Plano Diretor - Gabinete
Iniciativas de Projetos
Código Iniciativa
Nome da Iniciativa
Objetivo Estratégico vinculado
Tipo de Iniciativa
Período previsto de início
Custos Estimados
Fase do Projeto
Percentual de Conclusão do Projeto Atual
Recursos financeiros efetivamente utilizados

IE15.1G
Implementar o Plano de Comunicação Institucional da Funasa (PCI-Funasa)
OE 15 - Aperfeiçoar a Comunicação Institucional.
Projeto
Período previsto de conclusão
2021
R$ 2.521.304,00
Iniciação

2021

1,16%

Percentual Planejado
R$ 0,00

18,60%
Comparação

Comparação

6,24%
0,00%

Análise Crítica

Conforme a manifestação da área técnica responsável por esta iniciativa: "Apesar da Coordenação de Comunicação Social e Cerimonial ter encaminhado o
Documento de Proposta de Projeto (DPP) (SEI 2525202) em 26/11/2020 (Processo SEI nº25100.007747/2020-43), o mesmo não foi devidamente
formalizado pela Coordenação de Planejamento e Gestão de Projetos, nos termos do Manual de Gestão de Projetos (MGP), vindo a ser proposto um
segundo DPP por aquela área de planejamento apenas no dia 29/03/2021, conforme consta nos autos do Processo SEI 25100.001558/2021-48. Assim, de
acordo com a metodologia do MGP, em termos de aderência à metodologia, o projeto ainda encontra-se na fase de "iniciação", a qual comporta os processos
de aprovação do DPP e a devida confecção do Termo de Abertura do Projeto (TAP), para deliberação posterior pela alta gestão. Outrossim, em relação à
execução das metas do Plano de Comunicação (PCI-Funasa), que são o escopo do projeto, informamos que, em virtude dos impactos da pandemia da
COVID-19 nas rotinas de trabalho e da dedicação exclusiva empreendida no Relatório de Gestão 2020, tanto pela Coordenação de Comunicação Social e
Cerimonial, quanto pela Coordenação de Planejamento e Gestão de Projetos, as quais ficaram dedicadas à Prestação de Contas Online e a elaboração do
documento de Relato Integrado nos meses de janeiro à março de 2021, não foi possível avançar na execução das metas do Plano para o primeiro trimestre,
apesar do fato do projeto sequer ter sido aindo aprovado nos moldes do MGP. Para a execução do projeto, estão previstas 172 atividades (etapas). No
entanto, das 32 atividades previstas para a consecução das 9 ações planejadas no plano de trabalho para o primeiro trimestre, somente 2 (duas) foram
efetivamente concluídas, o que representa 1,16% de execução total do Plano e 6,24% em relação à meta de 18,60% planejada para o primeiro trimestre."

Providências

Conforme a manifestação da área técnica responsável por esta iniciativa: "Em relação a formalização do projeto, estão sendo providenciados, no âmbito do
processo SEI nº SEI 25100.001558/2021-48, os documentos de DPP e TAP. Já em relação ao desenvolvimento do escopo do PCI-Funasa, a Coesc informa
que estará trabalhando nos meses subsequentes para desenvolver efetivamente as ações do plano de trabalho que estão com sua execução atrasadas,
articulando-se com os demais atores envolvidos para a celeridade das mesmas". ESCLARECIMENTO da área técnica em resposta ao Ofício
160/COAVA/CGPLA: "A Lei Orçamentária Anual (LOA) para ao exercício de 2021, como é de conhecimento geral, foi assinada em 22 de abril do corrente
ano. Deste modo, esta Coesc sequer possuía orçamento aprovado, por exemplo, na rubrica 4641 (Publicidade de Utilidade Pública), para execução de
recursos efetivamente desenbolsados no primeiro trimestre de 2021. Além disso, o orçamento de 2020 sofreu contingenciamento e não houve empenho do
saldo restante. Sendo assim, conforme preenchido no campo “Recursos financeiros efetivamente utilizados” da planilha SEI 2822279, referentes à IE 15.1F,
o valor desembolsado foi, realmente, de R$ 0,00 (zero real). As ações desenvolvidas nesse período foram, portanto, atividades administrativas, não
demandando, naquele momento, desembolso financeiro. Além disso, o orçamento de 2020 ainda foi contingenciado e o saldo restante não foi empenhado, o
que não gerou nem restos a pagar para 2021".

