RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Identificação do projeto

Dados do projeto
Patrocinador(es):
Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
Unidade Gestora:
4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Gerente do projeto:
SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI, 503, Procurador Regional da República
Gerente substituto do projeto:
SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN, 824, Procurador da República
Gestor documental:
FABIOLA DE FIGUEIREDO BEDA, 11001, Analista do MPU/Direito
Ficha de acompanhamento
Período de Referência:
Início planejado:

01/08/2017 a 31/10/2018

01/08/2017

Execução planejada:

66.15%

Custo total previsto:

R$44.563,69

Custo até o momento:

R$31.076,32

Fim planejado: 01/08/2019
Execução realizada: 66.26%
Custo realizado: R$22.134,59

Produtos entregues
Data de fim
planejada

Data de fim
realizada

Percentual de
conclusão

31/10/2018

31/10/2018

100%

31/10/2018

31/10/2018

100%

31/10/2018

31/10/2018

100%

03/04/2018

03/04/2018

100%

6.1 - Publicar exemplares do Manual

03/04/2018

03/04/2018

100%

6.1 - Publicar exemplares do Manual

03/04/2018

03/04/2018

100%

Entregas
2.2 - Criação do Portal no endereço:
conexaoagua.mpf.mp.br
2.2 - Criação do Portal no endereço:
conexaoagua.mpf.mp.br
2.2 - Criação do Portal no endereço:
conexaoagua.mpf.mp.br
6.1 - Publicar exemplares do Manual

Análise de execução
Análise qualitativa sobre o custo
Do custo total planejado até o momento, no valor de R$ 31.076,32, 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$
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Identificação (Código e Título do projeto):
P0201 - Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e Rede Digital para a Governança e
Sustentabilidade"

No período de 01/08/2017 a 31/10/2018 foram feitas no Projeto Conexão Água as seguintes
entregas, com os respectivos termos de aceite: a) Criação do Portal no endereço:
conexaoagua.mpf.mp.br (item 2.2 do cronograma) e b) Publicação de exemplares do Manual
(item 6.1 do cronograma). Além dessas entregas, foi realizada a abertura de dados sobre
qualidade da água em novo portal do Ministério da Saúde (que não estavam disponíveis ao
público). Foram realizadas também diversas atividades do projeto consistentes em reuniões
técnicas, participações em cursos e seminários, participação em reunião de Grupos de
Trabalho Interinstitucional de Potabilidade da Água (no Ministério da Saúde sobre a revisão da
Portaria MS nº 5/2017, anexos XX e XXI de Potabilidade da Água) e audiências públicas,
relacionadas a assuntos como agrotóxicos, compensação ambiental, finanças sustentáveis,
monitoramento hídrico, qualidade da água e saúde, com foco no tema águas, as quais se
encontram publicadas no portal Conexão Água, no seguinte link: http://conexaoagua.mpf.
mp.br/atuacao-estrategica/eventos/. Ao longo desse período, o Projeto Conexão Água, por
meio de metodologia de reuniões técnicas participativas, levantou diversas informações
multinível e multiárea que ajudam a compreender os principais desafios das nossas bacias
hidrográficas e a propiciar mecanismos de como a sociedade pode contribuir para a melhoria
da qualidade da água. O Projeto reuniu em seu portal todo esse trabalho articulado e em
sinergia, tornando-o disponível em um único espaço virtual. São documentos, artigos
científicos, pareceres e decisões judiciais, mapas interativos, pesquisas, tutoriais, relatórios,
links para dados de monitoramento oficiais e outros dados que permitem que a sociedade
tenha em mãos parâmetros confiáveis para o controle da qualidade das águas e possa
enxergar os desafios para melhor colaborar com soluções inovadoras, sendo que o projeto
está na formatação da próxima edição especial 8º Fórum Mundial da Água, do Boletim das
Águas. Também foi desempenhada atividade de participação colaborativa de membro do MPF,
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão adjunta, Dra. Eugênia Augusta Gonzaga, em
videoconferência para gestores e recém-empossados professores da rede pública do Estado
de São Paulo, em parceria do Projeto Conexão Água com o Projeto Série
Desafios/Sustentabilidade da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.
Análise qualitativa sobre o prazo
As atividades do projeto estão sendo desempenhadas conforme o cronograma previsto no
Plano de Projeto.
Propostas de encaminhamento/solução:
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22.134,59. 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
procedimentos instaurados (inquéritos civis, notícias de fato, etc).
Análise qualitativa sobre o escopo

