ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS INDICADORES SECUNDÁRIOS DO PROJETO PforR - 2015
Metas 1ª semestre 2015
Área

Órgão

Nº

Indicador Secundário

Responsáveis

Linha de
Base

Meta

Capacitação
Profissional

IPECE

Meta

2

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

Victor Hugo

Lara Maria Silva
Costa

24.543

-

-

-

Qualidade da Água

STDS

Total

Março

Abril

Maio

-

Os Dados da RAIS publicaram o valor de: 24.403 técnicos
absorvidos no ano de 2013. Será submetida ao Banco
Os Dados da RAIS de 2014 ainda não foram Os Dados da RAIS de 2014 ainda não foram
Mundial uma NT solicitando o reajuste dos valores das
publicardos. (Fonte: SIMA em 16/06/15).
publicardos. (Fonte: SIMA em 16/06/15).
metas tendo em vista as alterações no ciclo econômico do
período analisado. (Fonte: SIMA em 23/03/15).

-

Registrado no SIMA em 20/02/15 - No dia 27/01/15 o Comitê
Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil
(CPDI) reuniu-se pela primeira vez no ano para tratar sobre a proposta
de inclusão do Gabinete da Primeira-dama no Comitê, ocupando a
presidência. O convite foi oficialmente realizado no dia 09/02, em
reunião com a Primeira-dama do Estado, Sra. Onélia Leite, a qual
aceitou e ficou de ver os trâmites legais para o Gabinete compor o
CPDI. A primeira reunião ordinária, na qual deve ser formalizada a
nova composição, está prevista para o começo de março.

Após a Sra. Onélia Leite aceitar o convite para
compor o Comitê Consultivo Intersetorial das
Políticas de Desenvolvimento Infantil (CPDI)
ocupando a presidência, o seu Gabinete ficou de
providenciar os trâmites jurídicos necessários
para que a unidade possa cumprir essa função,
compondo a estrutura organizazional do Estado
do Ceará. O Gabinete informou que estão
finalizando esse processo, e uma próxima
reunião do Comitê deverá ser realizada no
começo de abril para abertura oficial dos
trabalhos de 2015. (Fonte: SIMA em 18/03/15).

O Comitê teve sua terceira reunião do ano realizada
no dia 16/04/15, no qual foi revisado o Plano de
Ação para o Biênio 2015/2016, validando as
atividades prioritárias para 2015. Solicitou-se às
secretarias o levantamento das ações por elas
desenvolvidas na área da primeira infância, como
subsídio à elaboração de uma estratégia de
acompanhamento e monitoramento dessas ações. A
próxima reunião do Comitê está marcada para o dia
28/05/15. (Fonte: SIMA em 23/04/2015)

O Comitê participou no dia 13/05/15 de reunião de
monitoramento de indicadores promovida pelo Banco
Mundial, na qual também esteve presente a primeira-dama
do Estado e representantes do Instituto da Primeira Infância
(IPREDE). Como desdobramento, reafirmou-se
a
necessidade de uma apresentação consolidada das ações
desenvolvidas para a primeira infância no âmbito de cada
setorial membro do Comitê, bem como a apresentação do
PADIN em dia específico para análise e elaboração de uma
resolução com o parecer do grupo sobre o programa. A
próxima reunião do Comitê está marcada para o dia
28/05/15.

O presente indicador terá início no segundo
semestre de 2015 após a Capacitação dos
Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR.
É dependente do processo licitatório para a
contratação de serviço técnico de consultoria de
empresa especializada para o desenvolvimentoe
implantação do sistema de monitoramento do
Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico
com
Redução
das
Desigualdades
e
SustentabilidadeAmbiental do Estado do Ceará Programa para Resultados (PforR) em fase de
elaboração do Termo de Referência.

