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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.

Não houve atualização online das bases da RAIS,

permanecendo 2015 como último ano disponível.

Não houve atualização online das bases da RAIS, permanecendo

2015 como último ano disponível.

Os dados referentes ao não de 2016 ainda não

foram divulgados pela RAIS. Em 2015 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. Em 2015

houve uma queda no número de técnicos

absorvidos pelo Setor Produtivo: Em

2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos

foram absorvidos).

30.300

Os dados referentes ao não de 2016

ainda não foram divulgados pela RAIS.

Em 2015 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. Em 2015

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. Em 2015 houve uma queda no

número de técnicos absorvidos pelo Setor Produtivo: Em

2015: 25.463. (Em 2014: 26.141 técnicos foram

absorvidos).

Em 2016 houve uma queda no número de técnicos 

absorvidos pelo Setor Produtivo: 23.457.

2015: 25.463. 

2014: 26.141

Em 2016 houve uma queda no número de técnicos

absorvidos pelo Setor Produtivo: 23.457.

2015: 25.463. 

2014: 26.141

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.

O CPDI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a

alteração no decreto de criação do Comitê, incorporando a

responsabilidade pela articulação intersetorial,

monitoramento e avaliação das ações do Programa Criança

Feliz implementadas no Ceará. Essa mudança será conteúdo

da 1ª Resolução do CPDI de 2017, a qual está no Gabinete

do Primeira-dama para revisão e assinatura.

O CPDI se reuniu no dia 13/03/17, quando foi aprovada a

alteração no decreto de criação do Comitê, incorporando a

responsabilidade pela articulação intersetorial, monitoramento e

avaliação das ações do Programa Criança Feliz implementadas

no Ceará. A 1ª Resolução do CPDI de 2017, que trata dessa

alteração, e a 2ª Resolução, que aborda especificamente a

realização do I Seminário Mais Infância Ceará - Criança é

prioridade, encontram-se com a Primeira-dama para a assinatura,

o que deve ocorrer ainda hoje, após a realização de alguns

ajustes. O decreto já foi alterado e publicado no DOE do dia

24/03/17.

O CPDI se reuniu no dia 08/05/17 para

acompanhamento das ações da matriz

interinstitucional de desenvolvimento infantil. Esteve

presente a Coordenadora do Programa Criança

Feliz no Ceará, Silvana Simões, que falou sobre o

lançamento do Programa no Estado, marcada para

o dia 05/06/17, e sobre o Seminário Estadual

Intersetorial de Implantação do Programa Primeira

Infância no SUAS - Criança Feliz, em data a ser

definida. 

Foi publicado no Diário Oficial do dia 11/05/17 as

Resoluções 01 e 02 do CPDI, resultantes da

primeira reunião ordinária do ano.  

A STDS realizou no dia 7 de junho o

Seminário Estadual Intersetorial de

Implantação do Programa Primeira Infância

no SUAS - Criança Feliz para apresentar o

programa aos secretários de Assistência

Social e técnicos dos municípios. A

próxima reunião ordinária do CPDI está

prevista para o dia 10/07, quando deverá

ser elaborada proposta de nova resolução.

Outras duas 

resoluções 

publicadas

As duas Resoluções foram publicadas,

restando apenas o Relatório das

atividades do Comitê.

O Comitê se reuniu no dia 21/08 para discutir

assuntos que envolveram a reformulação da

Política Estadual de Combate à Pobreza, o

acompanhamento das ações do Programa

Criança Feliz, Padin, bem como de outras

ações constantes na matriz interinstitucional

de desenvolvimento infantil. O Comitê

elaborou uma proposta de resolução

(equivale à segunda resolução de 2017 para

cumprimento de meta) que está no Gabinete

da Primeira-dama para análise e posterior

envio para publicação. O relatório sobre as

atividades do Comitê deverá ser elaborado

em meados de novembro visando registrar o

máximo de ações desenvolvidas até o final

do ano. Está sendo desenhada uma

proposta para sua estrutura, a qual deverá

ser validada na próxima reunião do Comitê.

A proposta de resolução elaborada após a reunião do dia

21/08 está passando por uma reformulação, considerando

os avanços nas discussões relativas ao Programa Estadual

de Combate à Pobreza, com foco no público infantil. Essa

reformulação visa registrar diretrizes mais concretas no

contexto desse programa, para só então ser encaminhada

para publicação. O relatório sobre as atividades do Comitê

deverá ser elaborado em meados de novembro a fim de

consolidar o máximo de ações desenvolvidas até o final do

ano. Está sendo desenhada uma proposta para sua

estrutura, a qual deverá ser validada na próxima reunião do

Comitê.

