ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES PRIMÁRIOS DO PROJETO PforR - 2015
Metas 1ª semestre 2015
Área

Órgão

Nº

Indicador Primário

Responsável

Linha de
Base

Capacitação Profissional

SDE

1

2

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.

SEDUC

Filipe Rabelo

Marta Emília

0

8

Plano de Ação
Publicado

10

2015.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta
Meta

Realizado
Janeiro

Aprovação
da
estratégia
de
desenvolvimento de
competências,
elaboração do plano de ação e
implementaçãode ações selecionados no
âmbito do plano de ação.

Metas 2ª semestre 2015

2015.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta
Meta

100%

100%

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Realizado

Junho

No dia 20 de maio foi realizada reunião do Comitê Técnico para
discussão do Plano de Ação. Nela definiu-se que: cada membro do
comitê e os parceiros deveriam listar ações dos órgãos ou
Registro no SIMA em20/02/15: Plano de Ação não foi realizado, pois ele virá do A MATRIZ SWOT está em processo de
Realizou-se evento de validação do Plano de Ação
O Documento da Estratégia foi finalizado e enviado para o entidades referentes ao Desenvolvimento do Capital Humano no
Documento Estratégia de Desenvolvimento Econômico para o Estado do Ceará a finalização na qual subsidiará os trabalhos a A MATRIZ SWOT foi concluída e apresentada aos
para formação do Capital Humano no Estado, na
BM em 14/05/15.Em junho ocorrerá um evento de validação Estado. No dia 08 de junho foi realizada uma nova reunião com o
partir do Fortalecimento do Setor Produtivo Apoiada em Inovação e com Foco na serem desenvolvidos na Oficina Técnica voltada grupos que aperfeiçoaram e validaram as
FIEC, com a participação cerca de 40
do Setor Produtivo e da Academia. No dia 20/05 houve uma Comitê Técnico para a crítica das Ações fornecidas pelos
Formação de Capital Humano que deverá ser validadopelo Alto Escalão do Governo para o aperfeiçoamento e estratégia de informações resultantes da Oficina Técnica ocorrida
representantes de entidades públicas e privadas e
reunião com o Comitê Técnico a fim de discutir a membros e parceiros. Houve um filtro bastante rigoroso e um
do Estado. A referida validação ocorrerá por ocasião das atividades programadas desenvolvimento do capital humano. O evento no dia 31 de março de 2015. O documento está em
diversas instituições de ensino com a posterior
elaboração do Plano de Ação.
corte de várias ações listadas pelos participantes da reunião. No
para as oficinas técnicas voltadas para o aperfeiçoamento e validação das está programado para acontecer no dia 31 de fase final de elaboração. (Fonte SIMA: 22/04/15)
publicação no dia 30/06/2015 nos sites oficiais do
presente momento está sendo executada uma redação preliminar
estratégias.
março de 2015. (Fonte: SIMA em 20/03/15).
Governo do Estado.
desse Plano de Ação a fim de cumprir a meta estabelecida pelo
Banco Mundial referente ao Indicador do Desenvolvimento do
Capital Humano no Estado do Ceará.

Registro no SIMA em 23/02/14: A linha de base deste indicador é 8 acordos firmado
sendo necessário para o cumprimento da meta (10 acordos) mais 2 acordos. Foi
informado ao Banco Mundial, na ocasião da elaboração do Protocolo a assinatura
dos 8 acordos com as seguintes instituições:
Celebração de Convênio entre a SEDUC e o
1 - Sindicato de Comércio de Peças e Serviços para Veículos Automotores,
Celebração de Convênio entre a SEDUC e o SINDICATO
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO DA INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO - SINDIMÓVEIS para a
Ciclomotores, e Refrigeração do Estado do Ceará;
SINDIMÓVEIS para a formação técnica qualificada
formação técnica qualificada nos cursos técnicos em
2- Agência de Desenvolvimento do estado do Ceará ¿ ADECE
Os dois termos de parcerias que faltam ser nos cursos técnicos em Móveis, Mecânica e
5 acordos estão na Casa Civil para publicação; 3 foram publicados 10 acordos foram publicados e as publicações
3 - Departamento de Arquitetura e Engenharia ¿ DAE
Móveis, Mecânica e Logística. Vigência: 12/02/2015 a
estabelecidos estão em andamento. (Fonte: Logística. Vigência: 12/02/2015 a 31/12/2018 e estão vigentes e 2 estão aguardando assinatura. A SEDUC foram enviadas ao BM em 30/06/15. (Fonte: SIMA
4- ARMTEC Tecnologia em Robótica LTDA
31/12/2018 - D.O.E de 12/02/2015 pág 83. Convênio com o
SIMA em 18/03/2015)
D.O.E de 12/02/2015 pág 83. Convênio com o Júnior
informou que a meta será cumprida.
em 21/07/15)
5- Associação dos Jovens Empresários - AJE
Júnior Achievement para implantação de 13 mini empresas
Achievement para implantação de 13 mini empresas
6 - Sindicato das Indústrias Químicas, Farmacêuticas, da Destilação e Refinação de
e escolas profissionais. Vigência: 31/12/2014 a 31/12/2015.
e escolas profissionais. Vigência: 31/12/2014 a
Petróleo no Estado do Cará- SINDIQUÍMICA
(Fonte SIMA: 07/04/15)
31/12/2015. (Fonte SIMA: 07/04/15)
7 - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico - SIMEC

