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INTRODUÇÃO
A Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado do Paraná, representada pela Unidade de Gerenciamento do Projeto Multissetorial
de Desenvolvimento do Paraná, com a cooperação técnica do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), apresenta de forma
sistematizada e integrada o segundo relatório de execução física e financeira das ações do projeto. Esse relatório busca também estabelecer o diálogo entre
os executores e contribuir para a transparência das políticas públicas, com a sua disponibilização no endereço eletrônico www.sepl.pr.gov.br.
O Projeto Multissetorial de Desenvolvimento do Paraná, objeto do acordo de empréstimo entre o Estado do Paraná e o Banco Mundial
(nº 8.201-BR) tem como objetivo promover o acesso a oportunidades de desenvolvimento econômico e humano mais equitativas e ambientalmente
sustentáveis. Está organizado em dois componentes: Componente 1 - Promoção Justa e Ambientalmente Sustentável do Desenvolvimento Econômico e
Humano, englobando nove programas finalísticos; e Componente 2 - Assistência Técnica para Gestão Pública mais Eficiente e Eficaz, envolvendo cinco
setores: desenvolvimento rural, meio ambiente, saúde, educação e gestão do setor público.
O financiamento firmado com o Banco Mundial em 12 de dezembro de 2013 teve sua efetividade em 13 de janeiro de 2014, e adota uma
modalidade setorial ampla denominada em inglês de Sector Wide Approach (SWAp). Constitui um tipo de financiamento inédito até o momento no
Estado, em que há o comprometimento com investimentos estratégicos em setores que promovam o desenvolvimento econômico e social. Nesse arranjo,
os programas do Componente 1 foram assumidos como iniciativas orçamentárias no Plano Plurianual 2012-2015.
Com o propósito de comunicar o andamento do Projeto Multissetorial de Desenvolvimento do Paraná, este relatório contempla quatro seções
além desta introdução. Inicialmente, faz-se uma breve referência aos Fatores Circunstanciais. A segunda seção, Indicadores de Monitoramento da Execução
Física do Componente 1 - Promoção Justa e Ambientalmente Sustentável do Desenvolvimento Econômico e Humano, no cenário das referências básicas,
expressa os resultados dos programas com os indicadores de produto do Modelo Lógico e os outros indicadores de monitoramento acordados e, no
contexto, pontua aspectos relacionados à execução e ao desempenho dos indicadores. A terceira seção, por sua característica de financiamento, apresenta
o gerenciamento e os indicadores de monitoramento do Componente 2 - Assistência Técnica para Gestão Pública mais Eficiente e Eficaz. Na quarta
seção, o enfoque é dado à execução financeira, com destaque para o cumprimento das regras de desembolso no período.
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1
fatores circunstanciais
Para uma melhor compreensão do alcance dos indicadores apresentados neste relatório, deve-se considerar o contexto em que se deu a contratação,
como também as condições mais gerais da execução inicial do projeto. O tempo em que transcorreu a negociação do contrato em justaposição ao desenho
do Projeto Multissetorial de Desenvolvimento do Paraná de certa forma redefiniu prioridades, e isto pode ser explicado por algumas regras contratuais
intrínsecas à modalidade de empréstimo praticada, a qual está associada à programação orçamentária expressa no Plano Plurianual (PPA), o que comprometeu
o Estado em sua execução. Outro fator a ser considerado refere-se à regra contratual que prevê a possibilidade de reembolso das despesas ocorridas no
âmbito do Projeto em até 12 meses pretéritos. As situações apontadas, somadas à alteração do período de vigência do contrato, inicialmente previsto para
o período 2012-2015, sendo readequado para 2014-2017, formam o cenário em que o Projeto Multissetorial vem sendo executado.
A sistemática de monitoramento adotada pela Unidade de Gestão do Projeto (UGP) foi construída com a aplicação da metodologia Modelo
Lógico, para organizar o monitoramento dos programas finalísticos do Projeto, estruturados no componente Promoção Justa e Ambientalmente Sustentável
do Desenvolvimento Econômico e Humano. Esta metodologia baseia-se na teoria do programa para estabelecer três conjuntos de indicadores: de produto,
intermediário e final. A aferição dos indicadores possibilitará a ação balizada do gestor. Em consonância e ao mesmo tempo são acompanhados outros
indicadores identificados por: desenvolvimento, resultado intermediário e de desembolso. Esses indicadores estão vinculados às ações previstas tanto no
Componente 1 quanto no Componente 2 do projeto (quadro 1).
Os Indicadores de Monitoramento foram previamente acordados em duas circunstâncias, por ocasião da missão de pré-avaliação do Projeto,
em abril de 2012, e na fase da construção do Modelo Lógico concluído em julho de 2012. Os Indicadores de Desenvolvimento estão correlacionados
com os cinco setores apoiados pelo projeto Multissetorial de Desenvolvimento do Paraná. Os Indicadores de Monitoramento, também denominados de
Resultados Intermediários, foram construídos considerando os programas finalísticos e a ação do Componente 2 do projeto. Os Indicadores de Desembolso
foram definidos tendo em vista as regras e normas do financiamento. De forma geral, as metas acordadas e expressas nos instrumentos de acompanhamento
são equivalentes; quando tal não acontece, dá-se o devido destaque.
A Unidade de Gerenciamento do Projeto no uso de suas atribuições para o primeiro relatório realizou reuniões com gestores e executores em
março de 2015 para a revisão do cronograma de execução das metas dos indicadores de produto do Modelo Lógico, e dos quadros com os indicadores
de desenvolvimento intermediários e de desembolso. Para o primeiro relatório foi elaborado um instrumento de coleta de informações junto aos executores
com base no qual se realiza o cálculo dos indicadores.
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O Procedimento adotado para o segundo relatório foi a solicitação do preenchimento das planilhas pelos executores, conforme o instrumento
de coleta utilizado no relatório anterior. A UGP/SEPL consiste e consolida as informações recebidas dos executores e, com a colaboração técnica da
equipe do Núcleo de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do IPARDES, são calculados e analisados o desempenho dos indicadores acordados
no Modelo Lógico e o desempenho dos indicadores de desenvolvimento intermediários e de desembolso estabelecido no Acordo de Empréstimo.
QUADRO 1 - ORGANOGRAMA DO PROJETO MULTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ
PROJETO MULTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ
COMPONENTE 1:
PROMOÇÃO JUSTA E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HUMANO

SETOR 1 OU SUBCOMPONENTE 1.1
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
1.1.1 Programa Desenvolvimento Econômico e Territorial - Pró-Rural (SEAB, EMATER e ITCG)
1.1.2 Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias (SEAB, EMATER e AGUASPARANÁ)
SETOR 2 OU SUBCOMPONENTE 1.2
GESTÃO AMBIENTAL E DE RISCOS E DESASTRES
1.2.1 Programa Modernização do Sistema de Licenciamento Ambiental (SEMA, IAP e AGUASPARANÁ)
1.2.2 Programa Fortalecimento da Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos (SEMA, IAP, AGUASPARANÁ
e DEFESA CIVIL)
SETOR 3 OU SUBCOMPONENTE 1.3
EDUCAÇÃO
1.3.1 Programa Sistema de Avaliação da Aprendizagem (SEED)
1.3.2 Programa Formação em Ação (SEED)
1.3.3 Programa Renova Escola (SEED)
SETOR 4 OU SUBCOMPONENTE 1.4
SAÚDE
1.4.1 Programa Rede de Urgência e Emergência (SESA)
1.4.2 Programa Mãe Paranaense (SESA)
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COMPONENTE 2:
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA GESTÃO PÚBLICA MAIS EFICIENTE E EFICAZ

SETOR 5
GESTÃO DO SETOR PÚBLICO
SUBCOMPONENTE 2.1
Qualidade Fiscal (SEPL e SEFA)
SUBCOMPONENTE 2.2
Modernização Institucional (SEPL, SEAP, IPARDES e CGE)
SUBCOMPONENTE 2.3
Gestão mais Eficiente dos Recursos Humanos (SEPL e SEAP)
SUBCOMPONENTE 2.4
Apoio à Agricultura de Baixo Impacto Ambiental (SEPL e SEAB)
SUBCOMPONENTE 2.5
Apoio à Modernização do Sistema de Licenciamento Ambiental (SEPL, SEMA, ITCG, AGUASPARANÁ
e IAP)
SUBCOMPONENTE 2.6
Apoio à Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos (SEPL, SEMA, CASA MILITAR/DESFESA CIVIL, IAP e
AGUASPARANÁ)
SUBCOMPONENTE 2.7
Educação (SEPL e SEED)
SUBCOMPONENTE 2.8
Saúde (SEPL e SESA)

2
INDICADORES DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA DO COMPONENTE 1 - Promoção Justa e
Ambientalmente Sustentável do Desenvolvimento Econômico e Humano
Esta seção focaliza o conjunto de indicadores de execução física para os programas finalísticos que integram o Componente 1. Assim, os
programas serão apresentados por setor com os quadros de acompanhamento dos indicadores devidamente contextualizados. O quadro-resumo de
execução financeira e os diagramas com as referências básicas dos programas serão apresentados como cenário para o acompanhamento dos programas.

2.1

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - Setor 1
O setor 1 volta-se ao compromisso de aumentar a participação dos agricultores familiares em atividades agrícolas mais rentáveis, apoiando a

organização, o planejamento e práticas ambientais, sociais e econômicas sustentáveis, e assim contribuir para a diminuição das diferenças regionais.
As ações do setor estão estruturadas em dois programas: Desenvolvimento Econômico Territorial (Pró-Rural), que visa reverter a baixa eficiência
produtiva, econômica e social na região central do Estado; e Gestão de Solos e Água em Microbacias, comprometido com a melhoria da gestão dos
recursos naturais, resultando na maior sustentabilidade das atividades agropecuárias (tabela 1, diagramas 1 e 2).

11

DIAGRAMA 1 - REFERÊNCIAS BÁSICAS DO PROGRAMA PRÓ-RURAL

DIAGRAMA 2 - REFERÊNCIAS BÁSICAS DO PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
PROGRAMA DE
GESTÃO DE SOLOS E
ÁGUA EM MICROBACIAS

PROGRAMA
PRÓ-RURAL

Aumentar a competitividade dos
agricultores familiares na Região
Central do Paraná de forma
sustentável, nas dimensões
ambiental, social e econômica

PÚBLICO-ALVO
Agricultores familiares
da região central
BENEFICIÁRIOS
30 mil famílias de
agricultores familiares

CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO:
1) Municípios da Região Central
com IDH-M inferior à média do
Estado; 2) proporção de
famílias pobres – renda
per capita até ½ salário
mínimo – superior a 30%

Fortalecer a capacidade
organizacional e gerencial
da ATER Pública

Modernizar o planejamento
e a gestão ambiental para
a correta utilização dos
recursos naturais

Desenvolver e apoiar
mecanismos de
formação de capital
humano e social

PÚBLICO-ALVO
População das microbacias

Fortalecer as organizações
e associações

BENEFICIÁRIOS
28.800 famílias de 350
microbacias priorizadas

Ampliar ou inovar as
oportunidades de
negócios sustentáveis

Fomentar o gerenciamento
da infraestrutura viária rural

Incentivar o processo
de regularização fundiária

FONTE: IPARDES - Modelo Lógico, 2012

Organizar sistemas de
informação estratégicos
para a gestão ambiental
Estabelecer um programa
de capacitação, comunicação e
educação ambiental voltado às
práticas sustentáveis de manejo
de solos, água e biodiversidade
Planejar, junto à sociedade, uma
agricultura mais sustentável
e harmônica com a conservação
dos recursos naturais
Prover água em qualidade e
quantidade necessárias para a
população das microbacias

CRITÉRIOS:
1) Áreas de agricultura e pecuária intensivas com problemas de erosão, uso intensivo de agrotóxicos
e fertilizantes;
2) Áreas de alta fragilidade de solos (Arenito Caiuá e litoral paranaense);
3) Municípios da Região Metropolitana de Curitiba com alta demanda de água e uso intenso do solo
e de agroquímicos.

