
1°Semestre 2°Semestre 1°Semestre 2°Semestre 1°Semestre 2°Semestre 1°Semestre 2°Semestre

1 Qualidade da água bruta, na região
metropolitana de Fortaleza.

Secundário 
(Resultado) Indice 61.2 - - 62.7 - 64.3 - 65.9 - 67.5

2
Apresentação de planos de
segurança hídrica para três bacias
hidrográficas estratégicas

Secundário 
(Produto) Sim/Não 0 - -

Termos de 
referência 
elaborados

- Planos preparados - Plano adotado e em fase 
de implantação - Implementação de planos 

de monitoramento

3 Apresentação de nova lei de
proteção de bacias hidrográficas.

Secundário 
(Produto) Sim/Não 0 - -

Proposta e 
consultas 
completos

- Projeto de lei 
apresentados - Divulgação da lei -

Aplicação da legislação 
em bacias hidrográficas 

estratégicas

2 SRH 4 Estabelecimento de comitê
multisetorial de segurança hídrica.

Primário    
(Produto) - 0 Comitê instituído 

pelo decreto - - Diagnóstico de 
Bacias completos -

Minutas de pelo menos 
duas reuniões 

realizadas 

Minutas de pelo menos 
duas reuniões 

Minutas de pelo menos 
duas reuniões 

realizadas

Minutas de pelo menos 
duas reuniões realizadas 

3 CAGECE 5
Percentual de domicílios com
conexão adequada ao sistema de
esgoto.

Primário 
(Intermediário) Percentage 83.3% - 83.8% 84.3% 84.6% 84.9% 85.2% 85.5% 85.7% 85.9%

6 Apresentação da lei de gestão de
resíduos sólidos revista.

Secundário 
(Produto) Sim/Não 0 - - - - Divulgação e 

implementação - Implementação e 
monitoramento - Implementação e 

monitoramento 

7 Índice de qualidade da fiscalização
ambiental.

Primário 
(Intermediário) Indice 17% - 28% 40% 50% 60% 65% 70% 75% 80%

5 FUNCEME 8 Implementação de monitoramento
participativo da qualidade da água

Primário 
(Intermediário) Numero 0% - - -

Metodologia de 
monitoramento 

definida e adotada

Protocolo de coleta de 
dados definida e 

adotada
-

Metodologia 
implementada em um 

reservatório estratégico
-

Metodologia 
implementada em dois 

reservatórios estratégicos 
adicionais

Total de Indicadores Primários: 4 Total de Indicadores Secundárias: 4

Painel dos Indicadores PforR por Eixo - Qualidade da Água
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Total de Indicadores: 8                                                                                                       
Total de Setoriais Envolvidas: 5
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