Julho

-

-

12 acordos

12 acodos

-

-

-

Agosto

-

Setembro

Outubro

A SDE elaborou um cronograma com ações do Comitê de
estratégia para o cumprimento da Meta de 2016.1
28/out - Enviar Regimento Interno para discussão no dia
05/11 / Convitepara reunião (Filipe Rabelo); 28/10 - 10/11 Esta meta deverá ser cumprida no primeiro semestre de 2016. No entanto, o Comitê de
- Período de Avaliação do regimento interno por parte das Estratégia, em suas reuniões periódicas, elencou duas ações para que seja escolhida uma
Setoriais (Membros do Comitê); 10/nov - Reunião para que será implementada.As ações são da SEDUC e STDS. A Andrea e a Sandra estão
fechamento do Regimento Interno do Comitê de Políticas trabalhando em uma justificativa mais detalhada das duas ações para envio ao Cristian
para o Capital Humano e revisão do Decreto de Criação do Quijada, especialista do Banco Mundial, devendo a mesma ser enviada até o final dessas
Comitê;
09/11 - 03/12 - Agendar encontro para semana (23/11 - 27/11). (Fonte: SIMA em 23/11/15).
escolher a ação a ser implementadapara o cumprimento da
Meta do Primeiro Semestre de 2016 do PforR; 04/dez Publicação do Regimento.

Novembro

Dezembro

-

-

A SEDUC encaminhou dois Termos de Cooperação Técnica
A SEDUC enviou os Termos de Cooperação que poderão servir como evidência para o A SEDUC cumpriu a meta. Enviou as
A SEDUC está com 04 termos encaminhados. A relação para apreciação e validação do Especialista Cristian Quijada
A Meta foi cumprida e as
A SEDUC está com 04 termos encaminhadospara
cumprimento da meta do Indicador em dezembro de 2015. O Banco Mundial analisou os evidências para a UGP que irá
dos mesmos foi enviada à UGP para pré análise do BM. no dia 20/10/15 - Empresas: Stand Sign e ECAP. Estamos
evidências foram enviadas ao
análise da ASJUR (Fonte: SIMA em 25/08/15).
mesmos e já respondeu dia 11/11/15 informando que os acordos estão adequados para o encaminhar ao Banco Mundial. (Fonte:
(Fonte: SIMA em 21/09/15)
aguardando retorno do mesmo.
Banco no dia 28/12/15.
cumprimento da metas. (Fonte: SIMA em 23/11/15).
SIMA em 23/11/15).

8 - Serviço de apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará - SEBRAE
Sobre os dois acordos restantes, a SEDUC está providenciando os mesmos.

3

Assistência a Família

SEPLAG

STDS

STDS

Marta Emília

4

Porcentagem de projetos de assistência
José de Lima Freitas
da família financiados pelo FECOP com
Júnior
matrizes lógicas implementadas.

5

Percentual de famílias com crianças de 05 no Cadastro Único nos municípios-alvo
receber o apoio da família através CRAS.