FONTE: IPARDES - Modelo Lógico, 2012

Acompanhamento dos Indicadores
Com a construção do Modelo Lógico, foram definidos 12 (doze) indicadores de Produto para o programa Pró-Rural, visando fomentar a inserção
socioprodutiva dos agricultores familiares beneficiários. Para o programa Gestão de Solos e Água em Microbacias foram estabelecidos 8 (oito) indicadores
de produto para incrementar a gestão sustentável dos recursos naturais (quadro 2).
No quadro 3 constam os indicadores de Desenvolvimento, Intermediário e de Desembolso relativos ao Setor 1 - Desenvolvimento Rural
Sustentável, vinculados aos respectivos programas.
12
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Contexto
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TERRITORIAL - PRÓ-RURAL
• As metas relativas ao fortalecimento da assistência técnica rural foram cumpridas. A reforma da infraestrutura e a modernização tecnológica dos escritórios
regionais com a renovação da frota de veículos contribuíram para a viabilização das condições técnicas e operacionais requeridas na execução do programa.
• A superação da meta de atendimento aos agricultores familiares em mais de 1.000% resulta da ampliação da natureza das atividades compreendidas como
de assessoramento aos beneficiários. Na programação inicial para estimar esta meta foi considerado exclusivamente o trabalho de extensão rural sistemático
de gestão dos empreendimentos produtivos. A Unidade Executora do Programa considera para a contabilização da meta no mínimo as seguintes atividades:
a) Um atendimento pontual de ordem diversa, como esclarecimentos técnicos sobre a produção e acesso a políticas públicas para o setor; b) Uma visita
técnica à unidade produtiva para assessoramento e orientação e c) 8 horas de atividades de capacitação.
• Outro fator relevante que contribui para a superação da meta de atendimento dos agricultores familiares foi a alocação de toda a equipe técnica da EMATER
para a execução, o que inicialmente estava previsto de modo gradativo. Assim, a continuidade do trabalho de prestação de serviços de assistência técnica
depende da disponibilização permanente de técnicos da Emater, em quantidade suficiente para garantir o cumprimento das metas do programa.
• A dinâmica da execução das atividades relacionadas à meta de atendimento aos agricultores familiares demonstrou para a Unidade Técnica de Execução
que a mensuração da meta de forma acumulada, conforme prevista no Modelo Lógico, não reflete plenamente a realidade, por se tratar do mesmo universo.
Assim, para a revisão de meio termo a proposta da Unidade Técnica de Execução do Programa consiste na contabilização anual desta meta.
• Para promover o acesso ao mercado com geração de trabalho e renda com sustentabilidade social, econômica e ambiental para agricultores familiares, o
edital para a chamada pública de projetos foi lançado em outubro de 2014. O processo de seleção dos projetos foi concluído em fevereiro de 2015, com
a aprovação de 28 propostas e habilitação de 27, conforme os resultados publicados no endereço eletrônico: www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/
deagro/Proterritorio/resultado_final_habilitacao_proponente_proposta_02fev2015.pdf.
• Em decorrência das dificuldades operacionais e dos impedimentos legais do período eleitoral para assinatura de convênios, o indicador de produto do
modelo lógico foi calculado com base no número de propostas selecionadas.
• No que se refere ao indicador de desembolso “Número de propostas de negócios sustentáveis aprovadas e financiadas” a meta e o protocolo de verificação
foram revisados na Missão de Supervisão de março de 2015 para “relação das propostas selecionadas”. Assim, considerou-se o cumprimento integral da meta.
• A estratégia de execução adotada para capacitação consiste em realizar maior quantidade de eventos, com carga horária de 8 horas e com aumento do
número de participantes por evento. Este procedimento se distingue do planejado e descrito no Manual Operativo, o que, em parte, explica a superação
das metas de capacitação de pessoas e de liderança. Na revisão de meio termo as metas de capacitação, a estratégia e o modelo adotado podem ser objeto
de análise com proposta de ajustes em consonância com a realidade da oferta.
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• A contabilização das metas de qualificação foi revisada pela Unidade Técnica de Execução. A quantificação adotada pelo Cadastro da Pessoa Física (CPF)
do participante evita a duplicidade da participação e proporciona informações de melhor qualidade sobre a execução das atividades de qualificação.
• Com a racionalização dos procedimentos técnicos, administrativos e de gestão para a regularização fundiária, foi concluída a instrução de mais de 4
mil processos. No período que antecedeu a assinatura do contrato, foram 815 processos ajuizados e no segundo semestre de 2014 o ajuizamento foi de
587 processos.
• A meta inicial de regularização fundiária deverá passar por redimensionamento com ampliação do número de beneficiários. A revisão e o ajuste dessa meta
decorrem da redução dos custos operacionais e da otimização dos procedimentos, devido ao trabalho colaborativo interinstitucional e entre as diversas
esferas públicas.
• A ação de fortalecimento de consórcios intermunicipais para a gestão de estradas rurais deverá ser iniciada somente após a aquisição das patrulhas
rodoviárias e a seleção dos consórcios de municípios beneficiários.
• Para a execução das ações relacionadas à gestão das estradas rurais está em fase de elaboração o edital para licitação internacional para aquisição de
máquinas e equipamentos que compõem as patrulhas rodoviárias.

PROGRAMA GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA EM MICROBACIAS
• Para a modernização da gestão em microbacias foi programada a melhoria da infraestrutura operacional no âmbito estadual, regional e municipal, com a
aquisição de equipamentos. Esta meta deixou de ser cumprida em virtude de dificuldades operacionais como a reformulação e atualização das especificações
técnicas, definição das quantidades dos itens, disponibilidade orçamentária e compatibilização da demanda das diferentes instituições beneficiárias.
• A integração do sistema multifinalitário passará por reexame das especificações técnicas a serem discutidas na avaliação de meio termo.
• O cumprimento da meta de implantação do sistema de abastecimento de água consiste na perfuração dos poços e na instalação de infraestrutura para o
fornecimento da água diretamente ao beneficiário. Desta forma, verifica-se a execução de 185 poços perfurados e em operação 32 sistemas de distribuição
de água.
• As atividades de qualificação para o cumprimento das metas estão sendo executadas em consonância com os objetivos do programa e de acordo com a
demanda identificada no processo de implementação das demais ações do programa. Entretanto, a oferta de capacitação em execução difere do inicialmente
programado e descrito no Manual Operativo do Programa. Neste contexto, observou-se um descompasso relacionado ao cumprimento das metas, a
exemplo dos cursos sobre geotecnologias, com carga horária e número de eventos menores e maior quantidade de participantes. A adequação do plano
de qualificação à realidade da execução deverá ser objeto de análise na revisão de meio termo.
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• Os principais conteúdos tratados nas qualificações dos técnicos foram: orientações para o planejamento eficiente do território; conceitos de manejo e
conservação de solos; água e biodiversidade, manejo integrado de pragas; agricultura conservacionista, agroecologia e técnicas de monitoramento ambiental.
• No que se refere à qualificação de agricultores, a programação tem-se concentrado em atividades de curta duração, três horas em média, no formato reunião
técnica, em virtude da disponibilidade de tempo do público-alvo. Os conteúdos estão relacionados à adoção de práticas sustentáveis como: manejo e
conservação de águas, solos e biodiversidade; gestão de ecossistemas e água; agrobiodiversidade; agricultura convencional x agricultura conservacionista.
• Até 2014 foram concluídos 110 planos de microbacias, sendo a maior parte foi elaborada no período 2012-2013. Assim, a meta para o primeiro ano de
20 planos no primeiro semestre e 30 para o segundo semestre de 2014 foi integralmente cumprida.
• Os Planos das Microbacias estabelecem as referências para a gestão compartilhada e para a adoção de práticas conservacionistas, e são devidamente
validados pelas comunidades.
• O indicador de desembolso vinculado à meta no ano registrou um percentual de cumprimento acima de 100%, em face da formulação dos planos no
período que antecedeu a assinatura do contrato.
• O indicador de produto do Modelo Lógico relacionado aos planos foi revisado para 50 planos em 2014; 100 em 2015 e 50 para 2016 e 2017, para
compatibilizar com o indicador de desembolso.

2.2

GESTÃO AMBIENTAL E DE RISCOS E DESASTRES - Setor 2
O setor Gestão Ambiental e de Riscos e Desastres atuará em duas frentes: na modernização dos processos de licenciamento e fiscalização

ambiental e na reestruturação do sistema gestão, prevenção e resposta a riscos e desastres. O objetivo central é fortalecer a capacidade do Estado de
atender às demandas dessa área. O setor organiza sua ação nos programas: Modernização do Sistema de Licenciamento Ambiental, com ênfase na
eficiência das práticas de licenciamento ambiental, e Fortalecimento da Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos, visando melhorar a prevenção, resposta
e recuperação frente aos desastres (tabela 2, diagramas 3 e 4).
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DIAGRAMA 3 - REFERÊNCIAS BÁSICAS DO PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

DIAGRAMA 4 - REFERÊNCIAS BÁSICAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RISCOS
NATURAIS E ANTRÓPICOS
PROGRAMA
FORTALECIMENTO DA
GESTÃO DE RISCOS
NATURAIS E
ANTRÓPICOS

PROGRAMA
MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
Aumentar a agilidade,
a qualidade e a transparência da
prestação dos serviços públicos

Aumentar a qualificação
científico-tecnológicojurídica dos produtos

Estruturar uma política pública
para reduzir riscos e agilizar
a capacidade de resposta
a desastres
PÚBLICO-ALVO
População do Estado do Paraná

PÚBLICO-ALVO
População do Estado do Paraná
BENEFICIÁRIOS
Solicitantes de licenciamento
e outorga

FONTE: IPARDES - Modelo Lógico, 2012

Promover maior agilidade e
maior transparência nos
processos

Institucionalizar uma política
pública para a gestão de
riscos e desastres
Aprimorar a infraestrutura
técnica e operacional para a
prevenção e resposta

BENEFICIÁRIOS
População afetada por desastres
CRITÉRIOS:
Estruturar e aparelhar a gestão nas áreas mais vulneráveis vinculadas à inundação, deslizamento de
taludes e em vias que concentram transporte de produtos perigosos.

FONTE: IPARDES - Modelo Lógico, 2012

Acompanhamento dos indicadores
Com a construção do Modelo Lógico, foram definidos cinco indicadores de produto para o programa Modernização do Sistema de Licenciamento
Ambiental visando à melhoria da tramitação dos processos de licenciamento e outorga. Em relação ao Programa Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos,
foram formulados nove indicadores de produto objetivando aumentar a capacidade de prevenção, resposta e recuperação frente aos desastres (quadro 4).
O indicador de desenvolvimento do setor Gestão Ambiental e de Riscos e Desastres corresponde ao percentual da área do Estado com riscos
identificados. No caso dos indicadores intermediários, constam três indicadores dos respectivos programas, e no tocante ao indicador de desembolso,
constam dois indicadores (quadro 5).

18

QUADRO 4 - INDICADORES DE PRODUTO DOS PROGRAMAS MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - MODELO LÓGICO - SETOR 2, GESTÃO AMBIENTAL E DE RISCOS E DESASTRES - 2014

PROGRAMA DE GASTOS ELEGÍVEIS 3 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PRODUTO

Unidade de
Medida

Realizado
Até
12/12/2013

De 01/2014
a 06/2014

Metas Anuais
De 07/2014 a
12/2014

Realizado em 2014

Sistema de
Informação
Integrado em
operação parcial
implantado em 20%

Sistema de
Informação
Integrado em
operação parcial
implantado em 20%

1 Sistema de Informações integrado

Texto

NA

NA

1 Sistema de transmissão, recepção e armazenamento de dados operando 6 estações de monitoramento do ar ins taladas e operando (nas cidades de Ponta
Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu e Paranaguá)

Texto

NA

NA

NA

60 estações plúvio-fluviométricas telemétricas instaladas, operando e com
manutenção

Número

60

NA

5 Regiões do Estado com Balcões Únicos de Atendimento instalados e em
funcionamento; compilação da Legislação Ambiental

Número

NA

22 Municípios com descentralização compartilhada de Licenciamento e Fiscalização

Número

NA

Indicador de Desempenho

2014

Indicador

%

NA

Sistema implantado

NA

NA

NA

Taxa de estruturação da rede de
monitoramento do ar

NA

NA

NA

60

Taxa de instalação das estações
pluviométricas

100,00

NA

1

1

1

Taxa de acesso ao Sistema de
Informação Integrado

100,00

NA

NA

NA

NA

Taxa de descentralização de
licenciamento e fiscalização

NA

PROGRAMA DE GASTOS ELEGÍVEIS 4 - GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS
PRODUTO

Unidade de
Medida

Institucionalização do conselho estadual para a gestão de riscos e desastres
ambientais

Texto

Instrumento legal que institui a Política Estadual

Texto

Realizado
Até
12/12/2013
Criação do
conselho
NA

De 01/2014
a 06/2014

Metas Anuais
Realizado em 2014

De 07/2014 a
12/2014

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2014

Indicador de Desempenho
Indicador

Criação do
conselho

Institucionalização do Conselho

%
100,00

NA

Instrumento legal formalizado

NA

NA

NA

Taxa de instrumentos técnico operacionais concluídos e/ou realizados

NA

NA

NA

NA

Taxa de sistemas para monitoramento e
gestão

NA

4,96

0

4,96

5

NA

NA

NA

NA

NA

Sala de Monitoramento e Alerta de
Desastres em operação

NA

Número

NA

NA

NA

NA

NA

Taxa de instalação de estrutura física

NA

Realização de cursos para representantes de 15 regionais da defesa civil

Número

NA

NA

NA

NA

NA

Taxa de capacitação

NA

Plataforma VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) em operação para a coleta de dados
em áreas de difícil acesso

Texto

NA

NA

NA

NA

NA

Plataforma VANT em funcionamento

NA

1 Estudo técnico com cenários ambientais Paraná 2030 e 1 plano de gestão de riscos
hidrometeorológicos em áreas metropolitanas

Texto

NA

NA

NA

Sistema Autônomo de Previsão Hidrológica; Sistema de Processamento, Integração e
Informações; Sistema de Previsão e Estimativa de Chuva; Sistema de Mapeamento da
Cobertura e Uso do Solo e Monitoramento Ambiental

Texto

NA

NA

Mapa do Estado com identificação dos riscos de desastres

Percentual

0

Sala de Monitoramento e Alerta de Desastres em funcionamento

Texto

5 Salas fixas e 5 salas móveis de Gerenciamento de D esastres Regionais; 1 sala fixa e
1 sala móvel de Gerenciamento de Desastres Central na Coordenadoria da Defesa
Civil

Taxa de mapeamento de risco de
desastres

99,20

FONTE: IPARDES - Modelo Lógico, 2012
NOTA: Sinal convencional utilizado:
NA - Não se aplica.
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QUADRO 5 - INDICADORES DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - SETOR 2, GESTÃO AMBIENTAL E DE RISCOS E
DESASTRES - 2014

INDICADOR DE MONITORAMENTO

UNIDADE
DE MEDIDA

META PARA
DESEMBOLSO
PROGRAMADO 02/2015
Abs.

Melhor identificação dos Riscos e Desastres

Percentual

Fortalecimento do Monitoramento e Gestão de Riscos e Desastres e
Sistema de Alerta Hidrometeorológico

Texto

Número médio de dias para a entrega de licenças de direito de uso da
água e ambientais para o agronegócio na região de Toledo

Número

Número de municípios que celebraram convênio para a
descentralização do Licenciamento e da Fiscalização Ambiental
Número de regiões do Estado com balcões únicos instalados para o
acesso a serviços de licenciamento ambiental (1)

Estabelecimento da Política Estadual de Gestão de Riscos e Desastres

META ALCANÇADA
NO PERÍODO
Abs.

5
Editais de aquisições de
equipamentos aprovados
pelo Banco

%
4,96

0

180

NA

Número

0

NA

Número

Operação parcial do
Sistema de Informações
para a Gestão Ambiental
e de Recursos Hidrícos. O
sistema está disponível
para acesso online para
os serviços de
licenciamento ambiental
para a indústria.

