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:

31/01/2019 a 01/05/2019

01/08/2017

Execução planejada:

89.93%

Custo total previsto:

R$50.407,34

Custo até o momento:

R$44.963,72

Fim planejado: 01/08/2019
Execução realizada: 87.66%
Custo realizado: R$27.052,04

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$ 44.963,72 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$
27.052,04. 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).
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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 31/01/2019 a 01/05/2019 não foram efetuadas entregas de produtos (com
seus termos de aceite), no Projeto Conexão Água, pois os prazos para as próximas entregas
ainda estão em andamento e os produtos ainda estão sendo desenvolvidos e implementados.
Serão informados no próximo Relatório de Acompanhamento do Projeto a entrega de alguns
produtos, cujos prazos vencerão após 01/05/2019.
No período de 31/01/2019 a 01/05/2019 foram realizadas 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/atuacao-estrategica/eventos/. Dentre as atividades desempenhadas no período de
31/01/2019 a 01/05/2019, destacam-se as seguintes:
- Reunião virtual com a Secretaria de Meio Ambiente de Brasília, sobre articulação, parcerias
de projetos e outorga do Cantareira, realizada as 11 horas do dia 04/02/2019; Reunião do
Projeto Conexão Água com Dr. Vicente Andreu (ex-Presidente da Agência Nacional de Águas),
sobre Segurança de Barragens, realizada as 14h30 do dia 04/02/2019; Reunião da Comissão
Consultiva do Projeto Conexão Água e a Comissão de Valores Mobiliários, realizada as 11
horas do dia 05/02/2019; Reunião virtual (call) realizado com José Alexandre Vasco (da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM) sobre o foco da primeira reunião do ano de 2019,
tendo a reunião sido realizada as 18 horas do dia 05/02/2019; Reunião da Comissão
Consultiva do Projeto Conexão Água sobre Segurança de Barragem, realizada no dia
06/02/2019; Reunião sobre o evento de Segurança de Barragens, realizada no dia
19/02/2019; Reunião do Projeto Conexão Água para ouvir Erica Gorga, advogada que atuou
como Consultora da SEC americana no caso Petrobras, realizada no dia 26/02/2019;
Participação de membros da Comissão Consultiva no evento incentivado pelo Projeto Conexão
Água "Urban Matter - Desafios e Soluções Urbanas", evento realizado no InovaBra habitat, no
dia 08/03/2018; Reunião do Projeto Conexão Água na PRR da 3ª Região com o Banco Central
do Brasil (BACEN) e equipes de Informática e APTUS do Ministério Público Federal sobre
informações de sistemas de banco de dados abertos do MPF, realizada no dia 13/03/2019;
Reunião do Projeto Conexão Água com o Secretário Federal de Controle Interno da CGU, o
Diretor da DI/CGU e Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água, realizada no dia
14/03/2019; Reunião Técnica dos Grupos de Estudo de Potabilidade da Água, realizada em
14/03/2019; Reunião virtual com a Universidade Nova de Lisboa - primeiras atividades
conjuntas discutidas, realizada no dia 19/03/2019; Palestra da gerente do Projeto Conexão
Água no Seminário "Água: Centralidade para o Desenvolvimento Sustentável", em Mariana/MG,
realizada no dia 21/03/2019; Reunião do Projeto Conexão Água com a Professora Erica Gorga
e membros do MPF e do MP/MG, realizada no dia 27/03/2019; Reunião sobre possibilidades
de novas indexações no portal, realizada no dia 29/03/2019; Reunião presencial da Comissão
Consultiva do Projeto Conexão Água, Érica Gorga e Comissão de Valores Mobiliários, realizada
no dia 05/04/2019; Evento realizado em Parceria com o Projeto Conexão Água, na dia
09/04/2019: Ciclo de Debates SEGURANÇA DE BARRAGENS: DIAGNÓSTICO E TECNOLOGIAS DE
CONTROLE, na ESMPSP; Reunião do Projeto Conexão Água com o CNMP, realizada no dia
10/04/2019; Reunião com a participação do Prof. Paulo Affonso Leme Machado, sobre direito
à participação em Conselhos, realizada no dia 11/04/2019; Participação da gerente do Projeto
Conexão Água no XIX Congresso Brasileiro do Ministério Público do Meio Ambiente
(ABRAMPA); Reunião por videoconferência com a Agência Nacional de Águas, Ministério da
Saúde (DATASUS e DEMAS) e equipe de TI do Ministério Público Federal, em 29/04/2019.
Análise qualitativa sobre o prazo
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.
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Análise qualitativa sobre o escopo
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Propostas de encaminhamento/solução:
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