6

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

Sebastião Lopes

Sebastião Lopes

0

0

0

0

-

22.5%

-

15%

-

100%

-

100%

-

-

-

-

-

-

A meta foi atingida! Foram escolhidos um
total de 17 (quinze) projetos, para serem
trabalhados os respectivos marcos lógicos,
neles envolvendo: a SDA (7 projetos), a
Foram escolhidos um total de 15 (quinze) projetos, para
STDS (5), e SEDUC (5). Após as escolhas,
serem trabalhados os respectivos marcos lógicos,
ficou estabelecido um cronograma para a
Definida a estratégia de repasse da metodologia de
envolvendo:a SDA (6 projetos), a STDS (5), e a SEDUC
marco lógico aos técnicos das setoriais que
realização de oficinas, com a finalidade de
Devido ao tempo demandado para definição de
elaborarão os marcos lógicos dos projetos, o que Visando atender a meta de 22,5%, será trabalhado um grup (4). Após as escolhas foi estabelecido um cronograma capacitar os Grupos de Trabalhos,que foram
Registro no SIMA em 20/02/14: Em março deve ocorrer a primeira capacitação do pessoal das secretarias, a capacitação das
será feito por meio de oficinas. Visando atender a de 15 (do total de 67 na área de Assistência à Família) para a realização de oficinas as quais ocorreram nos dias compostos em cada uma das setoriais,
ano para as equipes técnicas das setoriais que trabalham com os projetos equipes técnicas das setoriais para repasse da
meta de 22,5%, será trabalhado um grupo de 18 projetos da STDS e SDA, dada a sua ligação direta com a 08 e 09 de junho do ano em curso. A agenda ficou assim
financiados pelo FECOP na área de assistência à família, a fim de que seja metodologia de elaboração do marco lógico
através da apresentação da metodologia a
projetos da STDS, dada a sua ligação direta com a área de Assistência à Família. As oficinas serão realizadas estabelecida:1) dia 17/06/2015 - STDS; 2) dia 19/06/2015
repassada a metodologia de elaboração do marco lógico. Será selecionado para deverá ser realizada em abril. Será trabalhado
área de assistência à família. As oficinas serão em maio, com a validação dos marcos lógicos em junho de - SDA, e; 3) dia 23/06/2015 - SEDUC. Registre-se que, ser observada pelos envolvidos, as quais
esse momento um grupo de projetos que permita atender a meta do período.
um grupo específico de projetos visando atender
ocorreram nos dias 08 e 09 de junho de
realizadas em maio, com a validação dos marcos 2015.
após a conclusão destas últimas atividades, em tempo
a meta do período. (Fonte: SIMA em 18/03/15).
lógicos em junho de 2015. (Fonte: SIMA em
2015. A agenda restou assim estabelecida:1)
hábil, será preparado um documento conclusivo, o qual
23/04/15)
dia 17/06/2015 - STDS; 2) dia 19/06/2015 conterá todas as informações necessárias e inerentes ao
SDA, e; 3) dia 23/06/2015 - SEDUC. A
cumprimento da meta, a ser entregue até o dia 26/06/2015.
conclusão destas últimas atividades resultou
na preparação de um Relatório que foi
entregue no dia 29/06/2015. (Fonte: SIMA em
21/07/15).

O presente indicador terá início no segundo O presente indicador terá início no segundo
semestre de 2015 após a Capacitação dos semestre de 2015 após a Capacitação dos Técnicos
Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR. dos CRAS dos 36 municípios do PforR. É
Registro no SIMA em 23/02/15: O presente indicador terá início no segundo semest
É dependente da contratação de serviço técnico dependente da contratação de serviço técnico de
de 2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR.
Foi enviada uma NT ao Banco Mundial contextualizandoos
de consultoria de empresa especializada para o consultoria de empresa especializada para o
dependente da contratação de serviço técnico de consultoria de empresa
desafios que a STDS vem enfrentado com relação ao
desenvolvimento e implantação do sistema de desenvolvimento e implantação do sistema de
especializada para o desenvolvimento e implantação do sistema de monitoramento
repasse de recursos federais. Foi realizada uma proposta
monitoramento do Projeto de Apoio ao monitoramento do Projeto de Apoio ao Crescimento
do Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e
de reduzir o número de municípios de 36 para 8 neste
Crescimento Econômico com Redução das Econômico com Redução das Desigualdades e
SustentabilidadeAmbientaldo Estado do Ceará - Programa para Resultados (PforR)
primeiro ano (2015). (Fonte SIMA: 19/05/15).
Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará em fase de elaboração do Termo de Referência.
Estado do Ceará - Programa para Resultados Programa para Resultados (PforR). Em fase de
(PforR) em fase de elaboração do Termo de elaboração do Termo de Referência. (Fonte: SIMA
Referência.
em 23/04/15)

O presente indicador terá início no segundo semestre de
2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36
municípios do PforR. É dependente da contratação de
serviço técnico de consultoria de empresa especializada
O presente indicador terá início no segundo
para o desenvolvimento e implantação do sistema de
semestre de 2015. (Fonte: SIMA em
monitoramento do Projeto de Apoio ao Crescimento
21/07/15).
Econômico com Redução das Desigualdades e
SustentabilidadeAmbientaldo Estado do Ceará - Programa
para Resultados(PforR). Termos referentes ao Sistemade
Monitoramento finalizado e encaminhado a UGP.

Consultoria
Individual
Especializada
em
1). Contratação de empresa especializada para
Desenvolvimento Infantil - Termo de Homologação e
executar capacitação das equipes de referência
Adjudicação publicado no Diário Oficial do Estado.
dos Centros de Referência da Assistência Social
Abertura de Processo junto a Assessoria Jurídicada
CRAS, com foco no Serviço de Convivência e
STDS para assinatura de contrato. Serviços de
Fortalecimento de Vínculosda Assistência Social
Editoração (arte gráfica/design, revisão ortográfica,
para crianças de 0 a 5 anos e suas famílias. Em
diagramação, revisão de conteúdo, expedição de
fase de elaboração do Termo de Referência. 2).
Registro no SIMAem 23/02/15: Contratação de Serviços de Empresa Especializada
arquivo digital e impressão/Manual de Orientações
Contratação de Serviços
de Empresa
A STDS irá capacitar os 15% com recursos próprios a fim
na elaboração de arte gráfica/design, revisão ortográfica, editoração, diagramação,
para os Técnicos de Referência do Serviço de
Especializada
na
elaboração
de
arte
de cumprir a meta do Indicador. O restante da capacitação
revisão de conteúdo, expedição de arquivo digital e impressão gráfica dos Manuais
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
gráfica/design, revisão ortográfica, editoração,
será realizada por meio da contratação de empresa
para Capacitação das Equipes de Referência dos Centros de Referência da
Crianças de 0 a 5 anos). Termo de Referência para
diagramação, revisão de conteúdo, expedição de
Consultoria. O TR para a capacitação está em fase de
Assistência Social do Estado do Ceará (CRAS/CE) em fase de assinatura de
a Elaboração e Implantação do Sistema de
elaboração. (Fonte: SIMA em 19/05/15).
arquivo digital e impressão gráfica dos Manuais
contrato. Aguardando a Assessoria Jurídica e PGE..
Monitoramento e Avaliação das Ações da STDS no
para Capacitação das Equipes de Referência
âmbito do PforR e Memória de Cálculo dos Centros de Referência da Assistência Social
Encaminhado a UGP - Reencaminhado a STDS
do Estado do Ceará (CRAS/CE) em fase de
para reformulações. Termo de Referência
assinatura de contrato. Encaminhamento da
Capacitação de Equipes Técnicas dos CRAS de 36
documentação para Assessoria Jurídica da
municípios do Estado do Ceará e Memória de
STDS para a formalização e assinatura do
Cálculo. - Em fase de elaboração. (Fonte: SIMA
contrato. (Fonte: SIMA em 20/03/15).
23/04/15)