1

Texto

Minuta da Política Estadual
de Gestão de Riscos e
Desastres considerada
satisfatória pelo Banco
Mundial

PROTOCOLO PARA VERIFICAÇÃO/FONTE DE INFORMAÇÃO

1

O trabalho envolve vários passos e vários níveis de detalhamento. O primeiro estudo
99,2 identifica perigo, em seguida, vulnerabilidades, e posteriormente a avaliação de risco.
Estudos hidrogeológicos detalhados são conduzidos para as áreas de risco identificadas.
0

Aquisição e instalação dos equipamentos para Monitoramento de Riscos e Desastres e
Sistema de Alerta, estabelecimento de uma Central de Gestão de Desastres.

O tempo médio refere-se ao tempo passado nas Agências Estaduais a partir do dia em
NA que a licença foi solicitada até o dia de emissão da licença, excluindo os atrasos
causados pelo requerente (avaliação ambiental, estudos, planos de ação, etc.).
Número de municípios com sistema de licenciamento ambiental e sistema de
NA
monitoramento descentralizados (convênios assinados).
Print Screen da tela de acesso online do sistema durante o processo de emissão de
uma Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLAE) para a indústria.

100

Estrutura da Política: relatório descrevendo a estrutura da política, atores participantes e
acordos estabelecidos para tornar a política operacional; Plano do DRM do Estado:
relatório definindo as ações específicas para a implementação da estrutura da Política;
Lei: cópia do documento.

FONTE: SEPL/CDG/UGP - Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná
NOTA: Sinal convencional utilizado:
NA - Não se aplica.
Indicador de Desenvolvimento Setorial
Indicador de Resultado Intermediário
Indicadores de Desembolso
(1) Foi utilizado para mensurar esse indicador de desembolso a implantação do sistema de informações para gestão ambiental e recursos hídricos, conforme o acordado com o Banco em março de 2015.
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Contexto
PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
• Para a implantação do Sistema de Informações integrado, meta prevista para 2017, a Celepar desenvolveu e implantou integralmente o módulo de Licenciamento
Industrial, inclusive com a emissão automática de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual (DLAE), e parcialmente o módulo de Monitoramento
Ambiental. Os módulos para Avicultura, Suinocultura, Comércio e Serviços estão em desenvolvimento com previsão de implantação em 2015.
• Para o desenvolvimento do módulo de Gestão de Recursos Hídricos do Sistema de Informações, está em fase de elaboração o termo de referência para a
contratação de consultoria.
• A meta de Compilação da Legislação Ambiental, prevista para o quarto ano do programa, será objeto de análise na revisão de meio termo, tendo em vista
dificuldades operacionais no seu cumprimento.
• Acordou-se que na revisão de meio termo será equacionada a divergência entre o indicador “Número médio de dias para entrega de licenças de direito
ao uso da água e ambientais para o agronegócio na região de Toledo” e o indicador de resultado intermediário do Modelo Lógico “Redução do número
médio de dias para a entrega de outorga prévia do direito de uso da água e licença prévia ambiental”.
• Os procedimentos para a descentralização compartilhada foram formalizados pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEMA); 13 municípios foram
considerados habilitados para assumir essa prestação de serviços com a outorga, por parte da SEMA, do direito desses municípios de emitirem licenças
ambientais.
• Sobre a estratégia de instalação dos balcões únicos de atendimento, a Unidade Técnica de Execução do Programa indica a necessidade de redimensionar
a meta na revisão de meio termo em decorrência de dois fatores: a) dificuldade de operacionalização; e b) avanço tecnológico, em que o atendimento
online pode ser avaliado como alternativa. Neste contexto, na Missão de março de 2015, optou-se pela implantação do Sistema de Informações para a
Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos, como indicador de desembolso, sem prejuízo ao cumprimento dos objetivos do programa.

PROGRAMA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS
• Entre a elaboração do desenho do programa e o início de sua execução foi instituída a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). Esta dispõe
sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), e autoriza a criação de
sistema de informações e monitoramento de desastres, Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012.
• Outro importante instrumento é o plano integrado entre governos, setor privado e representações da sociedade civil organizada, consolidado no Plano
Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (P2R2).
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• A criação do Conselho Estadual, por meio da publicação do Decreto-Lei 9.557/2013, institui e regulamenta o Sistema Estadual de Proteção e Defesa
Civil, com a finalidade de coordenar as ações para prevenir e minimizar os efeitos de desastres, bem como socorrer e assistir as populações e recuperar
áreas afetadas.
• Para a institucionalização da política estadual a minuta da Lei foi concluída e está em fase de análise e avaliação pelos setores competentes.
• Para a contratação do estudo e planos e sistemas, os procedimentos de contratação estão em curso com a elaboração de Termos de Referência e Editais
de Licitação.
• Em 2013 foram adquiridas estações hidrometeorológicas e foi instalado o radar meteorológico em Cascavel. Com a aquisição dos radares previstos para
o Litoral e a RMC, parte expressiva dos equipamentos será adquirida.
• Para uma melhor identificação dos riscos de desastres foi realizado o mapeamento da suscetibilidade para movimentos gravitacionais de massa e inundações
nos Municípios do Litoral (Antonina, Guaratuba, Guaraqueçaba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná), da Região Metropolitana de Curitiba
(Almirante Tamandaré, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais) e Interior (Capitão Leônidas Marques e União
da Vitória).
• Para a execução do mapeamento do uso e cobertura da terra e delimitação de áreas urbanas inundáveis, os documentos licitatórios foram elaborados
e estão em fase de análise na UGP.
• Módulos do Sistema de Informação estão sendo desenvolvidos pelos executores e CELEPAR. Para a integração das bases de dados e do sistema estão em
curso os procedimentos requeridos para a contratação de prestação de serviços para a realização dessas atividades.

2.3

EDUCAÇÃO - Setor 3
Com a educação assumida como bem público, cabe ao Estado assegurar a equidade no acesso à escola e garantir a permanência e a aprendizagem

dos alunos. Os três programas do setor Educação contribuem para o cumprimento desse compromisso. O programa Sistema de Avaliação da Aprendizagem
enfrenta o problema da “insuficiência de informações necessárias para o direcionamento pedagógico sobre o desempenho dos alunos”. O programa
Formação em Ação visa à atualização e formação dos profissionais de educação. O programa Renova Escola objetiva a melhoria do ambiente escolar
com a manutenção e conservação dos prédios escolares e a disponibilização de equipamentos e mobiliários (tabela 3 e diagramas 5, 6 e 7).
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DIAGRAMA 5 - REFERÊNCIAS BÁSICAS DO PROGRAMA SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
PROGRAMA
SISTEMA DE
AVALIAÇÃO DA
APRENDIZAGEM

Avaliar o rendimento escolar para
subsidiar escolas com dados e
informações necessários ao
direcionamento pedagógico

PÚBLICO-ALVO
Dirigentes, gestores, professores
e comunidade escolar
BENEFICIÁRIOS
Professores, técnicos e gestores
da educação

Desenvolver um sistema de
avaliação em conformidade com
a realidade do Estado
Implantar o Sistema de Avaliação
da Educação Básica
Realizar avaliação do rendimento
escolar dos alunos
Proceder à divulgação interna
e externa dos resultados

CRITÉRIOS:
Alunos do 6º e 9º anos do ensino fundamental e 1º e 3º anos do ensino médio nas disciplinas de língua
portuguesa e matemática.

FONTE: IPARDES - Modelo Lógico, 2012
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DIAGRAMA 7 - REFERÊNCIAS BÁSICAS DO PROGRAMA RENOVA ESCOLA
PROGRAMA
RENOVA ESCOLA
Melhorar a infraestrutura física
dos prédios da rede estadual
de ensino
PÚBLICO-ALVO
1.311.308 alunos e 77 mil
professores e funcionários da
rede estadual de ensino
BENEFICIÁRIOS
Professores, alunos e funcionários
das escolas recuperadas
e/ou equipadas

Recuperar, ampliar e adequar
os espaços físicos escolares
Provisionar equipamentos para os
espaços de sala de aula,
laboratórios e cozinha
Aprimorar o processo de
planejamento e gestão da
infraestrutura física escolar

CRITÉRIOS:
Critério para ampliação e adequação = análise de 12 variáveis; Critério recuperação e reparo = índice
de gravidade (8 variáveis com aplicação de pesos); Critério aquisição de equipamentos e mobiliários =
análise de três variáveis eletivas priorizando as escolas em situação crítica que demandam de 7 a 13 itens
de mobiliário e/ou equipamento (detalhamento dos procedimentos no Manual Operativo).

FONTE: IPARDES - Modelo Lógico, 2012

Acompanhamento dos indicadores
Nos modelos lógicos construídos para os três programas do setor Educação, foram definidos cinco indicadores de produto para o programa
Sistema de Avaliação de Aprendizagem, que pretende subsidiar o direcionamento pedagógico da escola. Cinco indicadores de produto para o programa
Formação em Ação, com vistas à promoção do aperfeiçoamento profissional de professores e técnicos da educação. E para o programa Renova Escola,
três indicadores de produto direcionados à melhoria das condições de infraestrutura física das escolas (quadro 6).
No quadro 7 consta um indicador de desenvolvimento relativo ao setor Educação, três indicadores intermediários e três indicadores de desembolso
relativos aos programas.
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QUADRO 6 - INDICADORES DE PRODUTO DOS PROGRAMAS SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM, FORMAÇÃO EM AÇÃO E RENOVA ESCOLA - MODELO LÓGICO - SETOR 3, EDUCAÇÃO - 2014
PROGRAMA DE GASTOS ELEGÍVEIS 5 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
PRODUTO

Núcleo Estadual de Avaliação em funcionamento

Unidade de
Medida

Texto

Sistema de Avaliação da Educação Básica operando
Número
Matrizes de ref. elaboradas nas duas disciplinas para a avaliação
Número
Avaliação anual de 500 mil alunos das escolas da rede pública estadual
Número
nas disciplinas de língua portuguesa e matemática
Resultado das oito avaliações publicado e divulgado

Número

Realizado
Até 12/12/2013

De 07/2014 a
12/2014

De 01/2014 a 06/2014

Coord. composta de
3 pessoas

Coord. composta de
7 pessoas

Coord. composta de
6 pessoas

Inst. do núcleo: 4
pessoas desig. para
constituir o núcleo

Coord. composta de
6 pessoas

1
2

1
2

1
2

683.041

0

0

0

Divulg. de resultado de
2 avaliações e elab. de
10 revistas para divulg.
dos resultados

Elaboração de 8
revistas para
divulgação dos
resultados

Indicador

2014

1
2

Divulgação de
resultado de 4
avaliações

Indicador de Desempenho

Metas Anuais
Realizado em 2014

%

Implantação do núcleo

100

1 1 Sistema
0 2 Matrizes

100
(1)
100,00

500.000 Taxa de alunos avaliados

Divulg. de resultado de 2
avaliações e elab. de 18
revistas para divulg. dos
resultados

NA

136,61

Taxa de resultado publicado
e divulgado

(2)

NA

PROGRAMA DE GASTOS ELEGÍVEIS 6 - FORMAÇÃO EM AÇÃO
PRODUTO

5.300 oficinas anuais realizadas em 32 NRE sobre conteúdos das
14 disciplinas curriculares e outros temas para 72.398 professores
e 23.694 técnicos
2.000 vagas anuais ofertadas para o aperfeiçoamento técnicopedagógico (8.000 professores) para uma formação continuada de 2
anos em articulação com as universidades públicas do Estado - PDE
7.390 professores formados através do Programa de Desenvolvimento
da Educação (PDE)
1.000 escolas por ano contempladas com propostas didáticopedagógicas do PDE
7.390 artigos científicos publicados e 6.920 materiais didáticopedagógicos produzidos

Unidade de
Medida

Realizado

Metas Anuais

De 01/2014 a 06/2014

Até 12/12/2013

Realizado em 2014

De 07/2014 a
12/2014

Indicador de Desempenho

2014

Indicador

Número

13.393

2.600

2.557

5.157

Número

138.898

72.777

60.979

79.443(3)

Número

55.946

27.158

29.763

29.729(3)

Número

4.000

2.000

NA

2.000

2.000

Número

4.183

NA

1.658

1.658

2.300 Taxa de conclusão

Número

2.080

1.056

51

1.107

Número
Número

4.092
3.701

NA
NA

1.658
1.299

1.658
1.299

%

5.300 Taxa de realização de ofic inas
Taxa de participação dos prof .
em oficinas de capacitação
Taxa de participação dos téc .
18.955
em oficinas de capacitação

97,30

57.918

137,16
156,84

Taxa de vagas ofertadas no
PDE

100,00
72,09

Taxa de escolas com propostas
1.000
pedagógicas do PDE aplicadas
2.200 Taxa de publicação de artigos
1.730 Taxa de produção de materiais

110,70
75,36
75,09

PROGRAMA DE GASTOS ELEGÍVEIS 7 - RENOVA ESCOLA
PRODUTO

Unidade de
Medida

Realizado
Até 12/12/2013

Metas Anuais

De 01/2014 a 06/2014

Realizado em 2014

De 07/2014 a
12/2014

2014

Desenvolvimento e aplicação de critérios para a elegibilidade e
priorização dos estabelecimentos de ensino

Número

1

1

1

1

Escolas da rede estadual ampliadas

Número

71

52

164

287

Equipamentos e mobiliários adquiridos

Número

381

338

719

Indicador de Desempenho
Indicador
Documento técnico com o
1 resultado da aplicação dos
critérios
Taxa de es colas reformadas
85
e/ou ampliadas
Taxa de escolas equipadas e
300
mobiliadas

