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INSTRUÇÕES SOBRE O RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

TODA A DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO TEM DE SER LANÇADA NO SISTEMA CHANNEL: 
Sistema Channel  → Administração  → Cadastro de projeto  → <<informe o nome do 
projeto>>   → Selecione o status “Todos”  → Clique em Filtrar  → Acesse o “Menu do 
projeto”  “→ Base de conhecimento”  “→ Documentos do projeto” →  “Lista de documentos” 

 

Informações

- O acompanhamento visa manter a situação do projeto atualizada, bem como, a verificar 
periodicamente e controlar o andamento das atividades que compõe o projeto.

- O relatório de acompanhamento tem a sua periodicidade definida no plano do projeto, portanto, sua 
emissão deve obedecer ao estabelecido no planejamento.

- É realizado um agendamento pelo Escritório de Projetos que realiza um lembrete automático, por e-
mail, para emissão do relatório. 

- O Relatório de acompanhamento é a fonte de informação para a geração e emissão de relatórios 
pelo Escritório de Projetos.

O que fazer…

- Preencher o formulário Relatório de acompanhamento, com base no percentual de execução e custo 
planejado e realizado do Dashboard do Sistema Channel. 

Sistema Channel → <<acesse o projeto>> → “Menu do projeto” → Desempenho do 
projeto → Dashboard do projeto

- Incluir o relatório no processo do projeto e publicá-lo na base de conhecimento do Sistema Channel, 
conforme orientação no cabeçalho desta página de instrução.

- Encaminhar o processo à AMGE para análise.

Próximos passos

- A AMGE analisará e, a depender do caso, contatará a gerência do projeto para sanar dúvidas ou 
realizar ações corretivas, por meio de solicitação de mudança.
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Histórico de versões
Versão Data Descrição Responsável pelo preenchimento

1 24/11/2016 Relatório de Acompanhamento nº 04 Fabíola Beda
..

Identificação do projeto
Código:
P0063

Nome (título do projeto):
Qualidade da Água

Gerente do projeto
 Sandra Akemi Shimada Kishi, Matricula nº 503, Procuradora Regional da República da 3ª Região

Ficha de acompanhamento

Relatório Nº 04 Período de Referência: 01/05/2016 a 24/11/2016

Término planejado: 31/05/2017 (para 
acompanhamento da prorrogação da outorga do 
Sistema Cantareira e para a realização da análise 
de qualidade da água - item 6.5 - Índice Oficial)

Término previsto: 31/05/2017

Execução planejada: 92,35% Execução realizada: 92,88%

Custo total previsto: R$ 112.006,99

Custo planejado (até a data atual): R$ 112.006,99 Custo realizado: R$ 37.963,67

Produtos entregues (listar os principais produtos com     validação     do     termo     de     aceite  )

Entregas Código da 
Situação

Data da 
ocorrência

(ou previsão da 
entrega não 
realizada)

2.3 Parâmetros prioritários de qualidade da água (doc.1 em anexo) 1 31/12/2016

2.4 Medidas ou ações necessárias à melhoria (doc. 2 em anexo)        1    31/12/2016

5.1 Estudo de Benchmarking de Gestão de Recursos Hídricos 
(doc. 3 em anexo)

1 30/09/2016

5.2 Modelos de Recomendação (doc. 4 em anexo) 1 30/09/2016

5.3 Manual de Atuação do MPF sobre a qualidade da água (doc. 5 
em anexo)

1 31/12/2016

5.4 Recomendações (doc. 6 em anexo) 1 31/12/2016

5.5 Convênios de Cooperação (doc. 7 em anexo) 1 31/12/2016
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Análise da execução
Análise do desempenho e do andamento: 
    Este relatório de Acompanhamento foi elaborado considerando as informações atualizadas 
no Sistema SIGOV referentes ao período de 01/05/2016 a 24/11/2016. Com base nestas 
informações, o  Projeto Qualidade da Água está sendo desempenhado conforme previsão 
contida no cronograma.
    No período de 01/05/2016 a 24/11/2016 foram realizadas as seguintes atividades previstas 
no cronograma do projeto:

• 2.3 Parâmetros prioritários de qualidade da água (doc.1 em anexo);
• 2.4 Medidas ou ações necessárias à melhoria (doc. 2 em anexo);
• 5.1 Estudo de Benchmarking de GRH (doc. 3 em anexo);
• 5.2 Modelos de Recomendação (doc. 4 em anexo);
• 5.3 Manual de Atuação do MPF sobre a qualidade da água (doc. 5 em anexo);
• 5.4 Recomendações (doc. 6 em anexo);
• 5.5 Convênios de Cooperação (doc. 7 em anexo).  