Termo de Referência Capacitação de Equipes Técnicas
dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará finalizado
e encaminhado para a UGP para análise e envio ao Banco
Com recursos próprios em acordo com o
Mundial.
Banco Mundial, a STDS realizou no período
Nota Técnica encaminhada ao Banco Mundial solicitando
de 22 a 26 de junho do corrente ano,
priorização de 9 municípios para 2015. Capacitação de
Capacitação das equipes técnicas de 10
Equipes de Referência (com recursos próprios da STDS)
municípios/CRAS (Amontada, Barroquinha,
serão realizadas no período de 22 a 26 de junho.
Boa Viagem, Capistrano, Itarema, Miraíma,
Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento
Morrinhos, Mucambo, Trairi, Viçosa do
Infantil - Contrato assinado e publicado no Diário Oficial do
Ceará), correspondendo a um percentual de
Estado. Trabalhos de consultoria iniciados. Serviços de
18,18% do total de CRAS cumprindo-se,
Editoração (arte gráfica/design, revisão ortográfica,
portanto, com a meta prevista para esse 1º
diagramação, revisão de conteúdo, expedição de arquivo
semestre. Vale ressaltar, que foram
digital e impressão/Manual de Orientações para os
chamados os municípios de Granja e
Técnicos de Referência do Serviço de Convivência e
Quiterianópolise que os mesmos não tiveram
Fortalecimentode Vínculos para Crianças de 0 a 5 anos) frequência completa em todo o período.
Contrato assinado e publicado no Diário Oficial do Estado Aguardando material da Consultoria Individual para início
da execução.

Registrado no SIMA em 24/02/15, (enviado email com tela do Sistema): Registrado no SIMA em 24/03/15 (enviado
84,95%
tela do sistema através do SIMA)85,03%

7

Percentual de domicílios com conexão
adequada ao sistema de esgoto.

Carlos Rossas

83.3%

84,6%

100%

8

Estabelecimentode comitê multisetorialde
segurança de água.

Maria Dias

0

Diagnóstico de
Bacias completos.

100%

O processo de licitação para contratação de pessoal para
realizar a sistematização dos dados para o diagnóstico,
Na reunião do Comitê foi definido a
As informações disponíveis sobre as Bacias serão
Registro no SIMA em 25/02/15: Reunião do Comitê marcada para
As pautas e o decreto se encontram
recebeu a não-objeção do Banco Mundial e está na PGE O Diagnóstico foi elaborado e enviado pela
elaboração de um cronograma de reuniões
compiladas por um Consultor
Individual a ser
03/03/15. As pautas e o decreto se encontram disponíveis no site do
disponíveisno site da SEMA. (Fonte: SIMA em
para que a mesma encaminhe as propostas financeiras COGERH à UGP no dia 30/06/15 que
para discutir a execução do Diagnóstico
contratado através de Projeto de AT da COGERH
SEMA.
23/04/2015)
que serão analisadas.Contudo, os dados necessários para posteriormente enviou ao Banco Mundial.
das Bacias. (Fonte: SIMA em 24/03/15).
(Fonte SIMA: 15/05/15)
o diagnóstico já começaram a ser analisados pelos
técnicos da COGERH. (Fonte SIMA: 16/06/15).

9

Índice de
ambiental.

Maria Dias

17%

50%

100%

52,3 % (Fonte: SIMA em 18/05/15). Em contato com
O cálculo do Indicador ainda não foi O cálculo do Indicador ainda não foi realizado
O cálculo do Indicador ainda não foi realizado para o ano de 2015. O
Tiago Bessa o mesmo informou que essa informação
realizado para o ano de 2015. O índice para o ano de 2015. O índice será informado
índice será informado a partir do mês de março.
é referente às medições realizadas em 2014
será informado a partir do mês de março. a partir do mês de março.
acrescidas a 35 certificações realizadas pela SEMA.