%
100,00
337,65
366,33

FONTE: IPARDES - Modelo Lógico, 2012
NOTA: Sinal convencional utilizado:
0 - Não foi atingida a unidade adotada.
NA - Não se aplica.
... - Dado não disponível.
(1) Cálculo realizado com base na meta global por não haver execução de meta prevista no relatório.
(2) Para o cálculo do cumprimento da meta foram consideradas as avaliações realizadas no período que antecede a assinatura do contrato.
(3) Total de participantes em no mínimo 1 oficina.
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Contexto
PROGRAMA SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
• O núcleo estadual de avaliação, com a atribuição de implementar o sistema de avaliação, está em funcionamento como uma Coordenação de Planejamento
e Avaliação. Esta Coordenação foi institucionalizada em 2012, no âmbito da Diretoria de Políticas e Programas Educacionais.
• O Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná (SAEP) foi concebido e implantado em 2012, com o objetivo de produzir informações para monitorar
a qualidade do ensino e da aprendizagem.
• Para estruturar e operacionalizar o sistema foi contratada a assessoria técnica especializada da Fundação da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas
Gerais, em virtude de sua reconhecida experiência em avaliações de desempenho da aprendizagem.
• No período 2012-2013 foram realizadas três avaliações censitárias com a aplicação de testes nas disciplinas de português e matemática, sendo a primeira
em novembro de 2012 (9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio) e a segunda em abril de 2013 (6º ano do ensino fundamental e 1º ano
do ensino médio), totalizando 683.041 alunos avaliados. A terceira se deu em outubro de 2013 (9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio).
• Para a mensuração dos resultados das avaliações do SAEP, estabeleceu-se como medida de desempenho dos conhecimentos avaliados a Proficiência, que
varia de 0 a 500, sendo esta agrupada em quatro padrões de desempenho: Língua Portuguesa, até 200 = Abaixo do básico; 200 a 275 = Básico; 275 a
325 = Adequado; e acima de 325 = Avançado. Em Matemática os parâmetros são: até 225 = Abaixo do básico; 225 a 300 = Básico; 300 a 350 = Adequado;
acima de 350 = Avançado.
• Os padrões de desempenho possibilitam a interpretação pedagógica dos conhecimentos dos alunos e a análise da distância de aprendizagem entre os
alunos do mais baixo ao mais elevado desempenho.
• Os resultados de participação e de proficiência dos alunos são disponibilizados para os estabelecimentos de ensino, no endereço eletrônico www.educacao.
pr.gov.br/saep2012, por meio de login e senha. Neste acesso, a direção da escola obtém os resultados do desempenho de sua escola.
• A análise dos resultados das avaliações subsidiou a formulação e implementação do Plano de Ações Descentralizadas (PAD), que visa à realização de
atividades de assessoria técnica e pedagógica individual e intensiva para os estabelecimentos de ensino da rede pública estadual com desempenho abaixo
do básico. O foco deste trabalho é o processo de aprendizagem. Em 2014 foram atendidas 850 escolas distribuídas nos 32 Núcleos Regionais, com a
execução de ações para a melhoria do desempenho dos alunos.
• Para a divulgação dos resultados foram produzidas e publicadas a Revista do Gestor e as Revistas Pedagógicas por disciplina e série, disponíveis no endereço
www.educacao.pr.gov.br/saep2012. Nessas publicações são apresentados os fundamentos, a metodologia e os resultados da avaliação, bem como uma
reflexão sobre as práticas de gestão e o trabalho pedagógico, tendo o componente avaliação como estratégico para a melhoria da qualidade do ensino.
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• Para o cumprimento desta meta foram consideradas as avaliações realizadas em 2012-2013, uma vez que não houve aplicação de prova para 500 mil
alunos nas disciplinas de língua portuguesa e matemática em 2014, em virtude de dificuldades operacionais e orçamentárias.
• O indicador de desembolso “Sistema de Avaliação da Aprendizagem funcionando e operando” foi considerado cumprido, com a realização da primeira
avaliação em 2012, período que antecedeu a assinatura do Acordo de Empréstimo.

PROGRAMA FORMAÇÃO EM AÇÃO
• As oficinas de formação continuada para professores e técnicos são descentralizadas e ocorrem no espaço da escola, com carga horária de 8 horas. No
segundo semestre todos os professores foram inscritos automaticamente para participar das oficinas.
• Os temas dessas oficinas relacionaram-se com Leitura, Problematização e os Desafios do Processo de Aprendizagem; a discussão foi orientada pelos
indicadores de aprendizagem a partir dos dados do Sistema de Avaliação (SAEP).
• No portal da SEED “Dia a Dia Educação” (www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1341), o Programa Formação
em Ação disponibilizou os materiais e orientações para a equipe pedagógica e de gestão realizar as oficinas do segundo semestre de 2014.
• Para subsidiar a abordagem pedagógica das disciplinas do currículo de educação básica, foram elaborados 14 documentos com diretrizes curriculares por
disciplina. Os dados do SAEP 2012-2013, com a matriz de referência língua portuguesa e matemática, com os descritores orientaram o debate das oficinas
a fim de analisar o processo de ensino aprendizagem e discutir os fundamentos epistemológicos da leitura e da problematização, e a prática docente.
• Para o indicador de desembolso “Percentual de professores participando de oficinas para a troca de experiências”, com o objetivo de aproximar o cálculo
à realidade da execução, foi proposto e aceito pelo Banco na Missão de março de 2015 um ajuste na base de cálculo. Este procedimento resultou na
alteração do protocolo de verificação do cálculo do percentual de participação do número de professores nas oficinas, o qual passa a ter como referência
o número de professores ativos nos meses de realização das oficinas, informado pelo Departamento de Recursos Humanos. A fórmula de cálculo para o
percentual de participação dos professores no segundo semestre considerou a média do total de professores na folha de pagamento dos meses de junho e
outubro de 2014 e a média das participações nas oficinas nos dois semestres. O mesmo procedimento foi adotado para o cálculo do percentual anual de
participação dos professores nas oficinas.
• O PDE é executado pela SEED em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, por meio das Instituições de Ensino Superior Estaduais. Esse programa
seleciona 2.000 professores anualmente, que afastados das funções docentes realizam cursos e atividades de pesquisa e atualização pedagógica nas
modalidades presencial e a distância.
• A formação do PDE está organizada em três eixos: 1) atividades para promover a integração entre a teoria e a prática; 2) atividades de aprofundamento
teórico; 3) atividades didático-pedagógicas com utilização de suporte tecnológico.
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• A oferta de vagas do PDE é proporcional para os professores das disciplinas da grade curricular e das áreas de gestão escolar, pedagogia, educação especial,
educação profissional e formação de docentes.
• O ritmo de execução das metas do PDE foi comprometido em virtude da interrupção temporária da parceria com as Instituições de Ensino Superior.
• No segundo semestre foi realizada a seleção do PDE para a turma de 2015 conforme edital N.º 92/2014 – GS/SEED www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/
editais/edital92_processo_seletivo_pde2014.pdf. O resultado do processo seletivo foi publicado no endereço eletrônico www.educacao.pr.gov.br/arquivos/
File/pde/classificacao_final_PDE_2015.pdf.
• Verificou-se que, para revisão de meio termo, os valores das metas e a linha de base para o cálculo do indicador relacionado aos concluintes do PDE deverão
ser ajustados à realidade da execução. Observa-se ainda a necessidade de compatibilização da fórmula de cálculo desse indicador entre o estabelecido
no quadro de Resultados e Monitoramento do PAD e no Modelo Lógico.

PROGRAMA RENOVA ESCOLA
• A execução do Plano de Adequação e Recuperação dos Prédios Escolares e Distribuição de Mobiliários e Equipamentos Escolares, para atender à necessidade
permanente de manutenção e melhoria dos espaços escolares, foi iniciada no período que antecedeu a assinatura do Acordo de Empréstimo.
• Para a meta de reformas e ampliação de escolas observa-se o cumprimento de 84,4% do total previsto para os 4 anos do programa, com a realização de
obras de ampliação e reparo em 287 estabelecimentos de ensino. Neste contexto, verifica-se a necessidade de redimensionamento da meta, na revisão
de meio termo.
• O indicador relativo às reformas e ampliações das escolas atingiu o percentual de 333,65%, com a entrega 216 estabelecimentos de ensino escolas em
melhores condições de uso no ano de 2014.
• Em 2014 foram executadas obras de ampliação e reformas em 216 estabelecimentos de ensino, o que resultou na melhoria de ambientes escolares para
132.183 alunos de educação básica, representando um investimento total de R$ 32.996.759,00, conforme o documento técnico do Programa.
• As obras de reformas e reparos são majoritariamente executadas por meio da descentralização de recursos para a escola via fundo rotativo. Essa estratégia
contribuiu significativamente para a superação das metas ao agilizar os procedimentos de execução. Esse mecanismo de execução descentralizada possibilita
a participação e o compromisso da comunidade com a gestão escolar e o incremento na economia local.
• No segundo semestre de 2014, foram atendidos 338 estabelecimentos com equipamentos e mobiliários; de acordo com os critérios de priorização, foram
classificados em situação crítica e receberam mais de 7 itens nas quantidades demandadas.
• Os itens adquiridos foram: forno, fogão industrial, freezer, refrigerador industrial, mesa para biblioteca, arquivo de aço, estante de dupla face, cadeiras
para biblioteca, estante em aço, tampo e assento para carteira, carteira especial, banquetas para laboratório, mesa para refeitório e mesa para reunião,
utensílios de cozinha e refeitório.

29

• Até o final do exercício de 2014, foram 719 estabelecimentos a receber equipamentos e mobiliários. Assim, a meta total do programa de mobiliar e equipar
900 escolas poderá ser superada com o atendimento total de 1.327 escolas diagnosticadas como em situação crítica quando da formulação do programa
• A meta para o ano 1 do indicador de melhoria da gestão de infraestrutura física das escolas está em execução pela Celepar (Empresa de Informática do
Estado), que desenvolveu os módulos de diagnóstico e planejamento de obras para o sistema de gestão da infraestrutura física. No segundo semestre de
2015, foi iniciado o processo de implantação destes módulos na unidade central e nos NRE. Para 2015, está programada a continuidade da implantação e
o desenvolvimento do módulo Acompanhamento e execução das obras. Neste contexto, as metas relacionadas ao indicador deverão ser objeto de análise
na revisão de meio termo.

2.4

SAÚDE - Setor 4

No contexto do Projeto Multissetorial de Desenvolvimento do Paraná, as ações do setor Saúde estão voltadas à redução da mortalidade materna
e infantil, enfatizando-se a prestação de cuidados primários e especializados de qualidade para mulheres grávidas e crianças até um ano de vida (Rede
Mãe Paranaense), bem como a mortalidade por causas externas (Rede de Urgência e Emergência) – tabela 4, diagramas 8 e 9.
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DIAGRAMA 8 - REFERÊNCIAS BÁSICAS DO PROGRAMA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
PROGRAMA
REDE DE URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA

PROGRAMA REDE
MÃE PARANAENSE

Melhorar e reorganizar a
infraestrutura de atendimento
de urgências e emergências

PÚBLICO-ALVO
População paranaense

CRITÉRIO:
Atendimento a todo
paciente de agravo agudo.

DIAGRAMA 9 - REFERÊNCIAS BÁSICAS DO PROGRAMA REDE MÃE PARANAENSE

BENEFICIÁRIOS
População atendida na Rede
de Urgências e Emergências

FONTE: IPARDES - Modelo Lógico, 2012

Organizar e qualificar a
atenção materno-infantil

Adequar estruturas físicas e
equipamentos para os serviços
de urgência e emergência

Qualificar os profissionais de
saúde para atender às
emergências clínicas e cirúrgicas

Modernizar a gestão e
informatizar os procedimentos

PÚBLICO-ALVO
Gestantes, puérperas e crianças
menores de um ano
SUS dependentes
CRITÉRIOS:
a) priorização das Regiões
de Saúde com base no Fator
de Redução de Desigualdade
para incentivos financeiros;
b) gestantes de alto risco.

BENEFICIÁRIOS
Gestantes, puérperas e
crianças menores de um ano
SUS dependentes

Fortalecimento e organização da
atenção primária, secundária e
terciária para atendimento a
gestantes e crianças

Qualificação dos profissionais
que atendem as gestantes,
puérperas e crianças menores
de um ano