O Comitê realizou a 4ª reunião ordinária no dia 16/10, na

qual decidiu-se atualizar a proposta anterior de resolução,

considerando as novas diretrizes pensadas para o Plano

de Superação da Pobreza Infantil. Iniciaram-se os

trabalhos referentes ao relatório sobre as atividades do

Comitê a ser entregue para o Banco Mundial, estando na

etapa da elaboração pelas setoriais para posterior

consolidação. A previsão de conclusão do relatório é final

de novembro.

O relatório sobre as atividades do Comitê está em

fase de elaboração, com previsão de conclusão até o

dia 20/12. Sobre a resolução, estamos dependendo

das últimas definições acerca do Cartão Mais Infância.

A previsão é de que seja concluída e publicada na

primeira quinzena de dezembro.

STDS 3

Percentual de famílias acompanhadas pelos

CRAS com acesso aos serviços, programas,

projetos e benefícios da Assistência Social e 

de outras políticas públicas .

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. 

Descrição do estágio atual do Sistema de monitoramento do

PforR fornecidas por João Paulo:

O sistema PforR encontra-se com sua funcionalidade

completa e em execução, já foram inseridos os dados dos

instrumentais (90% noventa por cento dos municípios) no

sistema.

Os passos que estão sendo realizados agora são as

consultas no banco de dados,e uma vez o sistema finalizado

e homologado, estaremos realizando os cruzamentos de

dados para a criação dos relatórios quantitativos e 

Descrição do estágio atual do Sistema de Monitoramento do

PforR fornecidas por João Paulo:

O sistema PforR, foi finalizado e homologado, encontra-se com

sua funcionalidade completa e em execução, foram inseridos os

dados dos instrumentais de 95% noventa por cento dos

municípios no sistema. 

Estão sendo realizadas consultas no banco de dados do Sistema

e a emissão de relatórios quantitativos e qualitativos já estão

sendo realizadas. 

Até o momento foram acompanhadas 3.478 famílias.

O Sistema de Monitoramento do PforR, foi

finalizado e homologado, encontra-se com sua

funcionalidade completa e em execução, foram

inseridos os dados dos instrumentais de 96% dos

municípios no sistema. 

Estão sendo feitos ajustes no Sistema para

aperfeiçoar a emissão de relatórios quantitativos e

qualitativos. 

Até o momento foram acompanhadas 3.667 

O Sistema de Monitoramento do PforR, foi

finalizado e homologado, encontra-se com

sua funcionalidade completa e em

execução, foram inseridos os dados dos

instrumentais de 96% dos municípios no

sistema. 

Estão sendo feitos ajustes no Sistema

para aperfeiçoar a emissão de relatórios

quantitativos e qualitativos. 

Até o momento foram acompanhadas

3.667 famílias.  Os municípios estão 

10%

O Sistema de Monitoramento do PforR,

foi finalizado e homologado, encontra-

se com sua funcionalidade completa e

em execução, foram inseridos os dados

dos instrumentais de 97% dos

municípios no sistema. Foram feitos

ajustes no Sistema para a emissão de

relatórios quantitativos e qualitativos

que encontram-se em fase de

conclusão.

O Sistema de Monitoramento do PforR, foi

finalizado e homologado, encontra-se com

sua funcionalidade completa e em execução,

foram inseridos os dados dos instrumentais

de 97% dos municípios no sistema. Foram

feitos ajustes no Sistema para a emissão de

relatórios quantitativos e qualitativos que

encontram-se em fase de conclusão.

O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e

homologado, encontra-se com sua funcionalidade completa

e em execução, estão sendo inseridos os dados dos

instrumentais dos 36 dos municípios no sistema. Continuam

sendo feitos ajustes no Sistema para a emissão de

relatórios quantitativos e qualitativos.

O Sistema de Monitoramento do PforR, foi finalizado e

homologado, encontra-se com sua funcionalidade

completa e em execução, estão sendo inseridos os dados

dos instrumentais dos 36 dos municípios no sistema. Os

Relatório estão sendo emitidos e consolidados.

Até o momento foram acompanhadas 4.650 famílias

nos municípios do PforR, as informações obtidas nas

visitas estão sendo registradas em instrumental

próprio e informadas no Sistema de Monitoramento da

STDS. As visitas às famílias estão sendo articuladas

pela equipe de Proteção Social Básica da STDS com

os gestores municipais e com as equipes técnicas dos

CRAS.