SEMA

fiscalização

85,15% (Fonte: SIMA em 15/05/15)

85,21% (Fonte: SIMA em 12/06/15)

52,7% (Fonte: SIMA 16/06/15)

85,28 % (Fonte: SIMA em 21/07/15)

52,6% (Fonte: SIMA em 21/07/15) Valor
referente ao mês de junho atualizado. (O
valor informado ao BM em 30/06/15 foi
52,32%)

10%

45% (+27
projetos)

-

-

-

-

O alcance dessa meta está atrelado à contratação de
Consultoria para a elaboração de um Sistema de
Em fase de planejamento e elaboração de
Monitoramento, no entanto o processo encontra-se na fase
Em fase de planejamento e elaboração de instrumental
A STDS informou que 5% das famílias serão acompanhadasneste momentomesmo sem a
instrumentalpreliminar de acompanhamentofamiliar
de recebimento de Portfólios. A STDS informou que 5% das
preliminar de acompanhamento familiar uma vez que o
implementaçãodo Sistema de Monitoramento.Além disso, a Setorial solicitou ao Banco a
uma vez que o Termo de Referência do Sistema de
famílias poderiam ser alcançadas neste momento mesmo
Termo de Referência do Sistema de Monitoramentoestá
revisão das metas posteriores em Metas: 2015: 5%, 2016: 7%, 2017 - 10%. (Fonte: SIMA
Monitoramento está aguardando Não Objeção.
sem a implementação do Sistema. Além disso, a Setorial
aguardando Não Objeção. (Fonte: SIMA em 21/09/15).
em 23/11/15).
(Fonte: SIMA em 24/08/15).
solicitou ao Banco a revisão das metas posteriores em
Metas: 2015: 5%, 2016: 7%, 2017 - 10%.

30%

30,90%

-

-

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 Meta não
capacitadas em junho/2015 para Conforme

cumprida ainda.
email enviado pela
preenchimento de instrumental de STDS no dia 30/12/15 a STDS
acompanhamento e monitoramento às já visitou 2.180 famílias de 20
famílias com crianças até 5 anos. Em municípios ou seja 4,84% e o
fase de Conclusão. A Setorial solicitou Relatório será enviado até o dia
ao Banco a revisão das metas 08/01/16.
posteriores em Metas: 2015: 5%, 2016:
7%, 2017 - 10%. (Fonte: SIMA em
16/12/15).

Termo de Referência Capacitação de Equipes
Técnicas dos CRAS de 36 municípios do Estado do
Ceará finalizado e estamos aguardando Mapa
Realizada no período de 23 a 27 de
Comparativo do Setor de Material da STDS para
O alcance dessa meta depende da contratação de
novembro
2015,
a
segunda
envio ao Banco Mundial.
Termo de Referência Capacitação de Equipes Técnicas
A meta foi cumprida. O
Consultoria de Empresa para capacitar as equipes. A minuta
Capacitação de Equipes Técnicas dos
Consultoria
Individual
Especializada
em dos CRAS de 36 municípios do Estado do Ceará
Este Indicador está relacionado à cantratação de Consultoria de Empresa para realizar as
Relatório foi encaminhado ao
do Edital – Pregão Eletrônico, TOR e MC - foi enviadapara
CRAS, com recursos próprios. O Total
Desenvolvimento Infantil - Em execução.
finalizado aguardando Não Objeção do Banco Mundial.
Capacitações e o processo encontra-se em fase de envio da Processo A STDS está
Banco no dia 29/12/15. Foram
NO do Banco em 28/10/15. No entanto, a Setorial solicitou
de 17 municípios participaram da
Serviços de Editoração (arte gráfica/design, revisão Consultoria Individual Especializada em Desenvolvimento
capacitando as Equipes nessa semana com recursos próprios, o que possibilitará o
capacitadas o total de 46
limite financeiro ao COGERF para realizar as capacitações
Capacitação. O Relatório Final está em
ortográfica, diagramação, revisão de conteúdo, Infantil - Em execução. Serviços de Editoração - Em
antigimento da meta neste semestre. (Fonte: SIMA em 23/11/15).
pessoas em 17 municípios, ou
com recursos próprios.
Fase de Conclusão e será enviado
expedição de arquivo digital e impressão/Manualde execução. (Fonte: SIMA em 15/09/15).
seja 30,90%.
como evidência no dia 21/12/15.
Orientações para os Técnicos de Referência do
(Fonte: SIMA 16/12/15).
Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para Crianças de 0 a 5 anos) - Em
execução.

84,9%

85,83%

85,37% (Fonte: SIMA em 17/08/15)

85,43% (Fonte: SIMA em 17/09/15)

85,47% (Fonte: SIMA em 21/10/15).

85,57 (Fonte: SIMA em 18/11/15).

85,83% (Fone SIMA: 14/12/15)

A meta foi cumprida. A
CAGECE enviou além da
evidência do cumprimento do
semestre de
2015.2
a
compovação do cumprimento
das metas de 2016.1, 2016.2 e
2017.1. Todas as evidências
foram enviadas em 28/12/15).