Análise da execução - Continuação:
          Ademais, no período de 01/05/2016 a 24/11/2016 foram realizados eventos, reuniões e 
seminários do Projeto, dentre os quais:

 Reunião com o Secretário de Estado Dr. David Uip, na Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo, no Gabinete do Secretário, no dia 05/05/2016 (doc. 8 em anexo);
 
 Reunião no MP/SP/Campinas, no dia 06/05/2016referente ao Inquérito Civil nº 
05/2014 (GAEMA-PCJ-Piracicaba) sobre qualidade da água (doc. 9 em anexo); 

 Reunião referente ao Inquérito Civil nº 1410960000005/2014-2 (qualidade da água) 
e sobre a "Constituição de uma Agenda Comum sobre Saúde, Águas e Meio Ambiente do 
Ministério Público e da Secretaria de Saúde", no dia 10/05/2016, as 14 horas, no Prédio da 
Procuradoria Regional da República da 3ª Região. Participação da Roseane Garcia (ABES), 
Dra. Telma Nery (Representante do Capítulo Latino Americano e Caribe da Sociedade 
Internacional de Epidemiologia Ambiental) e do Defensor Público do Estado de São Paulo Dr. 
Marcelo Carneiro Novaes (doc. 10 em anexo);

 Participação da Dra. Sandra Kishi no evento café com mediação da ABF 
(Associação Brasileira de Franchising), no dia 07/06/2016, às 9h30, na Av. das Nações 
Unidas, 10989, 11º andar, Conj. 112 VI, Vila Olímpia, São Paulo (doc. 11 em anexo); 

 Reunião com ANVISA e Vigilância Sanitária no GAEMA/Piracicaba (das 10 hs as 12 
hs) e Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água (Água e Saúde), na sala 56 da PRR da 
3ª Região, das 14 hs as 17 hs, sendo ambas as reuniões realizadas no dia 09/06/2016 (doc. 
12 em anexo); 

 Participação da Dra. Sandra Kishi na Reunião do Fórum de Recursos Hídricos do 
CNMP em Brasília, no dia 16/06/2016 (doc. 13 em anexo);

 Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água (Águas e Saúde), no dia 
28/06/2016, na PRR da 3ª Região (doc. 14 em anexo);

 Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água - Rede Digital de Qualidade da 
Água, no dia 14/07/2016, na sala 56, PRR 3ª Região (doc. 15 em anexo); 

 Participação da Dra. Sandra Kishi na Reunião Técnica para discussão da renovação 
da outorga do Sistema Cantareira, realizada pela Agência Nacional de Águas, no dia 
28/07/2016 (doc. 16 em anexo);  
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 Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água - Rede Digital, no dia 01/08/2016, 
na sala 56 (doc. 17 em anexo);  

 Audiência Pública sobre a Despoluição da Baía de Guanabara, no dia 26/08/2016, 
na Procuradoria da República do Rio de Janeiro (doc. 18 em anexo);

 Audiência Pública "Exposição aos agrotóxicos e gravames à Saúde e ao Meio 
Ambiente", realizada na Faculdade de Saúde Pública da USP, nos dias 29 e 30 de agosto de 
2016 (doc. 19 em anexo);

 Reunião no MP/SP sobre os Inquéritos Civis nº 05/2014 e 231/2014 e sobre 
Monitoramento e Rede Digital de Águas, realizada no dia 09/09/2016 (doc. 20 em anexo);

 Reunião de apresentação do Projeto Qualidade da Água para o Dr. Nívio de Freitas, 
no dia 13/09/2016, por videoconferência entre a PRR 3ª Região e a 4ªCCR/MPF (doc. 21 em 
anexo);

 Participação da Dra. Sandra Kishi no Seminário na ESALQ/USP "Propostas de 
alterações no licenciamento ambiental e seus impactos: desregulamentação", realizado nos 
dias 14 e 15 de setembro de 2016 (doc. 22 em anexo);  

 Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água, no miniauditório da PRR 3ª Região, 
realizada no dia 28/09/2016 (doc. 23 em anexo);  

 Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água - Rede Digital de Qualidade da 
Água, no dia 14/10/2016, no Gabinete 102, na PRR da 3ª Região (doc. 24 em anexo).

     
Propostas de encaminhamento/solução: 

Assinatura do gerente do projeto

   À AMGE, 

São Paulo/SP, 25 de novembro de 2016.

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 25/11/2016 17:00:52
Signatário(a): SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI:503-7
Certificado: 6d22563d024467fe
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