Padronização e modernização
do atendimento

FONTE: IPARDES - Modelo Lógico, 2012

Acompanhamento dos indicadores
Com a construção do Modelo Lógico foram definidos 7 indicadores de produto para o programa Rede de Urgência e Emergência, com vistas à
ampliação e melhoria do atendimento aos pacientes. O Programa Rede Mãe Paranaense, com 9 indicadores de produto, pretende garantir qualidade no
funcionamento da rede (quadro 8).
No quadro 9 consta um indicador setorial, dois indicadores de desembolso e dois de resultado intermediário dos programas.
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Contexto
PROGRAMA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
• O resgate aeromédico em Londrina e Cascavel está implantado e vinculado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)/Sistema Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emergências (SIATE), incluindo o transporte aéreo de pacientes críticos com aeronave qualificada.
• Para a melhoria da qualidade do atendimento aeromédico está em fase de construção o helioponto em Curitiba, no Hospital do Cajuru.
• A prestação de serviços de transporte aeromédico é garantida por meio da locação de uma aeronave e um helicóptero.
• No que se refere às ambulâncias, em face da configuração da rede, com a inclusão da atenção primária de responsabilidade do município, foram adquiridas
202 ambulâncias, um número maior do que o inicialmente previsto para atender a integração municipal na rede. Das ambulâncias adquiridas, 122 foram
disponibilizadas para os municípios, 60 para o SIATE e 20 equipadas para que os hospitais possam realizar transporte intermunicipal.
• A aquisição das ambulâncias viabilizou também a implantação e melhoria de 12 SAMUS Regionais: Litoral (Paranaguá); Metropolitano (Curitiba); Campos
Gerais (Ponta Grossa); Guarapuava; Sudoeste (Pato Branco); Oeste (Cascavel); Foz do Iguaçu; Noroeste (Umuarama); Maringá; Norte (Londrina); Centro-norte
(Apucarana); Norte Pioneiro (Cornélio Procópio). Esta ação resultou no aumento da cobertura do SAMU para 72,43% dos municípios e 80 da população
total do Estado.
• Os investimentos priorizados em infraestrutura física anteciparam o cumprimento integral da meta de ampliação dos leitos de UTI adulta e neonatal,
inicialmente prevista para o segundo ano do programa.
• A estruturação da rede por níveis de atenção e abrangência, com o estabelecimento de competência também para a atenção primária, a ampliação do
atendimento móvel e as necessidades operacionais do sistema de regulação das urgências e emergências exigiram a intensificação das atividades de
qualificação profissional.
• Os cursos de qualificação, realizados para as equipes de assistência da Rede de Urgência e Emergência e para as equipes de Vigilância em Saúde, trataram
principalmente dos processos de classificação de riscos e da implantação dos protocolos assistenciais.
• A superação da meta de qualificação em 691% é resultado do aumento da demanda decorrente da estruturação da rede por nível de atenção, que incluiu
a participação nos cursos dos profissionais de saúde da Atenção Primária.
• Os protocolos atualizados são: traumas, cardiovascular e AVC, sendo que a estratégia de implantação ocorre por meio da inclusão de cláusula no contrato
no âmbito do Hospsus, e com a qualificação permanente das equipes de assistência para a utilização adequada desses protocolos.
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PROGRAMA REDE MÃE PARANAENSE
• Para a melhoria da estrutura dos serviços de Atenção Primária em Saúde, até 2014 estão em andamento 275 obras de construção, reforma e ampliação de
Unidades Básicas de Saúde (UBS).
• No relatório do primeiro semestre foi informado como produto para o cálculo do indicador, o número de convênios ou de repasses fundo a fundo, que
tem como objeto realizar obras de melhoria de infraestrutura de unidade básica. Neste relatório a referência para o cálculo do indicador é o número de
obras concluídas. Assim, para o período anterior à assinatura do contrato e no primeiro semestre a taxa de construção, reforma e/ou ampliação de UBS foi
recalculada, conforme a fórmula no quadro 8.
• Com o objetivo de transferir recursos de forma mais equitativa, institucionalizou-se o fator de Redução das Desigualdades Regionais. Resolução SESA
nº 237/2012 – www.saude.pr.gov.br/legislação.
• O Incentivo Financeiro de Custeio para o fortalecimento da atenção primária foi implementado com a aplicação do Fator de Redução das Desigualdades
Regionais, por meio da Resolução nº 276/2012, publicada no site www.saude.pr.gov.br/legislação, no âmbito do Programa de Atenção Primária à Saúde
(APSUS). Os mecanismos para o incentivo financeiro foram aprimorados pela Resolução nº 396/2014.
• Para a qualificação da Rede Mãe Paranaense foi formatada uma oficina teórica e prática, com carga de 16 horas e desenvolvido o material didático com
os instrumentos de planejamento e operacionalização da rede com os temas: fundamentos estratégicos, competência da APS na Rede Mãe Paranaense e
elaboração do plano de ação para a implementação da Rede Mãe paranaense.
• No primeiro semestre de 2014 foram realizados 4 cursos macrorregionais da Rede para 1800 profissionais de saúde e foram realizadas oficinas de capacitação
das equipes de atenção primária para cerca de 35 mil profissionais de saúde.
• No segundo semestre a estratégia adotada para a capacitação foi a realização uma oficina para 212 tutores das 4 macrorregionais que replicaram o conteúdo
da oficina para os profissionais de saúde nos municípios.
• A estimativa inicial de 72 mil gestantes foi revisada considerando a base variável do número de gestantes. Assim, para o cálculo da meta, o número será
informado anualmente pela SESA, conforme sua metodologia de cálculo a partir dos dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SISNAC).
Para o ano de 2014 o número foi de 126.520.
• A linha guia é um dos principais instrumentos para a estruturação e consolidação da Rede. No primeiro semestre de 2014, foi publicada a terceira edição
revisada. Disponível em: www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/MãeParanaense_2014_LinhaGuia_E.03_148x210mm.pdf
• A superação da meta de redução da taxa de mortalidade materna em mais de 300% é atribuída, em parte, à execução de ações como a estratificação de
riscos no parto, a referência hospitalar das gestantes e a garantia de mais de 7 consultas de pré-natal para gestantes.
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3
INDICADORES DE MONITORAMENTO DO COMPONENTE 2 - Assistência Técnica para a Gestão Pública
mais Eficiente e Eficaz
Para o Componente 2, setor 5 do projeto denominado Gestão do Setor Público, os procedimentos de acompanhamento dos indicadores de
execução física obedeceram uma lógica distinta, em razão da especificidade e da natureza das atividades desse componente, que contempla um conjunto
de ações voltadas à modernização administrativa e apoio técnico e financeiro para o cumprimento de alguns objetivos relacionados aos programas
do Componente 1.
Neste componente, as ações são 100% custeadas com recursos financeiros disponibilizados pelo Banco Mundial, no montante de
US$ 35 milhões, ficando esses recursos alocados na iniciativa orçamentária nº 3.016 da Administração Geral do Estado (AGE), sob a supervisão da
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. Os gastos serão realizados de acordo com programação, acordada com o Banco Mundial,
sendo os processos desencadeados pelas solicitações das unidades envolvidas na execução do projeto e efetivados pela SEPL.
A modalidade de desembolso prevista para o Componente 2 é de adiantamento à conta designada; ou seja, o Estado solicita ao Banco recursos
financeiros para iniciar os processos de aquisição e contratação. Assim, esses procedimentos foram adotados após a assinatura do acordo de empréstimo.
Ressalte-se que as ações do setor 5 não foram objeto de aplicação da metodologia do Modelo Lógico, em virtude do conteúdo das atividades
caracterizado pela transversalidade e apoio ao fortalecimento do planejamento, organização e gestão. As ações e os executores desse componente
constam no quadro 10.
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EXECUÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para implementar as oito ações previstas, a Unidade de Gerenciamento do Projeto, na condição de responsável por esse componente, em
cooperação com os diversos executores, no período pós-assinatura do contrato, concentrou esforços técnicos e institucionais no trabalho de elaboração
dos Termos de Referência exigidos para a realização das ações programadas. No quadro 11 estão relacionados os termos de referência e os processos
de aquisição em tramitação, com valor estimado de R$ 60 milhões, que corresponde ao programado para o exercício.
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Acompanhamento dos Indicadores
No quadro 12 constam os indicadores de monitoramento do setor 5 - Gestão do Setor Público, relacionados à Qualidade Fiscal, Modernização
Institucional e Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, com metas transversais identificadas como imprescindíveis para a construção do
“novo jeito de governar”, com foco nos resultados e em consonância com as demandas da sociedade. Os indicadores das ações Apoio à Modernização
do Licenciamento Ambiental, Apoio à Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos, Educação e Saúde foram objeto de acompanhamento no respectivo setor,
uma vez que se referem a metas para o cumprimento dos objetivos dos programas setoriais.
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4
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO
O acompanhamento financeiro obedece a estrutura do financiamento do projeto. Uma linha de financiamento denominada Programas de Gastos
Elegíveis (PGEs) corresponde às ações do Componente 1, com condicionantes de desempenho para o desembolso. A segunda linha de financiamento
está relacionada às ações de Assistência Técnica do Componente 2, financiado 100% pelo BM.
As informações para esse relatório referem-se à execução financeira do segundo semestre de 2014.

PROGRAMAS DE GASTOS ELEGÍVEIS
Período: 01 de julho a 31 de dezembro de 2014
O período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2014 refere-se à prestação de contas para a comprovação dos critérios relativos ao terceiro
desembolso do projeto e consolida a execução financeira para o primeiro ano do projeto, que corresponde ao período de 12 de dezembro de 2013 a
31 de dezembro de 2014. A demonstração financeira dessa prestação de contas tem como parâmetros as regras de execução física e financeira e o
cronograma da Carta de Desembolso, que integra o Acordo de Empréstimo.
No segundo semestre de 2014, os pagamentos registrados nos PGEs totalizaram cerca de R$ 158 milhões, o equivalente a aproximadamente
US$ 66 milhões. Os programas das Secretarias da Educação e da Saúde contribuíram com mais de 97% do desempenho financeiro do período (quadro 13).
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O valor máximo para o terceiro desembolso é de US$ 50 milhões, o qual tem como requisitos, de acordo com a Carta de Desembolso: a)
apresentação de despesas financiáveis de igual valor; b) execução financeira de no mínimo 70% em cada um dos 4 setores em relação ao previsto para
o primeiro ano; c) cumprimento dos Indicadores de Desembolso.
Para o relatório de solicitação de desembolso (Customized SOEs), foram considerados os valores acumulados relativos às despesas efetuadas
no período retroativo à assinatura do Acordo de Empréstimo até o encerramento do exercício de 2014, em consonância com o acordado entre a UGP e
o Banco na Missão de 23 a 27 de março de 2015, e registrado na Ajuda Memória.
A regra de execução financeira foi cumprida integralmente pelos Setores 2, 3 e 4, enquanto no Setor 1 - Desenvolvimento Rural Sustentável, o
cumprimento foi parcial com a execução financeira de 68% em relação ao previsto no Acordo de Empréstimo para o primeiro ano. Este resultado reduziu
o valor do desembolso em US$ 6.25 milhões sobre o valor total e contribuiu para a obtenção do coeficiente final de execução financeira de 0,875 para
o período, conforme demonstrado no quadro 14.
Em relação ao cumprimento dos 13 Indicadores de Desembolso, verifica-se que as metas de dois deles não foram atingidas, o que impactou no
resultado do coeficiente de ID de 0,846 (quadro 15).
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continua

N.o

5

6

7

Indicador

Descrição ou fórmula da meta
do período

Sistema de Avaliação de Ensino e
Aprendizagem do Aluno operando

Primeira Avaliação realizada

Professores participantes em oficinas
de professores em serviço (cumulativo)

Médias das participações dos prof. em
oficinas no 1º e 2º semestre dividido
pelas médias do número de prof. que
compõem as folhas de pagamento dos
meses de junho e outubro (quando
foram realizadas as oficinas).

Escolas Estaduais reformadas e/ou
ampliadas (cumulativo)

Número de escolas da Rede Pública
Estadual reformadas e/ou ampliadas
com Termo de Recebimento das Obras
assinado pela comunidade escolar.

Setor 3 - Educação
Aferição Relativa ao Desembolso 2
Unidade de
Meta
Apurado
Medida
(b) - (a)
(a)
(b)

Unidade

Percentual

Unidade

1

80

50

1

85

123

Serão analisados os IDs do setor (1 = sim e 0 = não)
Total de ID do Setor 3
Total de ID atendidos pelo Setor 3

N.o

8

9

Indicador

Descrição ou fórmula da meta
do período

Percentual de mulheres grávidas identificadas Número de mulheres grávidas SUS
com alto risco de complicações no parto
dependentes com alto risco de complicações
referenciadas por Unidades Básicas de Saúde no parto referenciadas por UBS a um hospital
(UBS) a um hospital que faça parte da Rede dividido pelo número estimado total de
de Saúde Materna e Infantil - Rede Mãe
mulheres grávidas SUS dependentes com alto
(1)
Paranaense (cumulativo).
risco de complicações no parto.
Proporção de nascidos vivos de mulheres
Nº de gestantes que participaram de mais de
grávidas que participaram de mais de 07
07 consultas de pré-natais dividido pelo
consultas pré-natais.
número de bebês nascidos vivos.

Unidade de
Medida

Percentual

Percentual

5

73

Documentos Comprobatórios

SEED

Uma piloto e mais duas avaliações do Sistema de
Avaliação de Ensino e Aprendizagem foram realizadas até
final de 2013. Os resultados destas avaliações estão sendo
utilizados para o planejamento anual da SEED, dos Núcleos
Regionais de Educação e Escolas, bem como no Plano de
Trabalho dos Professores.

SEED

Relatório do Formação em Ação, contendo o número de
oficinas e o total de participantes por Núcleo Regional de
Educação e informações relativas ao tema, conteúdo e
carga horária das oficinas.

SEED

Relação das escolas atendidas com ampliação e
recuperação (reforma) com termo de recebimento,
identificando o núcleo regional; o município; a modalidade
de ensino ofertada; o número de alunos matriculados. As
metas foram superadas, pois o Programa teve início antes
da assinatura do contrato de empréstimo com o BIRD.

1
3

3

Setor 4 - Saúde
Aferição Relativa ao Desembolso 2
Meta
(a)

Apurado
(b)

(b) - (a)

Fonte de
Informação

Documentos Comprobatórios

10,00

88,20

78,20

SESA

Relatórios elaborados a partir de dados originados no Sistema de
Informações Hospitalares, contendo a lista das Autorizações de
Internações Hospitalares (AIHs) para a realização de partos
emitidas pelos hospitais de referência para a Rede Mãe Paranaense.

82,54

0,54

SESA

Relatórios gerados a partir de informações do Sistema de
Informações sobre Nascido Vivos (SINASC).

Serão analisados os IDs do setor (1 = sim e 0 = não)
Total de ID do Setor 4
Total de ID atendidos
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0

Fonte de
Informação

1
2

2

conclusão

N.o

Indicador

10

Modernização da gestão da folha de
pagamento do Poder Executivo do Estado

11

Fortalecimento do Sistema de Controle
Interno

12

13

Descrição ou fórmula da meta
do período
NA

Setor 5 - Gestão do Setor Público
Aferição Relativa ao Desembolso 2
Unidade de
Meta
Apurado
Medida
(b) - (a)
(a)
(b)

Fonte de
Informação

Documentos Comprobatórios

Meta integralmente cumprida.

Texto

NA

NA

0

SEAP

Consultoria para o desenvolvimento de
métodos de Controle Interno contratada

Texto

1

0

-1

CC

Fortalecimento da Capacidade do Estado
para a definição de políticas públicas
baseadas em evidência

Proposta de avaliação de impacto para dois
Programas com Gastos Elegíveis (PGEs)

Texto

2

2

0

IPARDES

As propostas de avaliação de impacto para a Ação de
Regularização Fundiária do PRÓ-RURAL e de avaliação de impacto
do Programa Rede Mãe Paranaense foram apresentadas ao
Banco, contudo somente a primeira será realizada.

Revisão dos processos de gestão fiscal

Contratação de consultoria para a revisão
dos processos de coleta de impostos de
ITCMD e IPVA

SEFA

A SEFA desenvolveu e apresentou uma proposta englobando parte
dos objetos dos TORs relativos à coleta de ITCMD e IPVA e
encaminhou ao Banco. No momento o termo de referência
encontra-se com a SEFA para ajustes.

Texto

1

0

Serão analisados os IDs do setor (1 = sim e 0 = não)
Total de ID do Setor 5
Total de ID atendidos pelo Setor 5

-1

Termo de Referência já finalizado e aprovado pelo Banco.
Está em fase de lançamento da Manifestação de Interesse
para formação da lista curta.