-

-

-

-

-

-

-

-

60%

62,14%

54,3% (5,4304051682) - (Fonte: SIMA em 17/09/15) -

54,3% (5,4241535265) - (Fonte: SIMA em 21/10/15)

54,04% (Fonte: SIMA em 18/08/15).

61,4 % (6,1404997643) - Fonte: SIMA em 20/11/15).

62,14 % A Setorial já encaminhou a A meta foi cumprida. A
evidência à UGP.
evidência foi enviada ao Banco
no dia 28/12/15.

FUNCEME
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Implementação
de
monitoramento
participativo da qualidade da água.

Hoilton Rios

0

Metodologia de
monitoramento
definida e adotada.

-

Em 23/06/2015 o Banco Mundial concedeu
Após a aprovação do Banco Mundial datada
autorização ao contrato negociado e à ata de
de 15/04/2015, o relatório de avaliaçãotécnica
negociação referente ao processo de seleção
foi encaminhado à CEL 04/PGE, em
O indicador está vinculado a uma 16/04/2015, por meio do Oficio PRESI No.
Esse Indicador depende da contratação de Consultoria de de consultoria. A CEL 04/PGE publicou o
Protocolo de
Registro no SIMA em 19/02/15 - O indicador está vinculado a uma
Esse Indicador depende da contratação de
Assistência Técnica cujo processo de 76/2015. A Sessão Pública de Divulgação do
Empresa. A reunião de negociação do contrato, que resultado final do certame no DOE do dia
Coleta de
Assistência Técnica cujo processo de seleção, segundo as normas do
Consultoria de Empresa. No processo licitatório, o
seleção continua na fase de análise das Resultadoda Avaliação Técnica e Abertura da
ocorreu nos dias 15 e 16 de junho, foi concluída . Os 01/07/2015. Dentro do prazo recursal, a PGE
dados definido
Banco Mundial, encontra-se em andamento, na fase de análise das
Relatório de Avaliação Financeira foi enviado a CEL
propostas técnicas. (Fonte: SIMA em Proposta Financeira será realizada no dia
documentos resultantes desta negociação foram enviados recebeu recurso administrativodo Consórcio
e adotado.
propostas técnicas.
04 em 15/05/2015. (Fonte: 19/05/15).
UGP / PforR. (Fonte SIMA em 17/06/15).
PROJETEC/DHI, que foi submetido à
23/03/15).
27/04/2015, às 16:30hs, conforme notificação
FUNCEME para análise e emissão de
às proponentes, encaminhada pela CEL
parecer conclusivo. Referido parecer
04/PGE, em 20/04/2015. (Fonte: SIMA em
encontra-se em fase final de elaboração.
24/04/2015)

-

O parecer, elaborado pela FUNCEME, encontra-se
A versão preliminar do protocolo de
desde 24/07/2015 na PGE, para fins de elaboração
coleta de dados foi entregue pelo
da resposta ao recurso administrativodo Consórcio
consórcio
Aqualogus/Azurit
em A meta não foi cumprida ainda.
PROJETEC/DHI. Em resposta ao recurso
15/12/15 e encontra-se em análise pela Foi enviado email para o
Administrativo
impetrado
pelo
Consórcio
comissão de acompanhamento e Banco com a informação da
PROJETEC- PROJETOS TÉCNICOS LTDA. / DHI O Contrato, celebrado com o Consórcio Aqualogus/Azurit, O Contrato foi publicado no DOE em 16/10/15. Os serviços jOs serviços visandoa consecução do indicador, estão em execução no âmbito do Contrato
fiscalização. Conforme Plano de FUNCEME de que esta meta
BRASIL LTDA. e com base na Análise de Recurso foi assinado em 09/09/15. Os serviços foram iniciados em estão em execução com previsão de alcance das duas metas Nº 010/2015, celebrado com o consórcio Aqualogus/Azurit,e têm suas entregas previstas
trabalho do Consórcio os Produtos será cumprida em fevereiro de
Administrativo da Procuradoria de Licitações - 21/09/15. (Fonte: SIMA em 21/09/15).
ainda no final de 2015.
para o mês de dezembro próximo. (Fonte: SIMA em 20/11/15).
(Metas) deverão ser entregues em 2016, conforme Plano de
PROLIC/PGE, devidamente ratificada
pelo
fevereiro de 2016.
trabalho
do
Consórsio
Procurador Geral do Estado, em 19/08/2015, foi
contratado.
encaminhada em 20/08/2015, cópia da referida
(Fonte: SIMA em 16/12/15).
análise ao consórcio, na qual é negado provimento
ao recurso. (Fonte SIMA em 19/08/15).

