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SDE 1 Filipe Rabelo
Uma ação adicional 

implementado a partir do 
plano de ação

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

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.

O Comitê tem trabalhado para justificar a inovação e a expansão do
Programa Aprendiz na Escola como uma meta para ser executada até o
fim deste semestre. Estamos elaborando um documento para a
apreciação do banco e, posteriormente, apresentação e comprovação da 
Ação implementada.

O Comitê se reunião com o Gerente do PforR Cristian Quijada via Skype para
apresentar a Ação 05 - Aprendiz na Escola - que deverá ser a Ação
implementada pelo Comitê de Estratégia.

Uma ação adicional 
implementado a partir do 

plano de ação

2 Marta Emília
Segundo relatório de 

acompanhamento 
publicado

A SEDUC está agendando com o Secretario a fim de buscar
a articulação para novas parcerias.

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. 

A SEDUC está trabalhando na divulgação do sistema junto aos alunos,
em paralelo o analista Alyson já está finalizando todos os levantamentos
estatísticos que irão compor o sistema. 

A SEDUC (COEDP) se reuniu com o Gerente do PforR Cristian Quijada via
Skype e apresentou o Sistema de Monitoramento de Egressos, foram feitas
algumas sugestões por parte do Cristian. A Equipe está apresentando o
Sistema aos Coordenadores das Escolas, bem como irá realizar um Concurso
Cultural para que os alunos escolham o nome do Sistema.

-

3 Marta Emília 16
A SEDUC tem reuniões marcadas com diversas empresas
para a criação de novas parcerias e termos de cooperação. A SEDUC apresentou e consultou o BM a respeito do 16º

Acordo. AO BM ainda não nos retornou sobre isso. 

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 informou que está com dois Acordos já em fazer de análise jurídica e
publicação, em breve enviará para a UGP. 18

STDS 4 Sebastião Lopes - -

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. 

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. 

Descrição do estágio atual do Sistema de monitoramento do PforR
fornecidas por João Paulo:
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, estaremos
realizando os cruzamentos de dados para a criação dos relatórios
quantitativos e qualitativos. 

Descrição do estágio atual do Sistema de Monitoramento do PforR fornecidas
por João Paulo:
O sistema PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com sua
funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os dados dos
instrumentais de 95% noventa por cento dos municípios no sistema. 
Estão sendo realizadas consultas no banco de dados do Sistema e a emissão
de relatórios quantitativos e qualitativos já estão sendo realizadas. 

10%

STDS 5 Sebastião Lopes 75%

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.

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, com previsão para início, no mês de abril,
devido a grande rotatividade dos profissionais, decorrente das
mudanças de gestões municipais.

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.

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, com
previsão de início para o primeiro semestre.

95%

SEPLAG 6 José Freitas 82.5%

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

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.

A Equipe da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à
Pobreza - CCOPI, realizará reunião com o Analista Jimmy Lima Oliveira,
do Instituto de Pesquisa Estratégica e Econômica do Ceará - IPECE, no
período de 03 a 07 de abril, para elaborar o planejamento das atividades
necessárias ao cumprimento da meta. Empós, seguir-se-á com
execução do cronograma, para fins de consolidação do competente
Relatório demonstrativo de cumprimento da meta.

A Equipe da CCOPI, reuniu-se com o Analista Jimmy do IPECE para elaboração
de um planejamento das atividades necessárias ao cumprimento da meta. Com
efeito, definiram-se duas atividades: a) alinhamento com o Grupo de Gestão por
Resultado - GPR, da SEPLAG, para fins de verificação e acompanhamento do
indicador, e; b) Levantamento analítico de todos os projetos, de assistência à
família, aprovados pelo CCPIS em 2017. Após isso, serão realizadas oficinas
voltadas à construção dos marcos lógicos, e posterior consolidação do Relatório
demonstrativo de cumprimento da meta.

-

SRH 7 Carlos Campelo Minutas de pelo menos 
duas reuniões realizadas

O CONERH lançou Edital de Convocação dos Conselheiros
do Conselho para o biênio 2017-2019 e a próxima reunião
está prevista para fevereiro de 2017.

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

21 de março foi realizada a segunda reunião do ano de 2017 onde foi aprovada 
a ata  79a da Reunião do CONERH,   que foi encaminhada ao IPECE. E ata da 
80a da Reunião do CONERH, será aprovada na próxima Reunião. 

Minutas de pelo menos 
duas reuniões realizadas 

CAGECE 8 Carlos Rossas 85.7%
Esse indicador foi cumprido em 2015.2 com o resultado de 
86,05%.
O resultado do mês de dezembro foi de 86,86%.

O Sistema da CAGECE foi migrado e ainda não possível gerar
as informações com o IURE

O Sistema da CAGECE foi migrado e ainda não possível gerar as
informações com o IURE 87,01% (mês de março) 85.9%

SEMA 9 Maria Dias 85.7% 78,67% 
(Medição referente a 31/12/16).