O presente indicador terá início no segundo
semestre de 2015 após a Capacitação dos
Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR.
É dependente do processo licitatório para a
contratação de serviço técnico de consultoria de
empresa especializada para o desenvolvimento e
O presente indicador terá início no segundo semestre de
implantação do sistema de monitoramento e de
empresa especializada para executar capacitação O presente indicador terá início no segundo semestre de 2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos O presente indicador terá início no segundo
das equipes de referência dos Centros de 2015 após a Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36 36 municípios do PforR. Será realizada capacitação do semestre de 2015 após a Capacitação dos
técnicos dos CRAS pela STDS, no período de 22 a 26 de Técnicos dos CRAS. (Fonte SIMA em 21/07/15).
Referência da Assistência Social - CRAS, com foco municípios do PforR.
junho de 2015.
no Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos da Assistência Social para crianças de 0 a
5 anos e suas famílias do Projeto de Apoio ao
Crescimento Econômico com Redução das
Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do
Estado do Ceará - Programa para Resultados
(PforR). Ambos os Termos de Referência estão em

Realizada reunião no dia 02/06/15, na qual foram
apresentadas as ações voltadas para primeira infância
no âmbito da STDS e da SEJUS. A apresentação das
ações das demais secretarias membros do Comitê ficou
previamente agendada para o dia 30/06/15. Em tempo,
informa-se que foi publicado o Decreto nº 31.739, de
03/06/15, pelo qual se formalizou o acréscimo de mais 4
secretarias de Estado na composição do Comitê:
SEJUS, SECULT, SESPORTE e GABGOV. A Primeiradama do Estado será a pessoa indicada para
representar o GABGOV, e a solenidade de posse dos
novos membros deverá ser realizada até o início de
julho/2015 As duas resoluções serão publicadas no

3

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

0

-

-

4

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

0

-

-

O plano de Segurança Hídrica inicialmente
Em 20/05/2015, o Banco Mundial emitiu parecer dando o
O termo de referência para contratação do consultor
estava contido no Programa (componente 1),
"de acordo" com a contratação do consultor individual O TR do plano de segurança hídrica está sendo
Registrado no SIMA em 20/02/15 - O Banco Mundial analisou e fez
individual já foi encaminhado para a UGP que já
porém, após acertos da Direção da COGERH,
Em 20/05/2015, o Banco Mundial emitiu parecer de acordo que irá preparar o diagnóstico das três bacias de ajustada/adequado conforme acordado em reunião
considerações ao TR apresentado pela COGERH. Atualmente, o TR
procedeu e aprovou a revisão do mesmo e
os planos de segurança hídrica serão
com a contratação inclusive de maneira direta.
maneira direta. O Banco retornou a documentação do com técnico do Banco Mundial. (Fonte: SIMA em
está sendo revisado pela COGERH.
encaminhou para o Banco Mundial.(Fonte: SIMA em
elaborados através de assistências técnicas
processo para a Setorial no dia 16/06/15 solicitando que 21/07/15).
23/04/2015)
(componente 2).
a justificativa seja reajustada.

5

Apresentação de nova lei de proteção de
bacias hidrográficas.

6

Qualidade da água bruta,
metropolitana de Fortaleza.

7

Apresentação da lei de gestão de resíduos
sólidos revista.

7

na região

Registrado no SIMA em 20/02/15: Foram
realizadas duas reuniões de apresentação e
discussão do Projeto de Lei com o Comitê das Estão sendo realizadas reuniões com os Comitês
Bacia
Metropolitanas(
dezembro/2014
e das Bacias para apresentação da Lei de Segurança
janeiro/2015). Estão programadas reuniões para Hídrica.
março de 2015 com os Comitês da Bacia do
Salgado e para a Bacia do Acaraú).

Inah Abreu

0

-

-

Registrado no SIMA em 20/02/15: Foram realizadas duas reuniões de
apresentação e discussão do Projeto de Lei com o Comitê das Bacia
Metropolitanas( dezembro/2014 e janeiro/2015). Estão programadas
reuniões para março de 2015 com os Comitês da Bacia do Salgado e
para a Bacia do Acaraú).

