro de 2016, foram realizadas capacitações com a
participação de 36 municípios, atingindo 55 CRAS, cumprindo-
se, portanto, as metas referentes ao 1º e 2º semestre de 2016,
que eram de 42,5% e 55% respectivamente.

SEPLAG 6 José Freitas 55% 55%
A equipe está elaborando um Cronograma de Atividades
para a realização das tarefas relativas ao Indicador. 

De acordo com o cronograma das atividades em março serão
levantados os Projetos na área de Assistência à Família e em
seguida será realizado o agendamento das primeiras Oficinas.

As atividades propostas para o mês de março deverão ocorrer
em abril e junho, devido o tempo demandado para a análise dos
Projetos e articulação com as Setoriais responsáveis. 

Ainda em em maio: Realização das primeiras Oficinas com as
Setoriais que são responsáveis por Projetos na área de Assistência à
Família.

No mês de maio e junho ocorrerão as Oficinas para adequação dos Projetos
financiados pelo FECOP na área de Assistência à Família. A previsão da entrega
do Relatório com os Projetos inseridos em Marco Lógico é a segunda quinzena de
junho.

A meta foi alcançada e o Relatório foi enviado ao BM. 
Neste semestre o total de mais 07 Projetos do Fecop
foram incluídos em Marcos Lógicos. 70%

A meta foi alcançada e o Relatório foi enviado ao BM. 

A Equipe da Coordenadoria de Promoção de
Políticas de Combate à Pobreza e Inclusão Social -
CCOPI, da Secretaria do Planejamento e Gestão -
SEPLAG, reunir-se-á na primeira semana de
Setembro do corrente ano, para elaborar o
planejamento, que será executado até o fim do ano,
para fins de cumprimento da Meta.

A Equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de
Combate à Pobreza e Inclusão Social - CCOPI, da
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG,
elaborou planejamento, que será executado a partir do dia
03 de outubro vindouro, até o fim da primeira quinzena do
mês de dezembro do corrente ano, para fins de
cumprimento da Meta. Este planejamento contém:
cronograma de atividades (levantamento de projetos,
oficinas, revisões e relatório), seguido de períodos e
prazos para as suas respectivas realizações.

A Equipe do FECOP está seguindo o seguinte Cronograma
para fins de atingimento deste Indicador:

 Levantamento de projetos (1ª quinzena de outubro); 
Realização de oficinas (2ª quinzena de outubro e 1ª de

novembro;      
Revisão dos marcos lógicos construído (2ª quinzena de
novembro); e, 
Consolidação de relatório (1ª quinzena de dezembro). 

Foram realizadas as seguintes atividades: 

a) levantamento analítico, para escolha dos projetos (21 SDA,
SECITECE, SEDUC, STDS, SPD e SECULT); 

b) oficinas com cada setorial, para: apresentação da metodologia de
trabalho; orientação para a construção dos marcos lógicos; análise do
projeto selecionado; e, estabelecimento de datas para apresentação
dos marcos lógicos construídos; 

c) atualmente os marcos lógicos encontram-se em fase de revisão,
para fins de observações e ajustes, a serem concluídos até 30/11/2016.
Em seguida deverá ser concluído o Relatório, em Dezembro de 2016.

De 12 a 16 de dezembro de 2016: conclusão da revisão dos
marcos lógicos construídos; de 19 a 23 de dezembro de 2016:
consolidação de Relatório demonstrativo de cumprimento da
Meta; e, dia 23 de dezembro de 2016: entrega do Relatório.

SRH 7 Carlos Campelo
Minutas de pelo 

menos duas reuniões 
realizadas 

Duas Atas enviadas
O cronograma de reuniões para do CONERH para o ano
de 2016 já foi estabelecido. A primeira reunião ocorreu no
dia 26/01 e a Ata será encaminhada à UGP. 

A SRH já realizou uma reunião esse ano (26/01) e está com a ata
para ser aprovada na próxima (01/03), estando a terceira
proposta para 07 de junho, quando espera-se aprovar a ata da
segunda reunião, e assim, como duas atas devidamente
aprovadas, a meta do Projeto será alcançada. 

