
 
MATRIZ DE GPR 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG 
 

Metas 
Eixo 

Resultados 
Estratégicos 
de Governo 

Resultados 
Estratégicos 

Setoriais 

Indicadores de 
Resultados 

Linhas de 
Base 
2006 

Programas 
Prioritários Produtos Indicadores de Produtos 2008 2009/2011 

Percentual de propostas 
regionais priorizadas 
constantes no PPA 

2007 
84 % Plano de Governo (6726) Nº de Plano de Governo elaborado  1 - 

Planejamento regional participativo 
realizado e elaborado (9113) 

Nº de planejamentos regionais participativos 
realizados e elaborados 1 3 

Plano Plurianual Participativo e 
Regionalizado (9114) 

Nº de Planos Plurianuais Participativos e 
Regionalizados 1 2 

Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 
(9115) 

Nº de Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO 
elaboradas 1 3 

Lei Orçamentária Anual – LOA (9111) Nº de Leis Orçamentárias elaboradas 1 3 
Plano Operativo Anual – POA (9117) Nº de Planos Operativos Anuaisl elaborados 1 3 

Participação 
Cidadã na 

Formulação e 
Controle das 

Políticas 
Públicas 

Prioridades 
pactuadas com os 

colegiados 
consultivos e 

deliberativos e as 
instâncias regionais, 
asseguradas no PPA 

e LOA 

Percentual de propostas 
regionais implementadas 
(1) 

... 

Gestão do 
Planejamento 

Estadual 
(596) 

Projeto FECOP analisado e 
monitorado (9119) 

Nº de Projetos do FECOP analisados e 
monitorados  150/ano 150/ano 

Servidor capacitado (1307) Nº  de servidores capacitados 3.000 3.000 
Projeto de melhoria da qualidade de 
vida implementados (9122) 

Nº de projetos de melhoria da qualidade de 
vida implementados 12 36 

Projeto de melhoria da qualidade de 
vida implementados (9122) 

Nº de ferramentas de Gestão de Pessoas 
implementadas 1 - 

Mesa de Negociação gerenciada 
(9124) Nº de Mesas de Negociações gerenciadas 6 19 

Percentual de servidores 
com curso de pós-
graduação (2) 

... 
Valorização do 

servidor 
(777) 

Concurso público realizado (9135) Nº de concursos públicos realizados 3 4 

Elevação da 
competência e 
valorização do 

servidor público 

Percentual de cobertura 
na assistência à saúde do 
servidor (3) 

2007 
60%  

Saúde do 
servidor  

(016) 
Plano de Saúde implantado e 
administrado (9126) 

Nº de Plano de Saúde implantado e 
administrado 0 1 

Nº de atendimento das 
solicitações via help desk 

2007 
23.889 

Gestão 
estratégica de 

TIC para o 
Estado 
(070) 

 

Avaliação das ações de TIC realizada 
(9132) Nº de soluções de TIC implementadas 3 9 

Inativo recadastrado (9136) Nº de inativos recadastrados 50.000 - Tempo médio de análise 
de processos de 
concessão de 
aposentadoria (4) 

2006 
... 

 2007 
8 meses 

Contabilidade previdenciária realizada 
(9137) Nº de contabilidade previdenciária realizada 1 3 

Gestão 
ética, 

eficiente e 
participativa 

Serviço Público 
Qualificado e 

Ágil 

Melhoria da 
qualidade do serviço 

da Seplag 

Tempo médio de análise 
de processos de pensão 
(4) 

2006 
... 

2007 
2 anos  

Gestão da 
previdência 

estadual 
(027) Relatório SUPSSEC emitido (9138) Nº de relatórios SUPSSEC emitidos 4 12 
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Relatório de monitoria da cooperação 
técnico-financeira elaborada (9139) 

Nº de relatórios de monitoria da cooperação 
técnico-financeira elaborados 4 12 Aumento da 

captação dos 
recursos financeiros 

Efetivação de Operações 
de Crédito ... Contrato, acordo e convênio firmado 

(9140) Nº de contratos, acordos, convênios firmados 10 30 

Despesa empenhada de 
custeio de manutenção / 
despesa total do Tesouro 

2007 
5 % Plano operativo monitorado (9143) Nº de planos operativos monitorados 1 3 

Despesa empenhada / 
despesa autorizada - 
Fonte Tesouro 

2007 
92 % 

Relatório de monitoria dos programas 
finalísticos elaborado (9144) 

Nº de relatórios de monitoria dos programas 
finalísitcos elaborados 4 12 

Investimentos públicos / 
receita corrente líquida 

2006 
19,3% 
2007 
9 %  

Relatório de acompanhamento do 
OGU (9145) 