Denilson Fidelis

61.2

-

-

76,1 / IQARce: 4,34 - criticamente degradado a poluído. (Fonte: SIMA 80,2 / IAQRce: 4,23 - criticamente degradado a
em 25/02/15).
poluído. (Fonte: SIMA em 26/03/15).

Maria Dias

0

-

-

Projeto de Lei encaminhado a PGE no dia 10/12/14 para análise.

74,4/ IQARce 4,36 -criticamente degradado a
poluído. (Fonte: SIMA em 31/03/2015)

Foram realizadas duas reuniões de apresentação e
discussão do Projeto de Lei com o Comitê das Bacia Realização de ajustes e adequações em face das Adequação da Minuta de Lei às legislações
Metropolitanas ( dezembro/2014 e janeiro/2015). Estão contribuições dos integrantes dos Comitês de Bacias correlatas e levantamento de informações com os
técnicos de áreas afins. (Fonte SIMA em 21/07/15)
programadas reuniões para em 2015 com os Comitês da Hidrográficas.
Bacia do Salgado e para a Bacia do Acaraú).

74,4/ IQARce: 4,48 - criticamente degradado a poluído .
(Fonte: SIMA em 19/05/15)

A SEMA através do seu departamento jurídico
empreendeu várias tentativas no intuito de
acelerar a análise do processo, contudo o Projeto de Lei encaminhado a PGE no dia 10/12/14 O Projeto de Lei, será reformulado, e atualmente está sendo
Projeto de Lei encaminhado a PGE no dia para análise. (Fonte: SIMA 23/04/2015)
discutido com a Casa Civil. (Fonte SIMA em 15/05/15).
10/12/14 ainda encontra-se na PGE para
análise.

Julho

29.000

-

O Comitê se reunirá no dia 23/07/15, contando
oficialmente com a Primeira-Dama do Estado como
membro efetivo, para tratar da eleição dos novos
presidente e vice-presidente do Comitê, bem como
Outras duas
Duas Resoluções
da solenidade de posse dos novos membros, que
Resoluções Publicadas
publicadas
deve ocorrer ainda no final do mês de julho. A partir
de então será dada prioridade à produção das
resoluções a serem publicadas no ano. (Fonte
SIMA em 20/07/15).

O presente indicador terá início no segundo semestre de 2015 após a
Capacitação dos Técnicos dos CRAS dos 36 municípios do PforR. É
dependente do processo licitatório para a contratação de serviço
técnico de consultoria de empresa especializada para o
desenvolvimento e implantação do sistema de monitoramento do
Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das
Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará Programa para Resultados (PforR) em fase de elaboração do Termo
de Referência.

Zulene Almada

Realizado

Junho

Os Dados da RAIS publicaram o valor de: 24.403
técnicos absorvidos no ano de 2013. Será
submetida ao Banco Mundial uma NT solicitando o
reajuste dos valores das metas tendo em vista as
alterações no ciclo econômico do período analisado.
(Fonte: SIMA em 23/03/15).

COGERH

SEMA

Fevereiro

Os Dados da RAIS publicaram o valor de: 24.403
técnicos absorvidos no ano de 2013. Será
Os dados da RAIS para 2014 ainda não foram divulgados. Está sendo
submetida ao Banco Mundial uma NT solicitando
elaborada uma NT a fim de propor uma readequação nos valores das
o reajuste dos valores das metas tendo em vista
metas levando em conta a tendência de longo prazo.
as alterações no ciclo econômico do período
analisado. (Fonte: SIMA em 23/03/15).

Assistência a Família

SEPLAG

1

2015.2 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta

Realizado
Janeiro

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

Metas 2ª semestre 2015

2015.1 - Posição Atual Mensal em Relação à Meta

Os Dados da RAIS de 2014 ainda não foram publicardos.
(Fonte: SIMA em 16/08/15).

Solenidade de posse da Primeira-dama na presidência do
Comitê ocorreu no dia 28/07/15. No dia 25/08 será
lançado o Programa Mais Infância Ceará, a partir do qual
serão desenvolvidas diversas ações que contribuirão para
o desenvolvimento infantil das crianças, incluindo as que
se encontram na fase da primeira infância. A próxima
reunião do Comitê ocorrerá no dia 28/08/15, quando será
debatido os desdobramentos do Plano, bem como o
conteúdo da primeira resolução do ano. (Fonte SIMA em
24/08/15).