81,16% 
(Medição referente a 31/01/16). 84,97 (Medição referente a 28/02/2017) 86,22 (Medição referente a 28/02/2017) 70%

FUNCEME 10 Hoilton Rios -

Os serviços relativos à aplicação da estratégia proposta
continuam em execução no âmbito do Contrato No.
010/2015. A versão final do Relatório 4 (Avaliação da
metodologia/estratégia proposta - R04), entregue no dia 09
de janeiro de 2017, foi analisada e aprovada pela Comissão
de Fiscalização e Acompanhamento. 

Com a entrega do Relatório 4, estamos adotando as
providências no sentido de apresentar aos comitês de bacia os
dados resultantes, a metodologia de modelagem e o
acompanhamento do monitoramento da qualidade da água dos
açudes Araras e Olho D´Água, o que permitirá o atendimento
indicador previsto para o 2o. semestre de 2017

A Meta prevista para o o 2º. semestre de 2017, foi cumprida e as
evidências foram enviadas por meio do ofício - OF. PRESI Nº 104/2017,
de 22/03/17.
Para tanto os resultados do Relatório 4 - Avaliação da
Metodologia/Estratégia Proposta, no qual consta a aplicação da
metodologia nos açudes Olho d¿Água e Araras, foram apresentados aos 
Comitês de Bacias Hidrográfica do Acaraú e Sub-bacia Hidrográfica do
Salgado, nas reuniões ordinárias dos dias 14 e 15/03/17,
respectivamente.

A Meta prevista para o o 2º. semestre de 2017, foi cumprida e as evidências
foram enviadas por meio do ofício - OF. PRESI Nº 104/2017, de 22/03/17.
Para tanto os resultados do Relatório 4 - Avaliação da Metodologia/Estratégia
Proposta, no qual consta a aplicação da metodologia nos açudes Olho d¿Água
e Araras, foram apresentados aos Comitês de Bacias Hidrográfica do Acaraú e
Sub-bacia Hidrográfica do Salgado, nas reuniões ordinárias dos dias 14 e
15/03/17, respectivamente.

Metodologia implementada 
em dois reservatórios 

estratégicos adicionais

11 Avilton Júnior 5

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

A Seplag, a UGP estão empenhadas para conseguir a
realização desse momento com o Governador e os
Secretários que assinarão os seis acordos de resultados com
as secretarias-piloto escolhidas (SCIDADES, SEDUC,
SEINFRA, SEMA, SESA, SRH e SSPDS), o que comprovará
o atingimento das metas do indicador DLI 11.

A primeira meta desse indicador diz respeito à
institucionalização do modelo de Gestão para Resultados.
Quanto a isso, informamos que a equipe elaborou uma minuta
de decreto que se encontra em análise jurídica. Contudo,
podemos informar que 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, informamos que as
propostas de acordos de resultados foram elaboradas pelas
equipes setoriais, sob orientação da consultoria contratada. No
entanto, as atividades finais, de discussão e assinatura dos
respectivos acordos, não foram concluídas. Isto impacta
diretamente na concretização das referidas metas. 
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.

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.
Vale ressaltar que já iniciamos o processo de expansão da implantação
do modelo para outras duas secretarias: Sejus e STDS. A primeira meta
desse indicador diz respeito à institucionalização do modelo de Gestão
para Resultados. Quanto a isso, informamos que a equipe elaborou uma
minuta de decreto que se encontra em análise jurídica. Contudo,
podemos informar que 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, informamos que as propostas de
acordos de resultados foram elaboradas, entre os meses de outubro e
dezembro de 2016, pelas equipes setoriais, sob orientação da
consultoria contratada. No entanto, em fevereiro, retomamos o processo
junto às sete secretarias inicialmente escolhidas (Seduc, Sesa, SSPDS,
Sema, SRH, Seinfra e Scidades). 

Está em fase de finalização a análise de financiabilidade do investimento
proposto e o impacto no custeio para apresentação ao Cogerf em data a ser
agendada para posterior assinatura dos Acordos.
Foi iniciado o processo de expansão da implantação do modelo para outras
duas secretarias: Sejus e STDS.

6

12 Adaulto Oliveira 15%

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

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.

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.

Encontra-se em fase de finalização o decreto envolvendo GPR e Gestão do
Investimento Público. Encontra-se em fase de elaboração o relatório de
cumprimento da meta 2017. A previsão é de conclusão em Maio/17.

20%

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

2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta

Índice de qualidade da fiscalização
ambiental.

Implementação de monitoramento
participativo da qualidade da água.

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

Porcentagem de projetos de assistência
da família financiados pelo FECOP com
matrizes lógicas implementadas.
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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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Aprovação da estratégia de
desenvolvimento de competências,
elaboração do plano de ação e
implementação de ações selecionados no
âmbito do plano de ação.

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

Estabelecimento de comitê multisetorial
de segurança de água.

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DO PROJETO PforR  - 2017

Meta Realizado 
2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta

Meta Realizado Área Órgão DLI Indicador Primário Responsável

Estabelecimento de sistema de
monitoramento de programas de FTP  

SEDUC

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

SEPLAG

Percentual de domicílios com conexão
adequada ao sistema de esgoto.

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