1
4
2

Aferição do Desembolso 2
N.° de ID atendidos dos setores analisados (Numerador)
N.° total de ID dos setores analisados (Denominador)
Coeficiente de ID

11
13
0,846

(1) O cálculo da vinculação do parto foi realizado com base na estimativa de AIHs emitidas para procedimentos obstétricos realizados em gestantes de alto risco em hospitais de referência para esta classe de risco, dividido pelo nº estimado de Gestantes
de Alto Risco SUS dependentes.

De acordo com a análise do Banco com a UGP, na Missão de 23 a 27 de março, dos 11 indicadores atendidos, 9 cumpriram ou superaram as
metas, conforme estabelecido no anexo 5 do Contrato de Empréstimo, e 2 alcançaram as metas com base nas seguintes considerações:
Setor 1 - Desenvolvimento Rural Sustentável, “número de propostas de negócios aprovadas e a serem financiadas”. O Estado realizou o processo
de seleção pública como previsto, mas somente 28 propostas foram inscritas, das quais 27 foram habilitadas. Devido à falta de demanda para a atividade,
que previa a habilitação de 30 propostas, o Banco considerou que o indicador foi cumprido.
Setor 2 - Gestão Ambiental e de Riscos e Desastres, “número de regionais com balcões únicos instalados para o acesso a serviços de licenciamento
ambiental”. Estava prevista a instalação de 1 balcão único (físico), mas com o avanço do desenvolvimento do sistema informatizado de atendimento ao
cidadão, ficou evidente que os balcões físicos, da forma como planejado, não seriam a forma mais eficiente de atender à população.
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Observou-se que dois indicadores físicos do Setor 5 - Gestão do Setor Público (“fortalecimento do sistema de controle interno” e “revisão dos
processos de gestão fiscal”) não foram atingidos. Isto implicou na redução de US$ 6.73 milhões no valor do terceiro desembolso.
O cálculo do valor do desembolso considerou: a) os coeficientes setoriais obtidos com a execução financeira; b) o coeficiente resultante do
cumprimento dos Indicadores de Desembolso. Com a aplicação dos coeficientes de execução físico-financeira, o resultado final obtido para o terceiro
desembolso foi de US$ 37 milhões, conforme demonstrado no quadro 16 - Resumo do Cálculo do Valor de Desembolso.
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CONSIDERAÇÕES
O monitoramento da execução das ações do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná é um dos muitos desafios da Unidade
de Gerenciamento do Projeto, em face da complexidade de implementação desta modalidade de financiamento, que até então era inédita no Estado do
Paraná. A operacionalização do projeto é pautada na transversalidade de programas e ações que exigem um esforço de articulação e coordenação entre
gestores e executores das áreas técnica, administrativa e financeira.
A gestão do projeto conta com um conjunto de instrumentos desenvolvidos para acompanhar a execução física e financeira do Projeto Multissetorial
para o Desenvolvimento do Paraná. Na elaboração deste documento, esses registros foram apropriados com o objetivo de sintetizar e informar o andamento
do projeto. Importa observar que o Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Acompanhamento de Programas e Projetos (SIGMA-PP), desenhado
para apoiar a UGP na gestão, monitoramento e avaliação, e na prestação de contas perante os órgãos fiscalizadores e auditores, ainda não teve o seu
desenvolvimento concluído, a fim de ser utilizado para gerar relatórios e subsidiar com mais agilidade a gestão do projeto, implicando na formulação
de outros procedimentos e recursos para atender as necessidades do monitoramento.
Este segundo relatório, como instrumento de gestão, finaliza com alguns apontamentos relativos aos avanços observados desde a perspectiva
físico-financeira e às atividades requeridas na continuidade da execução. De acordo com a estrutura do programa optou-se por apresentar a síntese
por setor.

Setor Desenvolvimento Rural Sustentável
O progresso das atividades do Setor Desenvolvimento Rural Sustentável, nesta segunda etapa, foi satisfatório, e as metas alcançadas conforme
demonstrado neste relatório. Investimentos como: implantação de sistemas de abastecimento de água para comunidades rurais, regularização fundiária
de pequenas propriedades, apoio a negócios sustentáveis, com a realização da chamada pública para a seleção de propostas de organizações de
produtores, elaboração de planos de microbacias com a participação das comunidades e implantação por meio de convênios com o Poder Público
Municipal, são atividades realizadas que merecem destaque.
Para 2015, a perspectiva de aquisição dos equipamentos das patrulhas rodoviárias, cujo processo de licitação internacional está em curso,
resultará em um importante avanço para o cumprimento dos objetivos do programa. Ademais, a execução desta ação tem significativo impacto na
execução financeira do setor, uma vez que esse investimento representa cerca de 50% do orçamento total do Pró-rural para o ano de 2015.
O acompanhamento da execução aponta para a necessidade de reavaliação da ação Apoio a empreendimentos comunitários sustentáveis, por
duas razões: dificuldades legais e operacionais das associações no Estado, e duplicação desta ação nos programas Pró-Rural e Gestão de Solos e Água
em Microbacias.
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Neste contexto, o Manual Operativo do Projeto de Gestão de Solos e Água em Microbacias foi revisado com o redimensionamento da ação de
Apoio a empreendimentos comunitários sustentáveis e outras alterações identificadas como importantes para o cumprimento dos objetivos do programa.
Assim, no primeiro semestre de 2015 o Manual revisado será submetido ao Banco para análise e não objeção.
Verifica-se que 20,9% dos recursos previstos inicialmente para o setor Desenvolvimento Rural Sustentável foram investidos. A perspectiva é de
que o restante previsto seja aplicado dentro do prazo programado pelo projeto. Porém, será necessário agilizar principalmente: a aquisição de patrulhas
do Pró-Rural, editais para levantamento cadastral de novas propriedades rurais a serem regularizadas, novos Convênios com Prefeituras Municipais e a
segunda chamada pública do Pró-Rural.

Setor Gestão Ambiental e de Riscos e Desastres
O progresso das atividades do setor observado nesta nessa primeira etapa decorre dos investimentos realizados na aquisição de veículos,
máquinas e equipamentos que não dependiam de estudos prévios. Está em andamento a elaboração de Termos de Referência para a contratação de
serviços que possibilitarão dimensionar e concretizar os demais investimentos. No momento, estão tramitando cerca de 40 processos (entre Termos de
Referência e Licitações) relacionados aos dois programas, o que deverá assegurar a execução financeira dos mesmos.
Verifica-se que 25,4% dos recursos previstos foram aplicados no setor Gestão Ambiental e de Riscos e Desastres, conforme demonstrado na
análise financeira. A execução financeira programada requer agilização dos processos em tramitação, tanto de elaboração dos Termos de Referência
quanto os licitatórios.
Constatou-se a eficiência do sistema informatizado de atendimento ao cidadão, com a operação do primeiro módulo, e que a instalação de
balcões físicos para a prestação de serviços ambientais, conforme o planejado, evidenciou-se menos eficiente para o atendimento ao público. Assim,
para a mensuração do indicador de desembolso “Número de balcões únicos instalados para acesso a serviços de licenciamento ambiental”, será utilizada
a implantação do sistema informatizado de atendimento, forma que se mostrou mais eficiente com a operação do primeiro módulo.
Outras atividades e investimentos previstos nos programas deverão ser avaliados por ocasião da revisão de meio termo, em função: a) do
descompasso entre a contratação do projeto, investimentos realizados e início e conclusão dos estudos (consultorias); b) de investimentos realizados
pelo Estado nos últimos anos (2012-2014); e c) de implicações operacionais e de manutenção dos investimentos identificadas pelos executores no decorrer
da aquisição de equipamentos e na implantação dos programas.
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Setor Educação
As ações do setor Educação no período analisado superaram as metas previstas. O Programa Renova Escola superou os objetivos quantitativos,
com maior intensidade na realização de pequenas obras em escolas, consideradas como reparos. Na sequência, maior ênfase deverá ser dada à ampliação
de escolas.
A participação de professores nas oficinas do Programa Formação em Ação foi menor, em relação ao primeiro semestre de 2014, pelo fato de
o período de realização das oficinas ter coincidido com o mês das eleições estaduais; contudo, na média anual observa-se o cumprimento da meta
prevista em 85%.
As ações com relação ao Sistema de Avaliação da Aprendizagem não se concretizaram, neste semestre, como inicialmente previsto. As avaliações
realizadas em 2012 e 2013 foram objeto de análise durante a semana pedagógica e subsidiaram o preparo de documentos técnicos. Essas atividades
visam orientar os gestores das escolas, pedagogos e docentes na utilização dos resultados das avaliações para implantar ações de melhoria do processo
de ensino-aprendizagem nas salas de aula.
Com relação à aplicação dos recursos financeiros, verifica-se que 43,47% dos recursos previstos para o setor de educação foram aplicados, o
que indica que a execução do saldo programado efetivar-se-á de acordo com o cronograma.
Das ações do setor Educação previstas no Componente 2 do Projeto Multissetorial, foi desenvolvido o Sistema de Gestão da Rede Física Escolar
(módulos de diagnóstico e planejamento de obras), que está sendo implantado nos Núcleos Regionais de Educação (NRE). A elaboração dos Termos de
Referência para a realização da Avaliação do PDE e para a contratação de serviços de assistência técnica para o Plano de Ações Descentralizadas (PAD)
não foi concluída neste semestre. A elaboração dos respectivos Termos de Referência deve ser periodizada no próximo semestre.

Setor Saúde
A implementação das ações do setor Saúde no segundo semestre de 2014 apresentou avanços nos seus aspectos técnicos, operacionais e
financeiros. Os dois programas de gastos elegíveis apoiados setorialmente – Rede de Urgência e Emergência (Rede Paraná de Urgência) e Rede de Atenção
Materno-Infantil (Rede Mãe Paranaense) – cumprem o planejado e obtiveram os resultados em conformidade com seus mapas estratégicos.
Os dois programas apoiados pelo Projeto Multissetorial têm contribuído para a concretização eficiente da oferta de serviços de saúde estruturados
em redes de atenção. Nesses dois anos de implementação da Rede Mãe Paranaenses e da Rede de Urgência e Emergência, os programas apresentaram
resultados positivos, com destaque para a redução de 51% da mortalidade materna, resultado, principalmente, da efetividade da identificação do risco
do parto e do referenciamento da gestante ao hospital habilitado para atender a gestante, de acordo com o risco identificado no pré-natal. No período,
cerca de 88% das gestantes de alto risco de complicações no parto foram identificadas e referenciadas a um hospital participante da Rede Mãe Paranaense.
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Verifica-se que 54,84% dos recursos programados do setor foram aplicados conforme demonstrado na análise financeira. A perspectiva é de
que os recursos previstos sejam aplicados dentro do prazo. Do total de recursos previstos para o Rede de Urgência e Emergência (Rede Paraná de
Urgência), observa-se a execução de 71,4%. Quanto aos recursos da Rede de Atenção Materno-Infantil (Rede Mãe Paranaense), a execução foi de 38,4%
do programado. Esse desempenho deverá ser objeto de análise, por ocasião da avaliação de meio termo, para a adequação das metas físicas e financeiras
até o final do projeto, em conformidade com a realidade do atual estágio de estruturação das Redes de Urgência e Emergência e Mãe Paranaense.

Gestão do Setor Público - Componente 2, Assistência Técnica para a Gestão Pública Mais Eficiente e Eficaz
No período pós-assinatura do Acordo de Empréstimo (12/12/2014), a Unidade de Gerenciamento do Projeto em conjunto com os executores
intensificou os trabalhos de elaboração dos Termos de Referência programados. Assim, estão em elaboração, análise e desenvolvimento 15 Termos de
Referência com estimativa de custo de R$ 61 milhões.
As dificuldades operacionais, decorrentes da inexperiência das equipes executoras e da coordenação em compatibilizar as normas do Banco
Mundial com as rotinas administrativas e a legislação local, comprometeram o ritmo das atividades de elaboração e tramitação dos Termos de Referência
– obstáculo que está em equacionamento no âmbito da Unidade de Gerenciamento do Projeto e com a oferta de capacitações pelo BM. Para o primeiro
semestre de 2015, trabalha-se com a perspectiva de concretização dos trâmites, contratação de cinco consultorias e aquisição de equipamentos para a
implementação das ações do Componente 2.
A título de conclusão, pode-se afirmar que o Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná, no período analisado (segundo semestre
de 2014), apresentou resultados e avanços importantes, como demonstrado neste relatório e no cumprimento de 11 indicadores de desembolso acordados
com o Banco Mundial. Os dois indicadores não atingidos foram: Fortalecimento do setor de controle interno e Revisão do processo de gestão fiscal
(relacionado à Gestão do Setor Público), o que implicará na redução de U$ 6,7 milhões sobre o valor a ser reembolsado pelo Banco referente ao último
semestre de 2014. Quando cumpridos, o Estado poderá recuperar os respectivos valores. A UGP está adotando providências técnicas e administrativas
para agilizar os processos de tramitação para a contratação de duas consultorias relativas ao cumprimento desses indicadores.
Para a obtenção desses resultados, foram aplicados recursos financeiros da ordem de R$ 533,72 milhões de um total de R$ 1.426,47 para os
quatro anos de duração do projeto (2014 a 2017), o que representa 37,4% do total dos investimentos programados.

52

APÊNDICE 1 - ACOMPANHAMENTO DAS SALVAGUARDAS AMBIENTAIS
A avaliação realizada na preparação do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná estabeleceu que este deve cumprir as seguintes
Políticas de Salvaguardas Ambientais do Banco Mundial: Avaliação Ambiental (OP 4.01), Hábitats Naturais (OP 4.04), Florestas (OP 4.36), Manejo de
Pragas (OP 4.09), Recursos Físicos (Naturais) e Culturais (OP 4.11). A supervisão de salvaguardas ambientas no âmbito da UGP/SEPL acompanhou a
implementação das recomendações contidas nos documentos Marco de Gestão Ambiental e Manual Operativo. Para subsidiar a elaboração deste
relatório, a supervisão de salvaguardas consolida trimestralmente as atividades de acompanhamento.