Agosto

A RAIS divulgou os dados. O estoque absolvido foi de26.141
profissionais no ano de 2014 (Fonte: SIMA em 21/09/15).

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

A meta não foi cumprida. Foi elaborada uma NT pelo
Victor Hugo do IPECE demonstrado que dado o atual
A RAIS divulgou os dados. O estoque absorvido foi
A RAIS divulgou os dados. O estoque absorvido foi de 26.141
A RAIS divulgou os dados. O estoque absolvido foi de 26.141 cenário econômico do Brasil/Ceará não será possível
de 26.141 profissionais no ano de 2014. (Fonte:
o cumrpimento das metas propostas até 2017. O
profissionais no ano de 2014. (Fonte: SIMA em 26/10/15).
profissionais no ano de 2014.
SIMA em 23/11/15).
Banco sinalizou que apesar desta constatação o
Indicador será acompanhado até o final do Projeto.

O Comitê realizou reunião no dia 28/08/2015, na qual foi revisto o
Regimento Interno do Comitê para nova publicação, bem como
definido o temas das resoluções a serem publicadas em Diário
Oficial ainda neste ano: 1. PADIN; 2. Programa Mais Infância No dia 03/06/15 foi publicada a nova constituição do Comitê, com a
Ceará; 3.Indicadores globais relativos à primeira infância a serem inclusão do Gabinte do Governador, Sejus, Sesporte e Secult. No dia
acompanhados pelo Comitê. A Revisão do Plano de Ação do 06/10 houve uma reunião na qual foi apresentado o PADIN. Os
Comitê, estabelecendo ações e metas prioritárias para o membros estão elaborando parecer sobre o Programa que deverá
quadriênio 2015-2018 (incluindo as realizações de 2015) deverá constituir uma Resolução. A Segunda Resolução deverá ser
ser apresentado até dezembro deste ano. A próxima reunião elaborada a partir dos indicadores do Programa Mais Infância
ordinária do Comitê está agendada para o dia 29/09/15, às 15h, lançado pelo Gabinete da Primeira Dama.
no Gabinete da Primeira-dama e terá como pauta a
apresentação do PADIN para subsequente elaboração de
Resolução

A Resolução nº 1/2015 está pronta e será assinada pela
Primeira-dama na reunião do dia 24/11, quando será A Resolução nº 01/2015 foi publicada em 15/12/15. A Resolução nº A meta foi cumprida. A duas resoluções foram publicas. A
encaminhada para publicação. Nessa mesma reunião 02/2015 foi concluída e a previsão de encaminhamento para 01/2015 no dia 16/12/15 e a 02/2015 no dia 23/12/15. O
será trabalhada a Resolução nº 2/2015 para ser publicação até o dia 18/12/15. (Fonte: SIMA em 15/12/15).
email com as Evidências foi encaminhado ao Banco Mundial
publicada até a segunda quinzena de dezembro. (Fonte:
no dia 28/12/15.
SIMA em 24/11/15).

10%

-

Conforme acordado, a STDS enviou uma proposta de
A STDS irá encaminhar até o dia 16/11/15 uma proposta de outro
Em fase de planejamento e elaboração de instrumental Em fase de planejamentoe elaboração de instrumentalpreliminar
Indicador - "Percentual de famílias acompanhadas pelos
Indicador Secundário para substituir este, conforme acordado
preliminar de acompanhamento uma vez que o Termo de de acompanhamento uma vez que o Termo de Referência do
CRAS com acesso aos serviços, programas, projetos e
durante a reunião do dia 21/10/15 na Missão de Supervisão com o
Referência do Sistema de Monitoramento está aguardando Sistema de Monitoramento está aguardando Não Objeção.
benefícios da Assistência Social e de outras políticas
BM.
Não Objeção. (Fonte SIMA em 24/08/15).
(Fonte: SIMA em 15/09/15).
públicas.". A UGP encaminhou para nálise do Banco e
NO dia 23/11/15. (Fonte: SIMA em 23/11/15).