Nº de relatórios de OGU elaborado 
 1 3 

Relatório de análise de programas 
para o TCE elaborado (9146) 

Nº de relatórios de análise de programas para 
o TCE elaborados  1 3 Despesa de custeio de 

manutenção-fonte Tesouro - 
do exercício / Despesa de 
custeio de manutenção fonte 
Tesouro - do exercício anterior 

2007 
5 %  

Gestão do 
Planejamento 

Estadual 
(596) 

Município e organizações não 
governamental premiados (9152) 

Nº de municípios e organização não 
governamental premiados 45 135 

Contrato de gestão avaliado (9147) Nº de contratos de gestão avaliados 7 21 
Decreto de qualificação e desqualificação 
de OS ou agências executivas elaborado e 
publicado (9148) 

Nº de decretos de qualificação e 
desqualificação de OS ou agências 
executivas elaborados e publicados 

2 6 

Estrutura organizacional dos órgãos 
estaduais revista e implementada 
(9175) 

Nº de estruturas organizacionais revistas e 
implementadas 12 36 

Aumento da 
Capacidade de 
Investimento do 

Estado Eficiência no uso dos 
recursos financeiros 

Despesa de custeio de 
manutenção-fonte 
tesouro- do exercício / 
Despesa de custeio de 
manutenção- fonte 
tesouro- do exercício 
anterior 

2007 
5 %  

Modernização 
da gestão 

pública      
(051) 

Processo dos órgãos estaduais 
redesenhado e implementado (9176) 

Nº de processos corporativos redesenhados 
e implementados 2 11 

Percentual de imóveis 
regularizados 

2007 
10 %  

Bem móvel e imóvel regularizado e 
monitorado (9153) 

Nº de bens móveis e imóveis regularizados e 
monitorados 500 937 

Contrato corporativo acompanhado 
(9155) Nº de contratos corporativos acompanhados 5 15 

Gestão 
ética, 

eficiente e 
participativa 

 

Efetividade dos 
Gastos 

Públicos 

Melhoria da gestão 
corporativa de 

compras, bens e 
serviços 

Economia gerada 
representada pelas 
compras corporativas (5) 

... 

Gestão de 
compras, bens 

e serviços 
públicos 

(045) Sistema de gestão de bens e serviços 
implantado e monitorado (9158) 

 Nº de sistemas de gestão de bens e serviços 
implantados e monitorados 0 1 

 
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  



 
MATRIZ DE GPR 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG 
 

Metas 
Eixo 

Resultados 
Estratégicos 
de Governo 

Resultados 
Estratégicos 

Setoriais 

Indicadores de 
Resultados 

Linhas de 
Base 
2006 

Programas 
Prioritários Produtos Indicadores de Produtos 2008 2009/2011 

Mensagem à Assembléia Legislativa 
elaborada (9162) 

Nº de mensagens à Assembléia Legislativa 
elaboradas 1 3 

Relatório da Avaliação Anual da Matriz 
do GPR e do PPA elaborado (9164) 

Nº de avaliações da matriz GPR e do PPA 
elaborados 1 3 

Gestão do 
Planejamento 

Estadual 
(596) Proposta para aperfeiçoamento de 

finanças públicas elaborada (9165) 
Nº de propostas para aperfeiçoamento de 
finanças públicas elaboradas 1 1 

Publicação de informações e estudos 
sociais, econômicos e geográficos 
ofertada (9275) 

Nº de publicações realizadas e demandas 
atendidas ao ano 528 2.640 

Assessoria e consultoria para órgãos 
do governo municipal e estadual 
prestado (9277) 

Nº de assessorias, consultorias, 
monitoramentos, avaliações e treinamentos de 
políticas públicas ao ano realizados 

12 50 

Seminário para debater assuntos 
sociais, econômicos e geográficos de 
interesse do Estado realizado (9278) 

Nº de estudos, pesquisas e seminários 
realizados sobre a realidade cearense ao ano 34 85 

Gestão 
ética, 

eficiente e 
participativa 

 

População 
Informada 

Informações 
confiáveis 

disponibilizadas a 
população 

Número de acessos às 
informações disponíveis 
na Internet 

... 

Informação e 
Gestão do 

Conhecimento 
(563) 

Estudo dos setores da economia e 
avaliação de programas elaborado e 
disponibilizado (9280) 

Nº de monitoramentos, avaliações, estudos, 
assessorias e treinamento GPR 26 34 

(1) Anualmente será contabilizada a implementação das propostas regionais participativas 
(2) Aguardando conclusão do recadastramento do servidor 
(3) Cobertura com relação aos servidores que procuram atendimento 
(4) Inclui tempo de processo nas setoriais, PGE, SEPLAG e TCE 
(5) Necessidade de implantar sistemática de acompanhamento e controle pela SEPLAG 
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