Foram realizadas até o momento duas reuniões do CONERH,
estando proposta a realização de uma terceira (extraordinária) na
data de 19 de abril, por ocasião da visita do Gunars Platais do
Banco Mundial. Nesta reunião deverá ocorrer a aprovação da 2ª
Ata da Reunião.

Já foram realizadas 3 reuniões do CONERH até o momento. Duas
atas serão encaminhadas, provavelmente, ainda em abril para a UGP
e posterior submissão ao Banco Mundial. 

A SRH enviou em 26/06/16 cópias das duas primeiras Atas da Reunião do
CONERH em meio físico. No primeiro Semestre de 2016 ocorreram 4 reuniões do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH, das quais a SRH
encaminhou 2 (duas) Atas referentes à 74º e a 75º reuniões.

A meta foi alcançada. As Atas foram enviadas para a
UGP que encaminhou ao Banco Mundial em 17/05/16.

Minutas de pelo 
menos duas 

reuniões 

Minutas de  
duas reuniões 

entregues 

Quanto as metas estabelecidas para 2016.2, como
Secretaria Executiva do Conerh, informamos que estão
previstas, para o segundo semestre de 2016, três reuniões
deste colegiado, e logo que tenhamos duas atas devidamente 
aprovadas, estas serão encaminhadas para comprovação de
indicador.

Estão previstas, para o segundo semestre de 2016,
três reuniões do CONERH e logo que as duas atas
estejam devidamente aprovadas, estas serão
encaminhadas para comprovação de indicador.

A realização da próxima reunião será dia 18/10/16 por
ocasião da visita do Banco Mundial. Assim que as Atas
forem elaboradas serão encaminhadas à UGP. 

Já foram encaminhadas à UGP duas Atas de reuniões. A
próxima deverá ocorrer no dia 18/10/16 e logo que as atas
estejam devidamente aprovadas, também serão
encaminhadas para comprovação do Indicador.

Já foram encaminhadas à UGP duas Atas de reuniões. A última reunião
ocorrerá no dia 06/12/16, onde ocorrerá a aprovação de mais uma Ata.

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

CAGECE 8 Carlos Rossas 85.2% 86,48% 86,05% 86,15% (As metas do Projeto já foram atingidas conforme
Relatório de Auditoria do Projeto.)

86,23% (As metas do Projeto já foram atingidas conforme 
Relatório de Auditoria do Projeto.)

86,33% (As metas do Projeto já foram atingidas conforme Relatório 
de Auditoria do Projeto).  

86,40% (As metas do Projeto já foram atingidas conforme Relatório de Auditoria 
do Projeto).  

As metas para este Indicador já foram alcançadas até o 
final do Projeto com o resultado de 86,05%. 
O resultado do mês de maio foi de 86,48%. 85,50% 86,79%

As metas para este Indicador já foram alcançadas até o final 
do Projeto com o resultado de 86,05%. 
O resultado do mês de junho foi de 86,55%

86,63% 86,66% 86,71% 86,76% 86,79%

SEMA 9 Maria Dias 65% 65,74% 62,42% 62,79% 63,02%
64,56% Resultado até 31/03/16 . Até o momento foram realizadas 

300 cerificações. 65,95% (Medição referente a 30/04/2016) 65,74% (Medição referente a maio) 70% 78,86% 65,75 (Medição referente a 30/06/2016) 65,50% 68,62% 71,20% 77.14% 78,86%

FUNCEME 10 Hoilton Rios - -

A meta Metodologia implementada em um reservatório
estratégico será executada no escopo do Contrato No.
010/2015, celebrado com o Consórcio
AQUALOGUS/AZURIT, A estratégia proposta será
aplicada no Açude Acarape do Meio e tem previsão de
término para julho de 2016. Após esta data os dados serão
apresentados ao Comitê de Bacia.

Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta estão
em execução. Campanhas de coleta de amostras e de medição
de vazão serão realizadas entre os dias 22 e 25 de fevereiro de
2016.

Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta
continuam em execução no âmbito do Contrato No. 010/2015.
Campanhas de medição e coleta de amostras de água foram
realizadas entre os dias 7 e 10 de março de 2016.

Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam
em execução no âmbito do Contrato No. 010/2015. Realizada a 2ª
campanha de medição de afluência aos reservatórios alvos do
estudo, assim como a coleta de amostras de água nos mesmos,
incluindo amostragens nictimerais (período de 24h). Foi apresentado,
também, o arcabouço do Banco de Dados.

Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em execução
no âmbito do Contrato No. 010/2015. Realizada a 2ª campanha de medição de
afluência aos reservatórios alvos do estudo, assim como a coleta de amostras de
água nos mesmos, incluindo amostragens nictimerais (período de 24h). Foi
apresentado, também, o arcabouço do Banco de Dados.

Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta
continuam em execução no âmbito do Contrato Nº
010/2015. Foi reapresentado o Relatório 02
(Documentação da atividade de coleta de dados e
dificuldades encontradas), com as correções solicitadas.
Foram feitas algumas observações, por parte da
comissão fiscalizadora, sobre a estrutura do Banco de
Dados. Foi apresentado, pelo consórcio, a primeira
versão do Relatório 03 (Estratégia proposta e análise
dos resultados).

Metodologia 
implementada 

em um 
reservatório 
estratégico

Metodologia 
implementada 

em um 
reservatório 
estratégico

Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta
continuam em execução no âmbito do Contrato No.
010/2015. O Relatório 02 (Documentação da atividade de
coleta de dados e dificuldades encontradas) foi aprovado. A
2ª versão do Relatório 03 (Estratégia proposta e análise dos
resultados) foi enviada pela empresa no dia 18 de julho e
está sob avaliação. Também foi apresentada, pela empresa,
uma versão do Banco de Dados com algumas alterações
feitas a partir de sugestões da Comissão de
Acompanhamento do Projeto.

Os serviços relativos à aplicação da estratégia
proposta continuam em execução no âmbito do
Contrato No. 010/2015. Na primeira quinzena de
agosto foram apresentadas, ao Consórcio, as
observações da Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização relativas à 2a. versão do Relatório 03
(Estratégia proposta e análise dos resultados). A
edição final deste relatório deve ser entregue ainda
neste mês de agosto.

Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta
continuam em execução no âmbito do Contrato No.
010/2015. De forma a cumprir o indicador "Implantar e
acompanhar monitoramento em 1 (um) reservatório",
previsto para o segundo semestre de 2016, os resultados
do estudo "Desenvolvimento de uma Metodologia de
Modelagem de Qualidade de Água os Reservatórios do
Estado do Ceará - Aplicação: Açude Acarape do Meio"
foram apresentados ao CBH da Região Metropolitana de
Fortaleza, por ocasião da sua 43ª Reunião, realizada no
dia 15 de setembro de 2016.

A Metodologia foi aplicada ao Açude Acarape do Meio e
apresentada ao CBH da Região Metropolitana de Fortaleza
em 15 de setembro de 2016. 

A Declaração do Comitê aprovando o estudo foi enviada à
UGP.

A Meta de 2016.2 foi alcançada. 

Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta continuam em
execução no âmbito do Contrato No. 010/2015. 

Em relação ao Relatório 04 (Avaliação da metodologia/estratégia
proposta), foram feitas algumas observações pela equipe técnica da
FUNCEME e, no início de novembro, houve uma reunião com a equipe
da consultora, via Skype,  para discussão de tais observações. 

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

11 Avilton Júnior 3 -

Este Indicador é vinculado à execução de Consultoria e
conforme o cronograma de execução das atividades da
empresa Macroplan, a primeira meta, relativa à aprovação
do modelo de GPR, deverá ser atingida na segunda
quinzena de maio. E a segunda meta, uma secretaria
utilizando o modelo de GPR, tem a previsão de ser
alcançada em julho.

Conforme o cronograma de execução das atividades do projeto
a primeira meta deste indicador, relativa à aprovação do modelo
de GPR,deverá ser alcançada na segunda quinzena de maio. E a
segunda meta, uma secretaria utilizando o modelo de GPR,
deverá ser alcançada em julho.

