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:

01/11/2018 a 30/01/2019

01/08/2017

Execução planejada:

76.81%

Custo total previsto:

R$44.563,69

Custo até o momento:

R$40.156,32

Fim planejado: 01/08/2019
Execução realizada: 75.39%
Custo realizado: R$24.346,46

Produtos entregues
Entregas
4.1 - Nova Edição do Boletim das Águas com
cerca de 12 artigos
4.2 - Recuperação das 12 Edições da Revista
das Águas do extinto GT das águas
5.1 - Curso a distância em parceria com a
ESMPU - Estratégias para a revitalização de
bacias, qualidade hídrica e saneamento (Curso I em 2017)
5.3 - Curso a distância em parceria com a
ESMPU - Análise de resíduos de agrotóxicos
em alimentos
9.1 - Formação da Comissão Consultiva
9.2 - Discussão de diretrizes para a
elaboração e aprovação do regimento
interno, com normas e diretrizes de
funcionamento da Comissão Consultiva

Data de fim
planejada

Data de fim
realizada

Percentual de
conclusão

01/12/2018

12/12/2018

100%

04/06/2018

04/06/2018

100%

10/10/2017

10/10/2017

100%

20/08/2018

20/08/2018

100%

06/10/2017

06/10/2017

100%

31/10/2018

31/10/2018

100%
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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"

Análise de execução
Do custo total planejado até o momento, no valor de R$ 44.563,69 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$
24.346,46. 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
No período de 01/11/2018 a 30/01/2019 foram efetuadas no Projeto Conexão Água as
seguintes entregas, com os respectivos termos de aceite:
a) Nova Edição do Boletim das Águas com 16 artigos científicos (item 4.1 do cronograma).
Link para acesso à Edição 2018 do Boletim das Águas: http://conexaoagua.mpf.mp.
br/boletim-das-aguas/;
b) Recuperação das 12 Edições da Revista das Águas do extinto GT Águas (item 4.2 do
cronograma). Link com a Revitalização das Edições das Revistas das Águas:http:
//conexaoagua.mpf.mp.br/boletim-das-aguas/edicao-2017/;
c) Curso a distância em parceria com a ESMPU - Estratégias para a revitalização de bacias,
qualidade hídrica e saneamento, realizado no período de 23/08/2017 a 04/10/2017 (item 5.1
do cronograma);
d) Curso a distância em parceria com a ESMPU - Análise de resíduos de agrotóxicos em
alimentos, realizado no período de 17/07/2018 a 20/08/2018 (item 5.3 do cronograma);
e) Formação da Comissão Consultiva (item 9.1 do cronograma) e
f) Aprovação do regimento interno, com normas e diretrizes de funcionamento da Comissão
Consultiva (item 9.2 do cronograma).
Além dessas entregas, foram realizadas também diversas atividades do projeto consistentes
em reuniões técnicas, participações em cursos e seminários relacionados 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/atuacaoestrategica/eventos/. Dentre as atividades desempenhadas no período de 01/11/2018 a
30/01/2019, destacam-se as seguintes:
- Reunião com Instituto Dialog do Rio de Janeiro e Instituto Habitat das Nações Unidas sobre
Governança de Fundos Públicos - 08/11/2018;
- Participação da gerente do Projeto Conexão Água no Evento do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa: Desafios regulatórios para as Instituições Financeiras: A
Responsabilidade do Conselho de Administração e da Diretoria - 09/11/2018;
- Reunião Técnica com Sidney Ito (Sócio Líder/Risk Consulting KPMG Brazil and South
America) e com auditores CEOs da KPMG, ocasião em que houve a palestra:"Governança
Corporativa: boas práticas, regulação e o cenário atual das empresas brasileiras". Evento
realizado na PRR da 3ª Região, no dia 13/11/2018;
- Reunião com Instituto Dialog do Rio de Janeiro e Instituto Habitat das Nações Unidas,
realizada na PRR da 3ª Região, no dia 23/11/2018 (Pauta: governança de fundos públicos);
- Participação da gerente do Projeto Conexão Água no 5º Seminário Internacional Água,
Floresta, Vida e Direitos Humanos - 26 e 27/11/2018, realizado no Memorial do Ministério
Público Federal, localizado na Sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília- DF;
- Participação de Membros da Comissão Consultiva em Reunião na Secretaria Estadual de
Recursos Hídricos de São Paulo, no dia 10/12/2018, para discussão de novos procedimentos
de outorga e ações do DAEE para redução do uso clandestino de água, sistema integrado
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Análise qualitativa sobre o custo

As atividades do projeto estão sendo desempenhadas conforme o cronograma previsto no
Plano de Projeto.
Somente a atividade "Implementação de ferramenta de indexação e busca de documentos
multimídia no Portal APTUS" (item 2.3 do cronograma do projeto) está aguardando a
finalização da migração do conteúdo do portal Conexão Água para o Plone (atividade que está
sendo realizada pela equipe do projeto que trabalha na SECOM/PGR). Após essa fase, será
concluída a indexação pelo APTUS.
Propostas de encaminhamento/solução:
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qualiquantitativo da água e financiamento de empresas de saneamento para adequamento à
gestão de risco à saúde ambiental;
- Participação da gerente do Projeto Conexão Água no Seminário da ESMPU Desafios da
Resolução Consensual de Conflitos para o Ministério Público: aspectos cíveis e sancionatórios
- 11 e 12/12/2018;
- 6ª Reunião sobre responsabilidade socioambiental realizada na sede do Banco Central do
Brasil, em São Paulo, no dia 13/12/2018, com a participação da Dra. Sandra Kishi e de
Marcelo Barreto Vianna;
- Reunião da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água com a Comissão de Valores
Mobiliários para aproximação institucional e identificação de objetivos comuns, realizada na
PRR da 3ª Região, no dia 13/12/2018;
- 6ª Reunião do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Potabilidade da Água, sobre a revisão
da Portaria MS nº 5/2017, anexos XX e XXI, realizada na PRR da 3ª Região, no dia
14/12/2018.
Análise qualitativa sobre o prazo