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.

No dia 03/03/17 foi emitido, pela Comissão de

acompanhamento do projeto, parecer de aceite de

substituição do K3. Em 14/03/17 houve reunião presensial do 

coordenador do projeto por parte do consórcio/Cogerh /

profissional K3, na sede da Cogerh para discutir os relatórios

R3, R4, R5 e R13. Estes estão sendo ajustados/formatados

pelo consórcio. A Cogerh está aguardando as versões finais.

No dia 05/04/17 foram estipuladas as datas para os

representantes da Nippon apresentarem o andamento e os

resultados do projeto aos Comitês de Bacia envolvidos.

Nos dias 24/04 e 25/04/17 foram entregues relatórios

(preliminares) dos Inventários Ambientais das três Bacias, que

estão sendo analisados pela Comissão de Fiscalização.

Em 25/04/17 foram aprovadas/finalizadas as correções dos

relatórios R3, R4 e R5 - os relatórios serão despachados para

pagamento tão logo a Cogerh receba as vias físicas dos relatórios

No dia 5 de maio a Comissão de Fiscalização se

reuniu com o Gerente das Bacias Metropolitanas

para debater sobre os impactos apresentados no

Inventário Ambiental das Bacias Metropolitanas. No

dia 9 de maio, foram enviadas as correções dos três 

relatórios de Inventários.

Em 16 de maio, foi encaminhada 2ª revisão do

Relatório de Avaliação da Segurança Hídrica:

Aspectos Quantitativos.

Nos dias 25/05, 13/06 e 20/06, a

consultoria apresentou o andamento do

projeto, conforme previsto no Termo de

Referência, aos três Comitês

(Metropolitanas, Acaraú e Salgado).

Plano de 

Segurança Hídrica 

elaborados e 

apresentados em 

Reunião do 

CONERH. 

Resolução do 

CONERH criando 

Grupo de Trabalho 

para 

acompanhamento 

da execução dos 

Planos

No dia 30/06 foram entregues, por

email, versões preliminares dos Planos

(R17, R18 e R19). No entanto, como

seu conteúdo depende das aprovações

dos relatórios anteriores, que ainda

estão sendo revisados, sua análise

está pendente.

No dia 30/06 foram entregues, por email,

versões preliminares dos Planos (R17, R18 e

R19). No entanto, como seu conteúdo

depende das aprovações dos relatórios

anteriores, que ainda estão sendo revisados,

sua análise está pendente.

No dia 18/09, representantes da Cogerh se reuniram com a

Sra. Viviane e o Sr. Giuseppe para debater sobre as

dificuldades do contrato.

No dia 20/09, a Comissão de Acompanhamento e

Fiscalização do Contrato elaborou uma Nota de

Esclarecimento, que será enviada para a Contratada.

No dia 11/10 foi enviado à Nippon ofício e Nota de

Esclarecimento a respeito do posicionamento da Diretoria

da Cogerh e da Comissão de Acompanhamento e

Fiscalização, sobre o tema pendente: Quantitativo de

reservatórios contemplados no PSH (Balanço Hídrico).

No dia 13/10 a Nippon enviou ofício de resposta a

respeito do posicionamento da Cogerh. A Nippon

reconheceu que deve realizar o balanço hídrico conforme

o TR, neste caso, a Cogerh entende que há necessidade

de ter aditivo de prazo.

A COGERH está elaborando uma Nota Técnica

propondo a alteração da meta deste Indicador, pois o

contrato com a consultoria que está elaborando o

Plano será aditivado.

5
Apresentação de nova lei de proteção de

bacias hidrográficas.
Ana Araújo 0 - -

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.

O Banco Mundial deu a Não Objeção Técnica para a

modificação de Lei para Dectreo, no entanto não houve a

possibilidade de emissão da NO Oficial, pois o setor jurídico

do Banco somente autoriza a modificação do instrumento

legal mediante a um processo de reestruturação.

Apreciação da Minuta do Decreto de Proteção dos Mananciais

pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos.

O Banco Mundial não deu a NO à solicitação para

modificar o instrumento legal de Lei para Decreto. 

Apreciação da Minuta do Decreto de Proteção dos

Mananciais pelo Conselho Estadual dos Recursos

Hídricos.