PRINCIPAIS AÇÕES/ATIVIDADES REALIZADAS
• Definição e encaminhamento do Marco de Gestão Ambiental para análise e não objeção do Banco.
• Aprovação pelo Banco do Marco de Gestão Ambiental.
• Publicação do Marco de Gestão Ambiental (Volumes I e II), no site da SEPL http://www.planejamento.pr.gov.br/
• SEMA: Realização de reuniões técnicas com os executores do Programa “Fortalecimento da Gestão de Riscos e Desastres” e do Programa
“Modernização do Sistema de Licenciamento Ambiental”; participantes das reuniões: representantes da SEMA, Defesa Civil, AGUASPARANÁ,
IAP e CELEPAR para tratar de assuntos referentes aos indicadores do Programa.
• SEAB (PRÓ-RURAL): Realização de reuniões na SEAB referentes ao Grupo Técnico de Avaliação e Apoio (GTAA) para avaliação e aprovação
das propostas de negócios sustentáveis.
Seguem abaixo os quadros de monitoramento dos indicadores físicos com as salvaguardas acionadas (e as informações obtidas junto aos
responsáveis pelos programas do Projeto Multissetorial). O acompanhamento das salvaguardas ambientais referente ao 2º semestre de 2014 foi realizado
por Secretaria, instituições e órgãos ambientais envolvidos. Nos quadros abaixo é possível observar informações específicas sobre os indicadores físicos
(produtos) que acionam as Políticas de Salvaguardas Ambientais do Banco, bem como informações sobre Licenciamento Ambiental, documentações
ambientais necessárias e os respectivos impactos ambientais significativos.
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Com o Monitoramento dos Indicadores Físicos e as informações obtidas junto aos responsáveis pelos programas, foi concluído que: os indicadores
(obras e atividades) dos programas da SEAB atendem às Políticas de Salvaguardas Ambientais acordadas com o Banco Mundial e estão em conformidade
com o Marco de Gestão Ambiental (Vol. I e II). As atividades executadas pelos programas foram consideradas de baixo impacto ambiental (Categorias B
e/ou C) e em sua maioria apresentam impactos ambientais positivos ao projeto.
54

55

Os indicadores (obras e atividades) dos programas da SEMA atendem às Políticas de Salvaguardas Ambientais acordadas com o Banco Mundial
e estão em conformidade com o Marco de Gestão Ambiental (Vol. I e II). As atividades executadas pelos programas foram consideradas de baixo impacto
ambiental (Categoria C) e em sua maioria apresentam impactos ambientais positivos ao projeto.
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Os indicadores (obras e atividades) dos programas atendem às Políticas de Salvaguardas Ambientais acordadas com o Banco Mundial e estão
em conformidade com o Marco de Gestão Ambiental (Vol. I e II). As atividades executadas pelos programas foram consideradas de baixo impacto
ambiental (Categorias B e/ou C) e em sua maioria apresentam impactos ambientais positivos ao projeto.
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Os indicadores (obras e atividades) dos Programas atendem às Políticas de Salvaguardas Ambientais acordadas com o Banco Mundial e estão
em conformidade com o Marco de Gestão Ambiental (Vol. I e II). As atividades executadas pelos programas foram consideradas de baixo impacto
ambiental (Categorias B e/ou C) e em sua maioria apresentam impactos ambientais positivos ao projeto.
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APÊNDICE 2 - ACOMPANHAMENTO DAS SALVAGUARDAS SOCIAIS
De acordo com a avaliação realizada na preparação do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná, este deverá cumprir as
seguintes Políticas de Salvaguardas Sociais do Banco Mundial: Reassentamento Involuntário (OP 4.12) e Povos Indígenas (OP 4.10).
No quadro A.2.1 estão apresentados os programas que compõem o Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná, as instituições
executoras e as respectivas Políticas de Salvaguardas Sociais acionadas.

Com o objetivo de orientar a implementação dessas políticas, foram elaborados e aprovados pelo Banco, em 2012, os seguintes documentos:
Marco Referencial da Política de Reassentamento Involuntário e Estratégia de Participação dos Povos Indígenas (EPPI), disponibilizados no endereço
eletrônico www.sepl.pr.gov.br/projetomultissetorialparaodesenvolvimentodoparaná.
Considerando-se o período decorrido entre a preparação do projeto e a assinatura do acordo de empréstimo (dezembro de 2013), na Missão
de fevereiro e março de 2014 verificou-se a necessidade de atualizar os documentos. Com a especialista em Salvaguardas do Banco, foram identificados
os pontos em que se faz necessária a atualização. Na Missão dezembro de 2014 acordou-se que os documentos Estratégia de Participação dos Povos
Indígenas e Marco Referencial da Política de Reassentamento Involuntário serão revisados e encaminhados para análise do Banco no primeiro quadrimestre
de 2015.
Para a implementação do arranjo institucional conforme o previsto nos documentos referenciais, no âmbito da Unidade de Gestão do Projeto,
foi indicada a responsável pelas Salvaguardas Sociais. Da mesma forma, as Secretarias Executoras (SEAB, SEED e SESA) indicaram os responsáveis pela
operacionalização das ações previstas nos programas que acionaram as salvaguardas.
As principais atividades relativas à Estratégia de Participação dos Povos Indígenas e ao Marco Referencial da Política de Reassentamento
Involuntário estão organizadas em dois tópicos.
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1 ESTRATÉGIA DE PARTICIPAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS (EPPI)
Este tópico está dividido em dois itens, um sobre o arranjo institucional para a implementação da Estratégia de Participação dos Povos Indígenas
(EPPI), e o outro relacionado às atividades realizadas e programadas no âmbito da operacionalização dessa Estratégia.

1.1 Arranjo institucional
Para fortalecer a Rede de Parcerias prevista na Estratégia foi realizada uma oficina nos dias 27 e 28 de maio de 2014 que contou com a presença
das seguintes instituições: SEPL, SEAB, EMATER, SEED, SESA, Assessoria para Assuntos Indígenas da Casa Civil do Estado, FUNAI, Ministério Público do
Paraná através da CAOPI, Advocacia Geral da União/Polícia Federal, Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (ARPIN-SUL) e equipe técnica
responsável pela implementação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental (PBA) da Usina Hidroelétrica (UH) de Mauá. Neste evento,
o arranjo institucional para a implementação das ações previstas na Estratégia de Participação dos Povos Indígenas foi objeto de intenso debate.
O resultado das discussões da oficina foi a proposta de criação de uma Câmara Técnica composta por representantes da SEPL, das Secretarias
Executoras das ações, das Populações Indígenas e das Instituições Parceiras, com os seguintes objetivos: a) contribuir com a Unidade de Gestão do
Projeto (UGP) na implementação, acompanhamento e avaliação das ações propostas; b) promover a articulação e a complementaridade entre as
ações propostas na EPPI e as ações de outras instituições que atuam junto às populações indígenas no Estado do Paraná; c) estabelecer canal de
comunicação direto com representantes das Terras Indígenas beneficiárias das ações do Projeto; d) facilitar a consulta às populações das comunidades
das terras indígenas envolvidas.
Esta proposta foi analisada e aprovada pelo Banco com a posterior publicação pela SEPL da Resolução nº 009/2014 de institucionalização da
Câmara Técnica no âmbito do Comitê Gestor do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná, em agosto de 2014. De acordo com o previsto,
as instituições que integram a Câmara técnica indicaram seus representantes.
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1.2 Planejamento e execução das atividades
Para orientar a execução e facilitar o acompanhamento do progresso da implementação das políticas de salvaguarda relativas aos povos indígenas,
foi solicitada pelo Banco a elaboração de um Plano Operativo Plurianual (POP) para o período de 2015 a 2017, estabelecendo objetivos, atividades e
metas mais específicas para as diretrizes e ações gerais previstas na EPPI. Para a elaboração deste documento, foram realizadas reuniões de planejamento
entre a representante da UGP, as Secretarias Executoras e Instituições. A versão preliminar do POP foi submetida ao Banco na Missão de dezembro de
2014. As atividades pré-identificadas estão apresentadas no quadro A.2.2. A versão final será encaminhada para análise do agente financiador no primeiro
quadrimestre de 2015.
Na oficina de maio de 2014 foi acordada com executores e parceiros a realização das consultas diretas às populações das Terras Indígenas
localizadas na área do Pró-Rural. As populações das demais terras serão consultadas de forma massiva, por meio da apresentação do Projeto em eventos
com lideranças indígenas e por meio da distribuição de folders nas línguas Portuguesa, Guarani e Kaingang.
As ações previstas na EPPI, tanto de caráter geral como específicas por programa, foram realizadas (ou estão em execução) pelas Secretarias
Executoras, conforme demonstrado no quadro A.2.2.
O detalhamento das atividades realizadas e previstas no âmbito da implementação da EPPI de cada um dos Programas pode ser observado no
quadro A.2.2, com as informações de contexto que interferem positiva ou negativamente na implementação das atividades.
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1.2.1 Pró-Rural
Na oficina com os parceiros, bem como durante as missões do Banco, discutiu-se a respeito da importância dos serviços de Assistência Técnica
e Extensão Rural (ATER) especificamente para as populações indígenas para garantir o desempenho das ações previstas.
Acordou-se que a implementação da EPPI será iniciada pelas 08 Terras Indígenas onde estão atuando a equipe técnica do Componente Indígena
do Plano Básico Ambiental (PBA) da Usina Hidrelétrica de Mauá (UHM). De modo complementar ao Programa, em 2014, a equipe do PBA da UHM
realizou diagnósticos, cursos e intercâmbios.
Para 2015, estão previstos outros cursos que serão realizados contando com os recursos do Programa e com a parceria entre a equipe do PBA
da UHM e a EMATER.
Nas demais terras, o trabalho será iniciado após a disponibilização de novos técnicos pela EMATER. Neste sentido, está em tramitação, desde
abril de 2014, um processo de contratação de 400 técnicos por meio de concurso público, estando previsto que 40 deles trabalharão exclusivamente
com as Terras Indígenas. Há expectativas de que no primeiro semestre de 2015 o processo de contratação seja concluído, estando programado um
módulo específico em Indigenismo na capacitação inicial desses técnicos.
Foi lançado pela SEAB, em outubro de 2014, no âmbito da execução do Pró-Rural, o Edital SEAB/Banco Mundial 001/2014 para a seleção de
propostas de negócios sustentáveis. O Edital previa cota específica para o atendimento às populações indígenas. Entretanto, foi inscrita somente uma
proposta da Terra Indígena Rio D’Areia, localizada no município de Inácio Martins. Este fato pode ser indicativo de que a seleção de propostas é inadequada
para o atendimento às especificidades da população indígena. A Unidade Técnica do Programa (UTP) está analisando formas mais efetivas de apoio às
atividades produtivas dessas populações.

1.2.2 Gestão de Solo e Água em Microbacias
Durante a missão da Especialista em Salvaguarda Social do BIRD, realizada em dezembro de 2014, foi reafirmado que os critérios do Programa
para a seleção de microbacias priorizam áreas de agricultura intensiva onde há o uso de mecanização agrícola, de agrotóxicos e de insumos industrializados,
e áreas com alta incidência de erosão. Assim, entendeu-se que os critérios do Programa não favorecem a seleção das microbacias onde estão presentes
as comunidades indígenas, uma vez que estas áreas, geralmente, são mais preservadas/conservadas ambientalmente. Até o momento, nenhuma microbacia
trabalhada pelo Programa está localizada em Terra Indígena. Foi acordado com o Banco que um Plano Operativo para a implementação de ações do
Programa será elaborado somente depois da disponibilização de técnicos de extensão rural exclusivos para o trabalho nas terras indígenas.
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1.2.3 Formação em Ação
Em 2014, atuaram nas 36 escolas indígenas paranaenses 563 professores, sendo 199 destes de etnia indígena. Também atuaram nessas escolas
271 profissionais de Educação, entre os quais 151 indígenas.
Neste contexto, foram realizadas as oficinas no âmbito da implementação do Programa Formação em Ação, capacitando 437 professores (78%
do total) e 211 profissionais de Educação (78% do total).
No primeiro semestre, as oficinas reuniram professores e profissionais de várias escolas de uma Regional de Educação, incluindo aqueles das
escolas indígenas. Os temas trabalhados foram “educação das relações étnico-raciais e ensino da História e cultura indígena”. No segundo semestre, as
oficinas foram realizadas em cada uma das escolas, o que permitiu aos professores e profissionais da educação escolar indígena reunir-se para debater
suas realidades específicas, tendo como base os indicadores de aprendizagem produzidos pelo Sistema de Avaliação de Aprendizagem do Paraná (SAEP).
Em 2015, as oficinas continuarão sendo realizadas em cada uma das escolas, e a coordenação do Programa buscará em conjunto com a CEI
propor temas específicos para as escolas indígenas.
De maneira complementar ao Programa Formação em Ação, foram realizados pela Coordenação de Educação Escolar Indígena (CEI) do
Departamento de Diversidade (DEDI) da SEED, Seminários Temáticos para a formação das populações indígenas em direitos humanos.
No Plano Operativo Plurianual que está em elaboração não serão incluídas metas para a capacitação de professores por meio do Programa de
Desenvolvimento da Educação (PDE) que integra o Programa Formação em Ação, tendo em vista que o perfil dos profissionais que atuam em escolas
indígenas, em sua maioria, não atende os critérios1 do PDE. Dos 563 professores que atuam na educação escolar indígena, somente uma professora
atende todos os critérios do Programa PDE.

1.2.4 Renova Escola
Conforme descrito na Estratégia de Participação dos Povos Indígenas (EPPI), para a realização de intervenções em prédios escolares localizados
em terras indígenas, o Estado deve buscar primeiramente financiamento junto ao Governo Federal e, como segunda opção, utilizar recursos do Programa
Renova Escola.
Assim, foi estabelecida uma parceria entre o Estado e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/MEC que resultou na construção de
13 unidades novas de escolas indígenas até 2012. Também em parceria com o FNDE estão em andamento as seguintes ações: reconstrução de 08 escolas
através do Plano de Ações Articuladas (PAR); e construção de 14 quadras de esportes em escolas indígenas por meio do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). Outra parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) possibilitou a ampliação de cozinhas em 02 escolas indígenas.
1

Professores do quadro próprio do magistério, Nível II, Classe 8 a 11, em pleno exercício.
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Com recursos do Programa Renova Escola foi ampliada a Escola Indígena Gregório Kaekchot, localizada no município de Manoel Ribas. Outras
04 escolas foram atendidas pelo Programa com reparos.
As metas que serão estabelecidas no Plano Operativo Plurianual, que está em elaboração, terão como referência os critérios de atendimento e
priorização do Programa Renova Escola e os diagnósticos das condições das estruturas físicas das escolas, realizados pela comunidade escolar indígena
e complementados pelos engenheiros dos Núcleos Regionais da SEED. Os diagnósticos das 36 escolas indígenas deverão ser finalizados até o final de
abril de 2015.

