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IPECE 1
Número de técnicos com nível médio
absorvidos pelo setor produtivo (público e
privado) (ajustado para o ciclo econômico).

Victor Hugo 24.543 - -
Houve uma queda no número de técnicos absorvidos
pelo Setor Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014:
26.141 técnicos foram absorvidos).

Houve uma queda no número de técnicos absorvidos pelo Setor
Produtivo: Em 2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram
absorvidos). Os dados referentes ao não de 2016 ainda não foram
divulgados pela RAIS.

30.300

SEPLAG 2

Criação e funcionamento de Comitê
Consultivo multissetorial CPDI (SEDUC, SDA,
SESA, STDS, SEPLAG, IPECE, SECULT,
SESPORTE, GAB GOV, SEJUS). 

Lara Costa - - -

O Comitê ainda não se reuniu neste ano, porém as
ações e projetos acompanhados pelo Comitê estão em
pleno desenvolvimento. A próxima reunião deve ocorrer
ainda na primeira quinzena de fevereiro.

Encontra-se em andamento os preparativos para realização do I
Seminário Internacional Mais Infância Ceará, a ser realizado em março.
O Comitê deve se reunir em breve para contribuir nos acertos finais e
para tratar sobre os demais encaminhamentos relativos à sua meta
anual.

Outras duas 
resoluções 
publicadas

STDS 3
Percentual de famílias Cadastro Único nos
municípios-alvo a receber apoio do CRAS
com equipe treinada.        

Sebastião Lopes 0 - -

O Sistema de Monitoramento da STDS está sendo
alimentado com os dados do acompanhamento
familiar, provenientes das visitas domiciliares de
acompanhamento técnico, com vistas a emissão de
relatórios e verificação dos resultados obtidos no
cumprimento do indicador. Foram visitadas até o
momento o total de 3.247 famílias. 

Substituição do Indicador para "Percentual de famílias acompanhadas
pelos CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios
da Assistência Social e de outras políticas públicas".
O Sistema de Monitoramento da STDS está sendo alimentado com os
dados do acompanhamento familiar, provenientes das visitas
domiciliares de acompanhamento técnico, com vistas a emissão de
relatórios e verificação dos resultados obtidos no cumprimento do
indicador. Foram visitadas até o momento o total de 3.247 famílias. 

15%

4
Apresentação de planos de segurança de
água para três bacias hidrográficas
estratégicas.

Zulene Almada 0 - -

Foram entregues versões preliminares dos relatórios de 
coleta e análise de qualidade das três bacias dos
planos. O relatório parcial de metodologia de
enquadramento está sendo finalizado.

O Relatório Parcial de Metodologia de Enquadramento de Reservatórios
foi concluído e encaminhado à SRH para pagamento. No dia 06/02, a
Comissão de Fiscalização encaminhou à contratada correções
referentes ao Relatório de Coleta e Diagnóstico das Águas da Bacia do
Acaraú. No dia 08/02, a contratada solicitou substituição do especialista
em qualidade de água (K-3) e, no dia 17/02, a Comissão emitiu parecer
no qual não aprovou o currículo proposto para substituição.

Plano adotado e em 
fase de implantação

5 Apresentação de nova lei de proteção de
bacias hidrográficas. Ana Araújo 0

Encaminhamento por 
meio da PGE do Projeto 

de Lei e Mensagem 
Governamental para a 
Assembleia Legislativa

-
A Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais será
encaminhado ao Conselho Estadual dos Recursos
Hídricos até o dia 30/12/2016.

A COGERH encaminhou uma Nota Técnica ao BM no dia 20/02/17
complementando informações acerca da solicitação de modificar o
instrumento legal de Lei para um Decreto.

Divulgação da lei

6 Qualidade da água bruta, na região
metropolitana de Fortaleza. Denilson Fidelis 61.2 - - 76,7 (referente ao mês de dezembro)

IQARce: 4,08 (criticamente degradado a poluído)
75,1 (referente ao mês de janeiro) IQARce: 4,33 (criticamente degradado 

a poluído) 65.9

SEMA 7 Apresentação da lei de gestão de resíduos
sólidos revista. Maria Dias 0 - -

Foi elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos da Região de Sobral, para 20
municípios.
E também foi iniciada a efetivação do Consórcio para
Destinação de Resíduos Sólidos de Sobral -
CONDERES, com a Assembleia dos Prefeitos, em
18/01/2017.

Está sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado.
Foi assinado um TAC para a gestão integrada dos Resíduos Sólidos com
o Consórcio de Limoeiro.

Implementação e 
monitoramento 

7

Probabilidade alta de atingir a meta

Responsáveis
2017.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DO PROJETO PforR  - 2017
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Área Órgão Nº Indicador Secundário

Legenda: Probabilidade intermediária de atingir a meta Probabilidade baixa de atingir a meta

Linha de 
Base

Total

Realizado 
2017.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta
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