Gestão do Setor Público

qualidade da

85,11% (Fonte: SIMA em 23/04/15)

45%

-

Na perspectiva de alcance da nova meta (45%), no
dia 10/08/2015 houve uma primeira reunião com a
Equipe formada pelos servidores Freitas Júnior, Após estabelecido um Cronograma de Atividades, passo
Everton Maciel, Lara Costa e Jimmy Oliveira. Na se a realizar, desde de 21/09/2015, o Curso sobre Para esta meta 30 projetos em 3 setoriais (STDS, SEDUC e Foram realizadas as seguintes atividades: 1.Levantamentodos Projetos para construção
ocasião deliberaram que os Projetos a serem Orientações para Elaboração de Projetos, com término SDA) serão inseridos na metodologia de Marco Lógico. A dos marcos lógicos, num total de 45, estandocompreendidoos 15 últimosda meta anterior,
Até o dia 18/12/2015 serão concluídos
levantados, como objetos de construção dos para o dia 02/10/2015, voltadopara a capacitação de 02 partir de novembro ocorrerão oficinas com as Secretarias qual seja, 22,5%; 2.Oficinas com as Setoriais, para construção dos Marcos Lógicos, quais
os trabalhos de revisão de construção
respectivos marcos lógicos, compreenderão aquele (duas) Turmas de Articuladores e Técnicos envolvidos envolvidas conforme cronograma:
sejam: a) SCIDADES, ocorrida nos dias 16 e 17/11/15. b) SDA, ocorrida nos dias 19 e
dos Marcos Lógicos respectivos. No A Meta foi cumprida e o
apresentados até o dia 06/07/2015. Ficou ajustado com os Projetosdo FECOP, em parceria com a EGP, e o
20/11/15. c) STDS, ocorridas nos dias 23 e 24/11/15. Superadas esta fases, ficou
dia 21/12/2015 será preparado o Relatório Final foi enviado ao
para, até 31/08/2015, validar um cronograma de IPECE. Tão logo o Curso seja concluído, já em outubro a) STDS, dia 09/11, das 09:00 às 12:00 horas;
estabelecido o seguinte Cronograma, para fins de revisão dos Marcos Lógicos construído
Relatório. E em 22/12/2015 o mesmo Banco mo dia 28/12/15.
a saber: a) SCIDADES, dia 30/11/15; b) SDA, dia 1/12/15 e, c) STDS, dias 02 e 03/12/15.
atividades, compreendido com a realização de serão promovidas Oficinas, a partir das quais será dado b) SEDUC, dia 09/11, das 14:00 às 15:00 horas; e,
será enviado à UGP. (Fonte: SIMA em
Para fins de conclusão do Relatório, está mantida a entrega da evidência até o dia
Cursos e Oficinas, a ocorrerem, respectivamente, início aos trabalhos de construção dos respectivos c) SDA, dia 10/11, das 09:00 às 10:00 horas.
14/12/15).
15/12/15. Obs.: O Cronograma foi alinhado com o Jimmy, do IPECE, e com os
em meados de Setembro e Outubro do corrente Marcos Lógicos. Em novembro, pretende-se trabalhar
respectivos Técnicos das Setoriais. (Fonte: SIMA em 23/11/15).
ano, resultando-se, até 30/11/2015, na construção com a conclusão dos trabalhos para primeira quinzena de
dos correspondentes marcos lógicos, ficando sua dezembro.
entrega para até 15/12/2015. (Fonte: SIMA em
24/08/15).
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Número de secretarias do Mutuário,
utilizando o modelo para o alinhamentode
incentivos com seus respectivos objetivos
estratégicos.

Avilton Júnior

0

1

-

Este indicador está dependente da Para que este indicador seja atingido, é
A meta deste indicador não será alcançada como
contratação de uma empresa de consultorianecessário que haja a realização de algumas
planejado,visto que a mesmadepende da finalização
Conforme Nota Técnica 02/2015, a primeira meta deste indicador, ou seja, que efetuará a reestruturação do modelo deatividades de consultoria, a ser contratada pel
A Comissão de Avaliação está finalizando a
do processo de contratação de uma Empresa de A Comissão de Avaliação está finalizando a análise das
Aprovação do Modelo de Incentivos, não foi cumprida, pois depende GPR adotado no Ceará. Atualmente, projeto de Assistência Técnica "Fortalecimento
preparação do processo com a o Relatório
Consultoria. Quanto a este processo podemos propostas técnicas, que, em virtude da indefinição do
completamentedas atividadesda consultoria, a ser contratada. Para tanto, estamos na seguinte fase: a SDP foi do Modelo de Gestão Pública para
preliminar de avaliação das propostas
informar que as propostastécnicas encontram-seem Governo em relação à continuidade deste projeto, sofreu
é necessário encaminhar a SDP para a PGE enviar para as seis empresas encaminhada às seis empresas da lista Resultados".Estamos aguardando o envio das
técnicas a ser encaminhado para a PGE.
análise pelos membros da Comissão de Avaliação. atraso considerável. (Fonte: SIMA em 15/06/15).
da lista curta.
curta. As mesmas terão até o dia 16 de propostas técnicas de quatro das seis
(Fonte SIMA: 20/07/15)
(Fonte SIMA: 15/05/15)
abril para apresentar as propostas empresas da Lista Curta. (Fonte: SIMA em
técnicas. (Fonte: SIMA em 16/03/2015).
23/04/2015)