1.2.5 Rede de Mãe Paranaense
Considerando o histórico de altas taxas de mortalidade materna e infantil da população indígena, a SESA classifica, a priori, como de risco
intermediário qualquer gestação indígena. Para reverter tal realidade, torna-se muito importante o trabalho de capacitação das equipes que atuam na
atenção primária à saúde nas Terras Indígenas do Paraná.
Entretanto, a saúde indígena é de competência da Secretaria Especial da Saúde Indígena (SESAI) do Ministério da Saúde (MS). Neste contexto,
a SESA por meio do Programa Rede Mãe Paranaense atuou em parceria com a SESAI/MS, possibilitando a capacitação de 15 profissionais, o que representa
21% do total de 71 profissionais da saúde indígena. A parceria resultou na implantação dos protocolos de estratificação de risco no parto e vinculação
das gestantes indígenas a um hospital da Rede Mãe Paranaense, bem como na implantação da gestão de caso de gestação de alto risco.
As taxas de mortalidade materna e infantil nesta população diminuíram de maneira expressiva após a implantação da Rede Mãe Paranaense,
em decorrência da ampliação do cuidado das gestantes no pré-natal, parto e puerpério.

1.2.6 Rede de Urgência e Emergência
As capacitações do Programa são destinadas às equipes de saúde que atuam nas portas de entrada hospitalares de urgências do SUS, do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), bem como do Complexo Regulador da Assistência, sendo os conteúdos abordados nestas capacitações
relativos aos protocolos de atendimento conforme a gravidade do paciente, independentemente de sua etnia.
Assim, durante a missão realizada em dezembro de 2014, a Especialista em Salvaguarda Social do Banco entendeu que devido às suas
características o Programa Rede de Urgência e Emergências não aciona a política de Salvaguarda Indígena do Banco. Portanto, a EPPI do Projeto poderá
ser alterada de modo a excluir do documento as ações de capacitações da Rede de Urgência e Emergência.
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2 MARCO REFERENCIAL DA POLÍTICA DE REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO
A Política Operacional de Reassentamento Involuntário do BIRD (OP 4.12) é bastante ampla ao abranger impactos econômicos e sociais diretos
que resultem dos projetos de investimentos financiados pelo Banco e que sejam causados por: a) apropriação involuntária de terra que resulte em:
i) reassentamento ou perda de abrigo; ii) perda de ativos ou de acesso a ativos; iii) perda de fontes de renda ou meios de sobrevivência, quer as pessoas
afetadas tenham ou não que se deslocar para outra área; ou b) restrição involuntária de acesso a parques localmente demarcados por lei, causando
impactos adversos aos meios de subsistência das pessoas deslocadas.
Em 2012, quando foi elaborado o Marco Referencial da Política de Reassentamento Involuntário não houve conhecimento pleno dos limites
físicos das intervenções previstas ou das demandas por realocação de famílias decorrentes da execução das ações dos programas.
Naquele momento, o entendimento tanto do Estado quanto do Banco foi de que apenas a ação de adequação de estradas rurais prevista no
Pró-Rural teria potencial mínimo de causar reassentamento involuntário. Entretanto, durante a missão da Especialista em Salvaguarda Social do Banco,
realizada em dezembro de 2014, foi verificado potencial também nas seguintes ações: a) instalação de sistemas de abastecimento de água em comunidades
rurais do Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias; e b) ampliação e reforma de prédios escolares.
Neste contexto, foram recomendadas pela Especialista de salvaguardas a atualização do referido Marco Referencial e a elaboração de Fichas
de Verificação de Reassentamento Involuntário customizadas para cada uma das ações. Essas fichas serão elaboradas e encaminhadas ao Banco para
análise e aprovação durante o primeiro quadrimestre de 2015. Depois de aprovadas, passarão a compor os processos de execução de cada uma
das obras.
Na missão, a Especialista ainda reafirmou a necessidade de elaboração de Planos Específicos de Reassentamento Involuntário quando forem
identificados casos de reassentamento involuntário e a obrigatoriedade do envio prévio para aprovação do Banco destes Planos antes do início do
investimento.
Durante a missão de dezembro foi discutida também a importância de esclarecer as responsabilidades institucionais para o cumprimento das
políticas de reassentamento involuntário nos editais de licitação para a contratação das obras, assim como nos contratos com as empresas para a execução
das obras.
As atividades realizadas e previstas no âmbito da implementação dos Programas, além das informações de contexto que interferem na
operacionalização da OP 4.12 (Salvaguarda de Reassentamento Involuntário), estão descritas por programa.
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2.1 Planejamento e execução de atividades
2.1.1 Pró-Rural
As ações de readequação de estradas rurais previstas no Programa Desenvolvimento Econômico e Territorial (PRÓ-RURAL) serão iniciadas após
a disponibilização das patrulhas rodoviárias. Estas serão adquiridas por meio de processo licitatório internacional previsto para o primeiro semestre de
2015. Assim, ainda não houve execução de obras para a readequação de estradas com recursos do Programa.
Entretanto, por recomendação da Especialista do Banco, a UGP e representantes dos executores (SEAB, EMATER e CODAPAR) reuniram-se para
analisar o fluxo operacional da ação, com a finalidade de identificar as atividades envolvidas e os responsáveis pelas mesmas. O detalhamento do fluxo
será descrito nas versões atualizadas do Manual Operativo do Programa e do Marco Referencial das Políticas de Reassentamento Involuntário, que serão
encaminhadas ao Banco para análise no primeiro quadrimestre de 2015.
O tópico que trata da ação de adequação de estradas no Marco Referencial será atualizado de modo a descrever, além do fluxo operacional da
ação, também os impactos da ação e as medidas para evitá-los, mitigá-los ou compensá-los, conforme o caso.
Também acordou-se, na missão de dezembro, que os primeiros 7 processos (um de cada consórcio intermunicipal apoiado com patrulha
rodoviária) serão analisados pelo Banco. Para tanto, deverá ser enviado para análise um resumo do processo contendo a Ficha de Verificação, antes do
início das obras.

2.1.2 Programa Gestão de Solo e Água em Microbacias
Até dezembro de 2013, foram perfurados 79 poços e, em 2014, outros 106 poços, sendo 79 deles perfurados no primeiro semestre e 34 no segundo.
Do total de 185 poços perfurados até dezembro de 2014, verificou-se que 32 possuíam sistemas de distribuição de água instalados.
Os sistemas de abastecimento de água são demandados pelas comunidades rurais. As demandas são analisadas e aprovadas no âmbito dos
Grupos Gestores Municipais (GGM) de Microbacias ou dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), espaços de controle
social. Os terrenos para a realização das obras são livremente disponibilizados pela comunidade, sendo os processos de consultas públicas junto às
comunidades registrados em atas e inseridos no processo de execução da ação. Nenhum caso de reassentamento involuntário foi identificado até dezembro
de 2014.
Tendo em vista qualificar a descrição dos mecanismos de identificação da ocorrência de reassentamento involuntário no âmbito da implantação
dos poços, o Manual Operativo do Programa e o Marco Referencial das Políticas de Reassentamento Involuntário deverão ser atualizados e encaminhados
ao Banco para análise e aprovação durante o primeiro trimestre de 2015. As novas versões destes documentos deverão apresentar o fluxo operacional
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da ação, os responsáveis e as responsabilidades, assim como apontar os possíveis impactos das ações propostas e as medidas para evitá-los, mitigá-los
ou compensá-los, conforme o caso.
Para o primeiro semestre de 2015, está prevista licitação para contratação das obras para perfuração de 60 novos poços. Neste contexto, acordouse na missão do Banco em dezembro de 2014 que o edital de licitação será enviado para análise da Especialista em Salvaguarda antes de sua publicação.
Ficou acordado ainda que os primeiros 03 novos processos de perfuração de poços serão enviados para análise prévia antes do início das obras, com
uma síntese dos processos e as Fichas de Verificação de Reassentamento devidamente preenchidas.

2.1.3 Renova Escola
No âmbito da implementação do Renova Escola, foram reformadas ou ampliadas 71 escolas até dezembro de 2013. No primeiro semestre 52,
e outras 164 no segundo semestre.
Em conformidade com a legislação, e tendo em vista as recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE), os procedimentos adotados
pelo Estado para a operacionalização do Programa impedem a realização de intervenções em prédios escolares localizados em terrenos irregulares.
Neste contexto, na execução do total de 287 escolas ampliadas ou reformadas até dezembro de 2014, não foram identificados casos de reassentamento
involuntário.
Entretanto, de acordo com orientação dada pelo Banco durante a missão de fevereiro e março de 2014, foram realizadas reuniões entre a
responsável pela UGP e representantes da SEED para o aprimoramento dos procedimentos do Programa, objetivando verificar/comprovar a não existência
de casos de reassentamento involuntário.
Na missão do Banco em dezembro foi apresentado o fluxo operativo para a ampliação de escolas. Acordou-se que o Relatório de Vistoria do
Terreno que é preenchido pelos engenheiros da SEED/SUDE antes da elaboração do projeto da obra será ampliado incluindo questões relacionadas ao
terreno e demais impactos relacionados com reassentamento involuntário, tais como impedimento de acesso a estruturas de lazer ou a fontes de água,
por exemplo. As questões deverão ser melhoradas pela Unidade Técnica do Programa em conjunto com a UGP e enviadas ao Banco para comentários
no primeiro quadrimestre de 2015.
Na EPPI elaborada em 2012, estava previsto que fossem enviados ao Banco os planos de execução e acompanhamento das obras realizadas
com recursos do Programa, para aprovação do agente financiador antes do início das intervenções. Durante a missão realizada em fevereiro e março de
2014 o Banco concordou em realizar apenas revisões ex-post. Entretanto, foi solicitado o envio de toda a documentação do processo de ampliação da
Escola Indígena Cacique Kaekchot para análise. Na missão realizada em dezembro de 2014 o processo de ampliação da referida escola foi apresentado
e discutido, tendo sido ratificado que as revisões do Banco serão ex-post, por se entender que as obras serão realizadas em terrenos públicos regulares,
e portanto as ações de reforma de escolas não acionam as políticas de reassentamento involuntário.
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No que se refere ao tópico do Marco Referencial no Programa Renova Escola, acordou-se que será atualizado com o objetivo de melhorar a
descrição dos procedimentos de implementação da ação de ampliação de escolas, de modo a esclarecer que não haverá desapropriações de áreas
privadas. Assim como deverá ser modificado o parágrafo do Marco que prevê a revisão ex-ante do Banco. A nova versão do Marco deverá ser enviada
ao Banco durante o primeiro quadrimestre de 2015.

2.1.4 Rede Mãe Paranaense
As obras relativas à construção das Unidades Básicas de Saúde (UBS) previstas no Programa Rede Mãe Paranaense são realizadas pelos municípios.
O mecanismo utilizado pela SESA consiste no repasse de recursos aos municípios por meio de convênios ou de transferências do Fundo Estadual de
Saúde para os Fundos Municipais de Saúde.
Até dezembro de 2013 foi finalizada a construção de 04 UBS e no primeiro semestre de 2014 mais uma. Outras 03 obras foram concluídas no
segundo semestre de 2014, e verificou-se que obras de 275 UBSs estavam em andamento.
Tendo em vista as determinações da legislação e considerando as recomendações do TCE, a SESA repassa recursos somente para a construção
de UBS em terrenos públicos regulares. Assim, não foram identificados no período casos de reassentamento involuntário.
Conforme orientação da especialista do Banco, na missão de fevereiro e março de 2014 foram realizados encontros entre a responsável da UGP
e representantes da SESA para discutir o aperfeiçoamento dos procedimentos de operacionalização dos repasses, no sentido de comprovar a não ocorrência
de casos de reassentamento involuntário. Contudo, após analisar detalhadamente o fluxo operacional de implementação das obras, concluiu-se que a
lista de questões que vem sendo acompanhada pela SESA é suficiente para identificar os casos de reassentamento involuntário, conforme as definições
da OP 4.12.
Vale destacar que um dos documentos exigidos pela SESA para o repasse de recursos aos municípios é a aprovação da obra pelo Conselho
Municipal de Saúde, sendo este um espaço de controle social, acessível à participação e manifestação dos cidadãos que porventura se sintam prejudicados
de alguma maneira pela execução da obra.
Durante a missão de dezembro de 2014, foram discutidos os procedimentos adotados e os instrumentos legais utilizados na construção de UBS,
sendo esclarecido que elas são construídas pelos municípios em terrenos públicos desimpedidos. Tendo em vista o nível de controle e de exigência
adotado pela SESA, na implementação da ação foi entendido que é desnecessário o preenchimento da Ficha de Verificação de Reassentamento Involuntário.
Esses pontos serão atualizados no Marco de Reassentamento, a ser enviado para revisão do Banco no primeiro quadrimestre de 2015.
No quadro A.2.3 estão resumidas as ações previstas, realizadas e programadas.
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3 Considerações
As ações previstas na Estratégia de Participação dos Povos Indígenas (EPPI), tanto gerais como específicas por Programa, estão em andamento,
e algumas foram iniciadas antes mesmo da assinatura do acordo de empréstimo com o Banco.
Não foram identificados casos de reassentamento involuntário na implementação das obras de nenhum dos programas. Entretanto, uma Ficha
de Verificação de Reassentamento Involuntário será incorporada aos fluxos operacionais das ações previstas de acordo com a recomendação do Banco.
Os arranjos institucionais necessários à implementação, tanto da EPPI quanto do Marco Referencial da Política de Reassentamento Involuntário,
foram garantidos, tendo em vista a indicação dos responsáveis pela UGP e também pelos executores dos programas.
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