
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Identificação do projeto
Identificação (Código e Título do projeto):
P0201 - Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e Rede Digital para a Governança e
Sustentabilidade"

Dados do projeto

FABIOLA DE FIGUEIREDO BEDA, 11001, Analista do MPU/Direito

Gestor documental:

SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN, 824, Procurador da República

Gerente substituto do projeto:

SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI, 503, Procurador Regional da República

Gerente do projeto:

4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

Unidade Gestora:

Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão

Patrocinador(es):

Ficha de acompanhamento

Período de Referência: 31/10/2019 a 31/12/2019

Início planejado: 01/08/2017 Fim planejado: 31/12/2019

Execução planejada: 100% Execução realizada: 93.27%

Custo total previsto: R$50.407,37

Custo até o momento: R$50.407,37 Custo realizado: R$34.638,09

Produtos entregues

Relatório sem entregas identificadas.

Análise de execução

Análise qualitativa sobre o custo

Do custo total planejado até o momento, no valor de R$ 50.407,37 referente ao pagamento
de gratificações de projeto e diárias e passagens para a participação da gerente do projeto em
eventos relacionados as atividades do mesmo, foram gastos até o momento o montante de R$
34.638,09 (esse valor se refere ao pagamento de gratificações de projeto, diárias e
passagens). O valor executado até o momento está abaixo do previsto devido a restrições
orçamentárias do patrocinador - que é a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão -, que limitou
a utilização de diárias e passagens do projeto, com base na seguinte justificativa: em virtude
das restrições orçamentárias enfrentadas pelo MPF, as solicitações de viagem relacionadas aos
projetos da 4ª CCR, que importem em utilização de eventuais valores previstos para 2018,
estão sendo analisadas caso a caso em relação a urgência da demanda, uma vez que estão
sendo priorizados os custeios relacionados a viagens de procuradores no interesse de
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procedimentos instaurados (inquéritos civis, notícias de fato, etc).

Propostas de encaminhamento/solução:

Análise qualitativa sobre o escopo

No período de 31/10/2019 a 31/12/2019 foram realizadas atividades do projeto dentre as
quais destacam-se as seguintes:
- Seminário O Brasil no Contexto das Mudanças Climáticas e de Desastres Ambientais -
Aspectos Jurídicos, Econômicos, Sociais e Ecológicos, ocorrido no dia 4 de dezembro de 2019,
das 9h as 13h, no Auditório da PRR da 3ª Região.
- Reunião com integrantes da Controladoria Geral da União - CGU ocorrida no dia 4 de
dezembro de 2019, as 15 h, no Auditório da PRR da 3ª Região.
- Reunião Técnica do Projeto Conexão Água com equipe de auditores da Controladoria Geral
da União - CGU e com representantes da SIMA - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
do Estado de São Paulo e Cetesb, as 10 h do dia 5 de dezembro de 2019, na sala 56 da PRR da
3ª Região.
- Reunião Técnica do Projeto Conexão Água sobre monitoramento de qualidade da água  e
agrotóxicos, realizada no dia 18 de dezembro de 2019, na sala 56 da PRR da 3ª Região.
Análise qualitativa sobre o prazo

As atividades do projeto estão sendo desempenhadas conforme o cronograma previsto no
Plano de Projeto.
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