2

-

A primeira meta do indicador nãos será
O processo de contratação da empresa que A meta do indicador ainda não será atingida neste ano
alcançada neste ano, visto que
realizará as atividades com o foco de promover o em virtude de estarmos no processo de contratação da
A meta não será cumprida. Foi
Este Indicador depende da contratação de Empresa de
somente neste mês de dezembro
fortalecimentoda Gestão por Resultadosno Estado, empresa de consultoria que realizará as atividades
A primeira meta deste indicador, relativa à aprovação do Modelo de Incentivos, está
enviado ao Banco um email
Consultoria. A meta não será atingida este ano, pois o
conseguimos finalizar o processo de
implementando alinhamento de incentivos aos necessárias ao alcance do referido indicador. Quanto ao
prevista para ser alcançada na segunda quinzena de maio de 2016, pois isto depende dos
com o Plano de ações
processo encontra-se em fase de preparação das
contratação da empresa de consultoria
objetivosestratégicos,está em fase de conclusão. A processo de contratação, informamos que no dia 21 de
trabalhos da empresa consultora contratada. A reunião de partida do projeto de AT com a
indicando a previsão de
documentaçõespara homologaçãoe assinatura do contrato.
Macroplan que conduzirá, junto com a
equipe da Comissãode Avaliaçãoestá finalizando o setembrofoi realizada a reunião de negociação e as Atas
Macroplan, empresa vencedora do certame, esta prevista para o dia 1º de dezembro.
cumprimento das metas de
Previsão de assinatura/publicação do contrato até o dia
equipe da Seplag, os trabalhos do
Relatório de Avaliação Combinada para encaminhar de negociação, bem como a minuta do contrato foram
(Fonte: SIMA em 23/11/15).
2014.2 (23/05/16); 2015.1
15/11/15. Empresa vencedora MACROPLAN.
projeto de AT para o Fortalecimentodo
à PGE e iniciar o processo de negociação com a enviadas para a NO do BM em 22/09. (Fonte: SIMA em
(26/08/16); 2015.2 (28/11/16).
Modelo de GPR do Estado do Ceará.
empresa vencedora.
15/09/15).
(Fonte: SIMA em 15/12/15).

Gestão do Setor
Público

Qualidade da Água

CAGECE

Estabelecimento
de
sistema
de
monitoramento de programas de FTP.
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Porcentagem total de investimentos
públicos no âmbito do Programa
preparados com metodologia aprovada.

Adauto Oliveira

0

Não possui metas
para 2015 (meta
2014.2 Metodologia
aprovada)

-

Este Indicador depende da contratação de Empresa de
Consultoria para cumprir as metas propostas. Os Recebido da SEPLAG e Macroplan em
Este Indicador depende da contratação de Este Indicador depende da contratação de
documentosda Reunião de Negociação do contrato com a 15/07/15 minuta do contrato rubircado,
Este Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria para
Este Indicador depende da contratação de Empresa
Empresa de Consultoria para cumprir as Empresa de Consultoria para cumprir as
empresa vencedora (Ata de Negociação e Minuta do aguardando os documentos da setoria para
cumprir as metas propostas.
de Consultoria para cumprir as metas propostas.
metas propostas.
metas propostas.
Contrato) foram enviados ao Banco, que solicitou envio ao BM para NO sobre a 2ª reunião de
justificativas quando à remuneração dos consultores. A negocaição.
Justificativa está sendo elabaorada para envio ao BIRD.

-

-

Este Indicador depende da contratação de Empresa
de Consultoria para cumprir as metas propostas.O Este Indicador depende da contratação de Empresa de
processo licitatório foi finalizado e encontra-se na Consultoria para cumprir as metas propostas. O
fase de publicação da homologação e adjudicação processo licitatório foi finalizado e está em fase de
do resultado para posterior assinatura do contrato. assinatura do contrato. (Fonte: SIMA em 21/09/15).
(Fonte SIMA em 20/08/15).

Total

12

Este Indicador depende da contratação de Empresa de
Consultoria para cumprir as metas propostas. Contrato O Consórcio Macroplan/Transplaniniciou os trabalhos no dia 09/11/15 e a previsão é que
assinado,
aguardando
publicação.
Consórcio tenhamos a metodologiaaprovada em Maio/16 quando será cumprida a primeira meta do
MARCROPLAN/TRANSPLAN.Reunião agendada para o dia indicador. (Fonte: SIMA em 23/11/15).
05/11/15, para inicio dos serviços.

O
Consórcio
O Consórcio Macroplan/TransplanMacroplan/Transplan entregou
entregou o Produto I do contrato - o Produto I do contrato Análise de Benchmarking e a previsão Análise de Benchmarking e a
é que tenhamos a metodologia previsão é que tenhamos a
aprovada em Maio/16 quando será metodologia aprovada em
cumprida a primeira meta do indicador. Maio/16 quando será cumprida
(Fonte: SIMA em 16/12/15).
a primeira meta do indicador.
(Fonte: SIMA em 16/12/15)

