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

Victor Hugo 24.543 

O indicador
permanece 
inalterado de acordo
com os dados
disponibilizados pela
RAIS. Ou seja, o
última dado continua
sendo 2012.

O indicador permanece
inalterado de acordo
com os dados
disponibilizados pela
RAIS. Ou seja, o última
dado continua sendo
2012.

O indicador permanece
inalterado de acordo
com os dados
disponibilizados pela
RAIS. Ou seja, o última
dado continua sendo
2012.

O indicador
permanece 
inalterado de acordo
com os dados
disponibilizados pela
RAIS. Ou seja, o
última dado continua
sendo 2012.

O indicador
permanece 
inalterado de
acordo com os
dados 
disponibilizados 
pela RAIS. Ou seja,
o última dado
continua sendo
2012.

O indicador
permanece 
inalterado de acordo
com os dados
disponibilizados pela
RAIS. Ou seja, o
última dado continua
sendo 2012.

 27.800

O indicador
permanece 
inalterado de acordo
com os dados
disponibilizados pela
RAIS. Ou seja, o
última dado continua
sendo 2012.

O indicador
permanece 
inalterado de acordo
com os dados
disponibilizados pela
RAIS. Ou seja, o
última dado continua
sendo 2012.
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Criação e
funcionamento do
multi-sectorial do
Comitê Consultivo
ECD (SEDUC,
SDA, SESA, STDS,
SEPLAG, IPECE) 

Lara Maria 
Silva Costa -  VERDE

Resolução com data
prevista para publicação
em março de 2014

Primeira Resolução
CPDI 01/2014 de
03/04/2014 do Comitê
Publicada no DOE

Minuta do Plano de
ação elaborada

Minuta do Plano de
ação elaborada

A 1º Resolução foi
publicada e o Plano
está em fase de
elaboração para a
conclusão da 2ª
Resolução

Uma 
Resolução 
Publicada

Duas 
resoluções 
publicadas

Aguardando retorno
das setoriais com
informações para
conclusão da 2º
resolução do comitê

O comitê tem uma
resolução publicada
em Diário Oficial. O
Plano de Ação está
em fase de
elaboração.

O comitê tem
uma resolução
publicada em
Diário Oficial. O
Plano de Ação
está em fase de
elaboração.

O Comitê tem uma
Resolução aprovada
e elaborou um Plano
de Ação que
resultará na segunda
resolução. Plano este
que aguarda
aprovação do Comitê
na próxima reunião
que ocorrerá na
semana do dia 17-
21/11.

O Comitê tem uma
Resolução aprovada e
elaborou um Plano de
Ação que resultará na
segunda resolução. A
Resolução será
aprovada no II
Seminário de
Integração das Políticas
de Desenvolvimento
Infantil do Estado do
Ceará que ocorrerá no
dia 17/12/14, em
seguida será
providenciada a
publicação. 

As duas Resoluções
foram publicadas no
Diário Oficial do
Estado em 03/04/14
e 24/12/14
respectivamente.

100%

Realizado 

Posição Mensal em Relação à MetaÁrea Órgão Indicador 
Secundário Meta

 INDICADORES SECUNDÁRIOS DO PROJETO PforR                  
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3

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

Adahil Sena 0 

Os Termos estão
prontos - No
aguardo da
liberação do MAPP
para ser dada
continuidade ao
processo licitatório.

Os Termos estão
prontos - No aguardo
da liberação do MAPP
para ser dada
continuidade ao
processo licitatório.

Os Termos estão
prontos - No aguardo
da liberação do MAPP
para ser dada
continuidade ao
processo licitatório.

Os Termos estão
prontos - No
aguardo da liberação
do MAPP para ser
dada continuidade
ao processo
licitatório.

Os Termos estão
prontos - No
aguardo da
liberação do MAPP
para ser dada
continuidade ao
processo licitatório.

Os Termos estão
prontos - No
aguardo da
liberação do MAPP
para ser dada
continuidade ao
processo licitatório.

-
Termos de 
Referência 
Elaborados

Os Termos estão
prontos - No
aguardo da
liberação do MAPP
para ser dada
continuidade ao
processo licitatório.

Os Termos estão
prontos - No
aguardo da liberação
do MAPP para ser
dada continuidade ao 
processo licitatório.

Os Termos estão
em fase de
elaboração - O
referente ao
Diagnóstico será
realizado com
recursos de AT e
a conclusão está
prevista para o
final do mês de
outubro. E o
Termo do Plano

Os Termos estão em
fase de elaboração.
Foi agendada uma
reunião com a UGP
e a Cogerh para a
próxima semana (24-
25/11) a fim de
propor um Plano de
Ação para a
execução deste
indicador.  

Os Termos de
referência foram
enviados em 12/12/14,
analisados pela UGP e
encontram-se em
análise na setorial para
posterior envio ao
Banco Mundial.

Os Termos de
Referencia foram
entregues e enviados
ao BM em 22/12/14.

100%

4

Apresentação de
nova lei de proteção
de bacias
hidrográficas.

Adahil Sena 0 

Os Termos estão
prontos - No
aguardo da
liberação do MAPP
para ser dada
continuidade ao
processo licitatório.

Os Termos estão
prontos - No aguardo
da liberação do MAPP
para ser dada
continuidade ao
processo licitatório.

Os Termos estão
prontos - No aguardo
da liberação do MAPP
para ser dada
continuidade ao
processo licitatório.

Os Termos estão
prontos - No
aguardo da liberação
do MAPP para ser
dada continuidade
ao processo
licitatório.

Os Termos estão
prontos - No
aguardo da
liberação do MAPP
para ser dada
continuidade ao
processo licitatório.

Os Termos estão
prontos - No
aguardo da
liberação do MAPP
para ser dada
continuidade ao
processo licitatório.


Proposta e 
Consultas 
Completos

Os Termos estão
prontos - No
aguardo da
liberação do MAPP
para ser dada
continuidade ao
processo licitatório.

A lei de proteção de 
bacias hidrográficas 

é decorrente da 
elaboração do Plano 
de Segurança Hídrica 

que está 
aguardando MAPP 

para continuação do 
processo licitatório

A lei de proteção 
de bacias 

hidrográficas é 
decorrente da 
elaboração do 

Plano de 
Segurança Hídrica 

que está 
aguardando 
MAPP para 

continuação do 
processo 
licitatório

A lei de proteção de 
bacias hidrográficas 

é decorrente da 
elaboração do Plano 
de Segurança Hídrica 

que está 
aguardando MAPP 

para continuação do 
processo licitatório

A Proposta da Lei foi
enviada à UGP e a
reunião para realizar as
consultas junto ao
Comitê das Bacias foi
realizada no dia
17/12/14 e a ata será
encaminhada, se
possível até sexta-feira
(19/12/14).

A Proposta da Lei e a
ata da reunião com o
Comitê das Bacias na 
qual foram realizadas
as consultas foram
enviadas ao BM em
22/12/14.

100%

5

Qualidade da água
bruta, na região
metropolitana de
Fortaleza.

Denilson 
Fidelis 61.2  VERDE VERDE 70,7 68,35 68,35 67,81 67,81 62.7 71,4 79,5 77,5 77,6 75,1 78.6 100%

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