Planos Preparados

-

PUBLICAÇÃO DO AVISO DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
O TR do plano de segurança hídrica está sendo
Indicador depende da contratação de Empresa de Consultoria. O Consultoria. O processo encontra-se em fase de informando ao Banco o não cumprimento da meta de 2015.2 e
Nº 20150001/CEL 04/COGERH/CE EM 14/09/15 COM DATA
ajustada/adequado conforme acordado em reunião com
processo encontra-se em fase de análise do Relatório de Formação análise do Relatório de Formação da Lista Curta solicitando a revisão das metas posteriores. A UGP
DE RECEBIMENTO DOS PORFÓLIOS ATÉ ÀS 16:00
técnico do Banco Mundial (Fonte: SIMA em 24/08/15).
da Lista Curta pela UGP desde 28/10/15.
pela UGP desde 28/10/15. (Fonte: SIMA em encaminhou a NT ao BM no mesmo dia. (Fonte: SIMA em
(DEZESSEIS) HORAS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015.

Conforme acordado, a STDS enviou uma proposta de Indicador "Percentual de famílias acompanhadas pelos CRAS com acesso aos
serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social e de
outras políticas públicas.". A STDS terá uma reunião com o BM na
próxima semana sobre este Indicador. (Fonte: SIMA em 16/12/15).

Indicador depende da contratação de Empresa de A Setorial enviou no dia 16/12/15 uma

Projetos de Lei
apresentados

-

79/ IQAR ce: 4,49 criticamente degradado a poluído.
(Fonte: SIMA em 16/06/15)

80,9 / IQAR: 4,30 - criticamente degradado a
poluído. (Fonte: SIMA em 21/07/15)

64,3

76,5

O Projeto de Lei retornou para a SEMA para que seja
revisado e adequado à Politica Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei nº 12.305/10) e às novas diretrizes da
Gestão de Resíduos Sólidos do Estado do Ceará. Sexta
dia 19/06/15 haverá uma reunião com o Gabinete do
Governador, a SEMA e a Sec. das Cidades para definir
essas diretrizes.

O Projeto de Lei retornou para a SEMA para que
seja revisado e adequado à Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) e às novas
diretrizes da Gestão de Resíduos Sólidos do
Estado do Ceará. (Fonte: SiMA em 17/07/2015.)

Dilvulgação e
Implementação

-

83,1 / IQARce: 4,19 - criticamente degrada a poluído. (Fonte:
SIMA em 21/09/15).

O Projeto de Lei está na SEMA para ser revisado e
adequado à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº
12.305/10) e às novas diretrizes da Gestão de Resíduos Revisão e atualização da lei concluída em reuniões dia 09 e 14
Sólidos do Estado do Ceará. A Sema está se reunindo de setembro. A mesma será encaminhada a PGE para parecer e
com a Secretária das Cidades para definir o papel de cada posterior submissão à ALCE.
uma na gestão dos Resíduos Sólidos no Estado. (Fonte:
SIMA em 24/08/15).

A meta não foi cumprida. Em reunião com a Equip da
COGERH constatou-se que as metas deste Indicador
não seriam cumpridas até o final do Projeto. A
Setorial elaborou uma NT contextualizando os
desafios e propondo a modificação das metas. A
referida NT foi enviado ao BM em 16/12/15.

23/11/15).

16/12/15).

Elaborada Minuta de Lei sendo dada conhecimento
ao Consultor do Banco Mundial Gunnars.
Foi elaborado um cronograma de ações e enviado
à UGP para análise no dia 17/11/15, a UGP
analisou e retornou email solicitando a elaboração
de uma NT para a revisão desse Indicador que,
conforme cronograma apresentado, não terá suas
metas alcançadas até o final do Projeto PforR. A
Cogerh irá enviar a NT para a UGP até o dia 30/11.
(Fonte: SIMA em 23/11/15).