A primeira meta do indicador tem previsão de ser alcançada
apenas em junho de 2016. A empresa de consultoria contratada
para desenvolver as atividades do projeto de Fortalecimento do
Modelo de GPR já efetuou a entrega do primeiro produto (Análise
de benchmarking das metodologias de GPR) e está finalizando o
segundo produto (Diagnóstico do atual modelo de GPR adotado
pelo Estado). O Modelo seria o 3º produto da consultoria.

A Aprovação do Modelo está previsto para ocorrer em junho. 
Nos dia 04 e 05 de maio ocorrerá oficina de discussão sobre o
modelo de Gestão para Resultados adotado pelo Governo do Estado 
do Ceará.

A meta inicial deste indicador "Aprovação do modelo de GpR" ainda não foi
alcançada em virtude do desenvolvimento das atividades do contrato com a
empresa de consultoria Macroplan. Neste contrato, a atividade relativa ao
cumprimento da meta só será executada no produto 3 "Metodologia que consolide
o Modelo de GPR. A previsão de entrega deste produto é a segunda quinzena do
mês de junho.

Ainda não foi possível cumprir as metas deste indicador,
pois o mesmo depende da realização das atividades da
Empresa contratada. De acordo com o cronograma, a
previsão é que o modelo seja aprovado neste mês de
julho ou no início de agosto.

4 -

A meta de Aprovação do Modelo de Gestão para Resultados
ainda não foi atingida, porém a perspectiva é que a mesma
seja alcançada neste mês de agosto com a entrega do
produto 4 do projeto de AT de Fortalecimento do Modelo de
GPR.

A meta de Aprovação do Modelo de Gestão para
Resultados ainda não foi atingida, porém a
perspectiva é que a mesma seja alcançada ainda no
mês de agosto. No dia 30/08 o Modelo será
apresentado ao COGERF para aprovação.  

A primeira meta deste indicador, Aprovação do modelo de 
GpR, está condicionada à assinatura de um decreto por
parte do Governador, institucionalizando o referido
modelo no Estado do Ceará. A consultoria contratada
está finalizando a proposta de regulamentação para que
possamos apresentá-la ao Cogerf e, consequentemente,
ao Governador, para assinatura e publicação no DOE.

O Produto 4 (Metodologia que Metodologia que consolide o
Modelo de GPR, com e sem Modelo de Incentivos alinhado
ao alcance dos objetivos estratégicos) fruto do Contrato com
a Empresa Macroplan foi entregue em 11/10/16. 

A minuta do Decreto está sendo elaborada pela Empresa de
Consultoria.

A primeira meta deste indicador, Aprovação do modelo de GpR, está
condicionada à assinatura de um decreto por parte do Governador,
institucionalizando o referido modelo no Estado do Ceará, o que está
prevista para ocorrer no dia 16 de dezembro, em reunião geral de
secretariado. 

Na ocasião, deverão ser assinados os seis acordos de resultados com
as secretarias-piloto escolhidas (Scidades, Seduc, Seinfra, Sema,
Sesa, SRH e SSPDS), o que comprovará o atingimento das metas do
indicador DLI 11.

A primeira meta deste indicador, Aprovação do modelo de GpR,
está condicionada à assinatura de um decreto por parte do
Governador, institucionalizando o referido modelo no Estado do
Ceará, o que está prevista para ocorrer no dia 16 de dezembro,
em reunião geral de secretariado. 

Na ocasião, deverão ser assinados os seis acordos de
resultados com as secretarias-piloto escolhidas (Scidades,
Seduc, Seinfra, Sema, Sesa, SRH e SSPDS), o que comprovará
o atingimento das metas do indicador DLI 11.

12 Adaulto Oliveira 5% -
A previsão é que a meta de 5% dos investimentos
utilizando a metodologia seja alcançada até o final do mês
de Maio/16.

O Consórcio Macroplan/Transplan entregou no dia 25/02/16 o
Produto 2 do contrato - Diagnóstico e análise da Sistemática de
Planejamento. O 3º. produto é a Metodologia de Investimentos a
qual após aprovada possibilitará o cumprimento da 1a. meta do
indicador.

