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I RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO  
TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O  

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O 
CENTRO DE PESQUISAS DO PANTANAL - CPP 

 
 
1. Considerações Iniciais: 

 
A Comissão de Acompanhamento e Avaliação, instituída pela Portaria MCT no. 489, 

de 06/10/04, conforme previsto na Subcláusula Primeira da Cláusula Sexta do Termo de 
Parceria, reuniu-se nos dias 29 e 30 de novembro de 2004, na sede do Centro de Pesquisas do 
Pantanal, em Cuiabá-MT, para realizar a primeira reunião de acompanhamento e avaliação, com 
a participação dos seguintes membros: pelo MCT, Maria Luiza Braz Alves (indicada como 
Coordenadora), Fernando André Pereira das Neves e Ubirajara Araujo Filho; pelo CMPP, Maria 
Cristina de Lima Perez Marçal e Ana Cláudia Moura Tôrres; pelo CPP, Marinêz Isaac Marques. 

 
 
2. Metodologia adotada 
 

• Apresentação de relatório parcial, pelo Secretário-Executivo do CPP, dos resultados 
alcançados e discussão dos mesmos; 

• Acompanhamento do “Plano de Trabalho” apresentado pela  OSCIP; 

• Conclusão sobre o desempenho do CPP no que diz respeito ao alcance das metas 
estabelecidas no Termo de Parceria. 

 
 
3. Avaliação do Nível de Atendimento das Metas 
 

A metodologia adotada para o acompanhamento das metas pactuadas constantes do 
“Plano de Trabalho”, levava em consideração a sistemática de avaliação adotada para o modelo 
de OSCIP, anexo ao Termo de Parceria, concebido em Junho/2004. Entretanto, para efeito deste 
Relatório, os membros desta Comissão, chegaram à conclusão de que as metas apresentadas 
pelo CPP necessitam de revisão.  
 

Para acompanhar/avaliar o período de agosto a outubro de 2004 (TP foi assinado em 
01/07/04 e recursos repassados somente em 06/08/04), esta Comissão considerou as metas, 
apresentadas no “Plano de Trabalho” como atividades focadas em processos, bem como  prazo 
único de execução (42 meses), impossibilitando a  aplicação da sistemática de avaliação. 
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Esta Comissão sugere que o CPP submeta à Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação deste Termo de Parceria MCT/CPP, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias a  
contar desta reunião, novo Programa de Trabalho que possa melhor quantificar o desempenho 
das metas pactuadas. 
 

Na próxima reunião trimestral da Comissão de Acompanhamento e Avaliação a 
sistemática será aplicada considerando os seis primeiros meses de atuação do Centro. 

 
As atividades desenvolvidas pelo CPP, encontram-se relacionadas no Anexo 1 deste 

relatório.  
 
4. Programação das próximas reuniões de avaliação 
 

Os mesmbros desta Comissão estabeleceram  que as próximas reuniões ocorrerão 
nos meses de: 

 
• FEVEREIRO - reunião de avaliação para verificação do cumprimento das metas previstas 

para o período de agosto de 2004 a janeiro de 2005; 
 

• MAIO – reunião de avaliação para verificação do cumprimento das metas previstas para os 
meses de fevereiro, março e abril; 

 
• JULHO - reunião de avaliação para verificação do cumprimento das metas previstas para 

os meses de maio e junho e para  analisar e emitir parecer ao MCT sobre os resultados 
atingidos e a oportunidade de renovação do Termo de Parceria. 

 
As datas  destas reuniões serão definidas pela Comissão e acordadas com o CPP e  

divulgadas  com antecedência mínima de 10 dias. 
 

5. Recomendações 
 
5.1 AO MCT: 
 

Que, a partir dos resultados desta avaliação e considerando compromissos assumidos 
pelo CPP para o mês de dezembro com previsão de desembolsos a pesquisadores (auxílio a 
pessoa física), bem como aquisição de equipamentos para estruturação das Redes (certames 
licitatórios em andamento), esta Comissão recomenda a liberação da 2a. parcela de recursos.  
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5.2 Ao Centro de Pesquisas do Pantanal: 
 

 Apresente, conforme sugerido neste Relatório, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias a 
contar desta reunião, à Comissão de Acompanhamento e Avaliação, novo Programa de 
Trabalho que possa melhor quantificar o desempenho das metas pactuadas, a serem 
realizadas pelo CPP. 

 
   Que observe o estabelecido na Subcláusula Segunda da Cláusula Quarta do TP (Dos 

Recursos Financeiros), quanto à aplicação dos futuros repasses pelo Parceiro Público, tendo 
em vista a demora na aplicação do desembolso da primeira parcela. 

 
 

6. Conclusão 
 

Do acompanhamento realizado por esta Comissão pôde-se constatar o esforço do 
CPP em alcançar as metas acordadas no Termo de Parceria.  

 
 

Brasília, 30 de novembro 2004. 
 
Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia: 
 
____________________________            ______________________________ 
     Maria Luiza Braz Alves                       Fernando André Pereira das Neves                                           
  
 
 
Pelo Conselho Ministerial de Políticas Públicas: 
 
_______________________________________              
 Maria Cristina de Lima Perez Marçal        
 
 
 
Pelo Centro de Pesquisas do Pantanal: 
 
_____________________________  
                Marinêz Isaac Marques 
 

 
 



 5

 
Anexo I 

QQUUAADDRROO  DDEE  MMEETTAASS  EE  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

 Ação: Montagem das Redes de Pesquisas para o Desenvolvimento 
do Projeto e Organização/Estabelecimento de Procedimentos 

Gerenciais-Administrativos do CPP 
Meta Indicador Observações 

1.0- Montagem da Rede de 
Pesquisas do Pantanal 

Procedimentos Internos Estabelecidos 
a) Realização de workshop para elaboração do Plano 
de Trabalho e definição das metas que  constituiriam  
a base do TP; 
b) Elaboração e publicação do Regulamento de 
Compras do CPP; 
c) Realização de Workshop da Rede de Pesca: 
  c1) desdobramento das metas em sub-projetos; 
  c2)  planejamento financeiro; 
d) Realização de workshop da Rede Pecuária: 
  d1) desdobramento das metas em sub-projetos; 
  d2)  planejamento financeiro; 
e) Reuniões para fortalecimento de parcerias 
estratégicas do CPP; 
f) Contratação de assessoria contábil;  
g) Repasse de recursos financeiros do CPP aos 
coordenadores de projetos da Rede Pesca e Pecuária; 
h) Elaboração e publicação do Edital (licitação) de 
compras para despesas de capital do CPP; 
i) Aquisição dos equipamentos e entrega aos 
coordenadores; 
 

 
 
As ações previstas nas alíneas 
a, e foram executadas no 
período de julho a 
novembro/04. 
 
Alínea “f”. Contratação 
realizada em outubro/04. 
 
Alínea “g”. Os recursos 
financeiros estão sendo 
repassados em parcelas, 
mediante abertura de conta 
bancária especifica para cada 
um dos sub-projetos, com 
previsão  para o período de 
novembro e dezembro/04. 
 
Alínea “h”. Em fase de análise 
pela assessoria contábil e 
jurídica, para posterior 
publicação no site do CPP.  
 
Alínea “i”. Previsto para 



 6

dezembro/04 
 
 
 

 Contratação de Pessoal 
 
a)  01 Secretária Geral/Adm., 02 auxiliares 
administrativos; 
    

Até o momento foi contratada 
apenas a secretaria geral 
(agosto/04), pois o 
planejamento financeiro no TP 
foi previsto apenas para 6 
meses. Considerando que a 
vigência  do TP é de um ano 
(julho/04 a julho/05), será 
necessário o remanejamento 
de recursos.  
 

 Contratação de Auditoria Externa Prevista para julho/05. 
 

 Aquisição de Equipamentos gerenciais para o 
CPP 
 

Considerando a majoração de 
preços ocorrida após a 
assinatura do TP, ter-se-á que 
complementar o valor 
previsto com recursos de 
outras fontes  

2.0- Determinação do Fluxograma 
de rotinas entre os parceiros 
potenciais para execução do projeto: 
Assinatura de instrumentos 
jurídicos entre o CPP e os parceiros 
(pessoas físicas e jurídicas)  

Parcerias Formalizadas  
 
 

As parcerias foram 
formalizadas  através da 
assinatura de dois 
instrumentos jurídicos, sendo 
um convênio do CPP com as 
Instituições (UFMT, 
EMBRAPA, UEMS, 
UNEMAT, UFMS) e um 
Termo de Concessão e 
Aceitação de Apoio Financeiro 
a Projetos de Pesquisa 
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Científica e/ou Tecnológica.  
No caso específico da 
EMBRAPA, foi assinado um 
único documento (Termo de 
Outorga) 

3.0- Realização do 
Acompanhamento e Avaliação das 
Atividades de Pesquisa da Rede. 

Workshops Anuais com Todos os Integrantes 
da Rede, com a presença de consultores 
renomados 
 
 

Previsto para julho/05, com a 
participação de um Comitê 
Técnico Científico composto 
por pesquisadores nacionais e 
internacionais. 

Rede: Sustentabilidade da Pecuária do Pantanal 
 
  Ações realizadas pela Rede: 

a) Reuniões para o 
desdobramento das 4 (quatro) 
metas em 6 (seis) sub-projetos 
b) Reuniões para o 
planejamento financeiro 
atendendo os valores 
estabelecidos no Plano de 
Trabalho (Anexo I)  do TP.  

Rede: Sustentabilidade da Pesca do Pantanal  
  Ações realizadas pela Rede: 

a) Reuniões para o 
desdobramento das 4 (quatro) 
metas em 11 (onze)  sub-
projetos 
b) Reuniões para o 
planejamento financeiro 
atendendo os valores 
estabelecidos no Plano de 
Trabalho (Anexo I) do TP. 

 