Em reunião com COGERH e a UGP foi discutida a
necessidade de alteração do calendário e escopo do Projeto
de minuta de Lei inicialmente previstos. Para tanto, está sendo
elaborada uma NT que será enviada até dia 18/12/2015. A
Setorial informou que nos dias 10 e 11/12 foi realizada reunião
com os presidentes de Comitês de Bacia (12), onde se falou
do Projeto de Lei, na oportunidade foi solicitado agendamento
de apresentação do citado projeto nas primeiras reuniões
ordinárias dos CBH's que ocorrerão em meados do ano de
2016. (Fonte: SIMA em 16/12/15).

A meta não foi cumprida. Em reunião com a Equipe
da COGERH constatou-se que as metas deste
Indicador não seriam cumpridas até o final do Projeto.
A Setorial elaborou uma NT contextualizando os
desafios e propondo a modificação das metas. A
referida NT foi enviado ao BM em 22/12/15.

78,7 / IQARce: 4,13 - criticamente degrada a poluído. (Fonte: SIMA
em 21/09/15).

79,3 / IQARce: IQARce: 4,23 - criticamente degrada a
poluído. (Fonte: SIMA em 23/11/15).

76,5/IQARce: 4,40 - criticamente degrada a poluído. A Setorial já
encaminhou a evidência à UGP.

Meta cumprida (76,5). A COGERH enviou a evidência para
a UGP que encaminhou ao BM em 28/12/15.

Revisão e atualização da lei foi concluída e o processo foi enviado
para a PGE para análise e aprovação em 21/10/15, conforme
Sistema de Protocolo – VIPROC e posteriormente será enviado
para ALCE.

Revisão e atualização da lei foi concluída e o processo
foi enviado para a PGE para análise e aprovação e
encontra-se no setor de Consultoria Geral desde
28/10/15, conforme Sistema de Protocolo – VIPROC
(5777130/2015) e posteriormente será enviado para
ALCE. (Fonte: SIMA em 23/11/15).

Elaborada Minuta de Lei e submetida a análise e contribuições
Elaborada Minuta de Lei e submetida a análise e
dos técnicos (áreas afins) da Cogerh ( Disney, Clayreanne, Nice A COGERH deverá enviar até o dia 29/10/15 um cronograma de
contribuições dos técnicos (áreas afins) da Cogerh (
Cavalcante, Ubirajara). Aguardando as contribuições dos execução deste indicador, mas a Setorial já sinalizou que essa meta
Disney, Clayreanne, Nice Cavalcante, Ubirajara). (Fonte:
técnicos acima mencionados. Apenas a Clayreanne entregou. provavelmente não será cumprida até dezembro deste ano.
SIMA em 24/08/15).
(Fonte: SIMA em 21/09/15).

81,9 / IQAR: 3,99 - criticamente degradado a poluído
(Fonte: SIMA em 24/08/15)

Nota Técnica

A meta não foi cumprida. Este Indicador provavelmenteserá
modificado, ele está sendo analisado pelo Banco e pela
STDS. No dia 21/12/15 houve uma reunião com o Tom
Kenyon e a Concha Gandara do Banco Mundial e o Dr.
Sebastião Lopes da STDS. O Banco fez algumas sugestões
de Indicadores e pediu que a STDS avaliasse internamente
e desse um retorno até o dia 15/01/15.

Este Indicador não será cumprido este ano. O IPECE enviou um
ofício ao Procurador Geral solicitando celeridade ao Processo. O
A meta não foi cumprida. A Setorial enviou uma NT
mesmo encontra-se em análise pelo Procurador Adjunto, Dr Ariano
explicando os desafios encontrados e propondo o
Pontes e após parecer o anteprojeto de Lei segue para a Assembléia,
cumprimento da meta para o primeiro semestre de 2016.
caso não necessite de alguma alteração. (Fonte: SIMA em 16/12/15.