O Consórcio Macroplan/Transplan está desenvolvento o 3º
produto do Contrato que é a Metodologia de Investimentos a qual,
após aprovada possibilitará o cumprimento da 1a. meta do
indicador.

Este Indicador está diretamente vinculado à Consultoria de Empresa
(Macroplan-Transplan). O Produto 3 da Consultoria é a meta
referente a 2014.2 e tem previsão de ser atingida em junho de 2016. 
A Seplag solicitou ajustes das metas deste Indicador ao Banco
Mundial que já sinalizou que concorda com a sugestão de ajuste em
reunião ocorrida na Missão de Supervisão em 18/04/15.

O Consórcio Macroplan/Transplan entregou o 3º produto do Contrato -
Metodologia de Investimentos a qual encontra-se em análise e após aprovada
possibilitará o cumprimento da 1a. meta do indicador.

A meta Metodologia Aprovada foi alcançada. A
metodologia foi aprovada e encaminhada como
Evidência ao Banco Mundial. A Seplag enviou a
Comunicação Interna nº29/2016 informando que essa
meta será alcançada em meados de Julho, pois é o
período estipulado no cronograma de trabalho da
Empresa de Consultoria. 

10% 20%

A SEPLAG enviou no dia 22/07/2016 a CI 037/2016
encaminhando o documento “Aplicação da metodologia de
Gestão do Investimento Público” o qual a aplicação da
metodologia evidencia ao Projeto Cinturão da Águas do
Ceará o qual comprova o atendimento das metas para o ano
de 2016. 

Encontra-se em processo de análise a minuta do
Decreto relativo à metodologia de planejamento de
investimentos estratégicos, com previsão de
publicação para o ano de 2017.

Ainda encontra-se em processo de análise a minuta do
Decreto relativo à metodologia de planejamento de
investimentos estratégicos, com previsão de publicação
para o ano de 2017.

As próximas metas do ano de 2017 serão cumpridas somente
após a publicação da LOA para 2017. 

Assim que forem definidos os valores dos recursos
destinados para os Projetos Estratégicos serão selecionados
quais deles utilizarão a metodologia de Planejamento de
Investimentos.

As próximas metas do ano de 2017 serão cumpridas somente após a
publicação da LOA para 2017. 

Assim que forem definidos os valores dos recursos destinados para os
Projetos Estratégicos serão selecionados quais deles utilizarão a
metodologia de Planejamento de Investimentos.

As próximas metas do ano de 2017 serão cumpridas somente
após a publicação da LOA para 2017. 

Assim que forem definidos os valores dos recursos destinados
para os Projetos Estratégicos serão selecionados quais deles
utilizarão a metodologia de Planejamento de Investimentos.

Probabilidade alta de atingir a metaLegenda: Probabilidade intermediária de atingir a meta
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Probabilidade baixa de atingir a meta

Nº 2016.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta

DLI 9: Índice de qualidade da fiscalização
ambiental.

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

DLI 11: Número de secretarias do
Mutuário, utilizando o modelo para o
alinhamento de incentivos com seus
respectivos objetivos estratégicos.

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

Área

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

DLI 3: Número total de contratos em vigor
com empresas privadas para contribuir
equipamentos, formação no local, e
contribuir para elaboração de currículos ou
instrutores do curso.
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DLI 1: Aprovação da estratégia de
desenvolvimento de competências,
elaboração do plano de ação e
implementação de ações selecionados no
âmbito do plano de ação.

DLI 4: Percentual de famílias com crianças
de 0-5 no Cadastro Único nos municípios-
alvo receber o apoio da família através
CRAS.

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

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DO PROJETO PforR  - 2016

Meta Realizado 
2016.1 - Posição Atual Mensal em Relação à MetaResponsável

Meta Realizado 

Metas 2ª semestre 2016Metas 1ª semestre 2016

SEDUC

DLI 12: Porcentagem total de
investimentos públicos no âmbito do
Programa preparada com metodologia
aprovada.

SEPLAG

Indicador Primário

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

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