A Minuta do Decreto de Proteção dos

Mananciais já foi analisada pela equipe da

Assessoria Jurídica da Secretaria de

Recursos Hídricos/SRH, tendo sido

realizado adequações meramente

técnicos/jurídicos. Será apresentada ao

CONERH na próxima reunião 18/07 (data

provável).

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 apresentada ao

CONERH na próxima reunião 08/08.

Em 08/08/2017, no Auditório da Cogerh:

"Apresentação da Minuta do Decreto de

Proteção das Bacias Hidrográficas ao

Conselho Estadual de Recursos Hídricos"

Alterações da Minuta do Decreto de Proteção das Bacias

Hidrográficas realizada pelos Conselheiros do

CONERH(Conselho Estadual de Recursos Hídricos)

"Apreciação da Minuta do Decreto de Proteção das

Bacias Hidrográficas com as devidas alterações na

Reunião do CONERH".

Encaminhamento através da Assessoria Jurídica da

Secretaria de Recursos Hídricos da Minuta do

Decreto de Proteção das Bacias Hidrográficas para a

Procuradoria Geral do Estado

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)
74,3 IQARce: 4,33 (criticamente degradado a poluído)

72,3 (refrente ao mês de março) IQARce: 4,38 (criticamente 

degradado a poluído)

70,3 (referente ao mês de abril) 

IQARce: ___

74,4 (Classe: Boa)

(referente ao mês de maio) 

IQAR ce: 4,41 (criticamente degradado a 

poluído)

65.9

76,5 (Classe: Boa)

(referente ao mês de maio) 

IQAR ce: 4,31 (criticamente degradado 

a poluído)

67,7 (referente ao mês de julho) IQAR ce: 

4,16 (criticamente degradado e poluído)
77,6 (reerente ao mês de Agosto). IQAR: 4,04 79,3 (referente ao mês de setembro).IQAR: 3,90 80,3 (referente ao mês de outubro). IQAR: 4,09

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.

Está sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada

de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado. Foi

assinado o TAC para os Consórcios de Sobral e Cascavel.

Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão Integrada

de Resíduos Sólidos para 11 regiões do Estado.

Foi assinado o TAC para os Consórcios de Sobral e Cascavel.

Continua sendo elaborado o Plano Regional de

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para 11

regiões do Estado. 

Foi assinado o TAC para o Consórcio de Limoeiro

do Norte.

Continua sendo elaborado o Plano

Regional de Gestão Integrada de

Resíduos Sólidos para 11 regiões do

Estado. 

Dia 23/06 houve uma assembleia com os

prefeitos dos municípios que fazem parte

do consórcio de Limoeiro. Também foi

lançado o edital para a CTR - Central de

Tratamento de Resíduos de Limoeiro.

Implementação e 

monitoramento 

Continua sendo elaborado o Plano

Regional de Gestão Integrada de

Resíduos Sólidos para 11 regiões do

Estado. 

Dia 04/08 haverá uma reunião sobre o

cumprimento das metas dos Consórcios

de Limoeiro, Sobral e Cascavel.

Continua sendo elaborado o Plano Regional

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

para as 11 regiões do Estado, e vão ser

iniciadas as Audiências Públicas para esses

planos.

Está sendo acompanhado o cumprimento

das metas dos TAC's de Sobral, Limoeiro e

Cascavel.

Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos para as 11 regiões do

Estado, e vão ser iniciadas as Audiências Públicas para

esses planos. Foram entregues e analisados os Panoramas

de RS das 11 regiões. Está sendo acompanhado o

cumprimento das metas dos TAC's de Sobral, Limoeiro e

Cascavel.

Continua sendo elaborado o Plano Regional de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos para as 11 regiões do

Estado, e vão ser iniciadas as Audiências Públicas para

esses planos. Foram entregues e analisados os

Panoramas de RS das 11 regiões.

Está sendo acompanhado o cumprimento das metas dos

TAC's de Sobral, Limoeiro e Cascavel.

Continua sendo elaborado o Plano Regional de

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para as 11

regiões do Estado, e vão ser iniciadas as Audiências

Públicas para esses planos. Foram entregues os

seguintes produtos: Plano de Mobilização e Controle

Social; 2.000 cartilhas; Relatório de Percepção;

Modelo de estrutura para os consórcios e estão sendo

analisados os Panoramas de RS das 11 regiões.

Está sendo acompanhado o cumprimento das metas

dos TAC's de Sobral, Limoeiro e Cascavel.
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