


Resultados Setoriais

Resultados Setoriais / Indicadores 
Ano 
Base
2006

2007 2008 2009 2010 2011
Var. (%)

2011/2006

SCIDADES

1. Melhoria das condições de habitabilidade

População de Fortaleza beneficiada com 
água tratada pela Cagece (%) 97,64 97,80 97,62 97,94 98,29 98,43 0,81

População do Interior (CE exceto 
Fortaleza) beneficiada com água tratada 
pela Cagece (%)

95,76 96,14 96,40 96,66 96,98 97,07 1,37

População de Fortaleza beneficiada com 
esgotamento sanitário pela Cagece (%) 49,19 50,56 51,43 52,21 53,60 53,45 8,66

População do Interior (CE exceto 
Fortaleza) beneficiada com esgotamento 
sanitário pela Cagece (%)

19,22 19,56 20,42 21,18 22,78 22,84 18,83

População urbana da RMF com 
destinação final adequada de resíduos 
sólidos (%)

94,70 95,04 96,20 94,43 94,44 96,26 1,65

População urbana do Interior (CE exceto 
RMF) com destinação final adequada de 
resíduos sólidos (%)

5,82 5,89 6,12 6,41 6,43 6,88 18,21

Famílias beneficiadas com habitações de 
interesse social adequadas 14.639 8.402 11.385 12.560 9.716 14.185 -3,10

Famílias em assentamentos precários 
(favelas) beneficiadas com urbanização 885 0 540 0 0 0 -100,00



Resultados Setoriais

Resultados Setoriais / Indicadores 
Ano
Base
2006

2007 2008 2009 2010 2011
Var. (%)

2011/2006

SCIDADES

2. Cidades e Regiões competitivas com estrutura urbana adequada

Municípios com ações de estruturação 
urbana realizada 19 0 72 91 114 97 410,53

Produtores beneficiados com o 
fortalecimento dos APLs (...) 250 1.684 1.868 3.893 3.893

(1)

1.457,20

3. Gestão municipal fortalecida

Municípios com ações de gestão 
municipal 82 0 3 9 9 9 -89,02

(1)Variação percentual 2010/2007.



Resultado Setorial 1: Melhoria das condições de habitabilidade

Influência Produto-Resultado

Indicadores de Resultado Programas Finalísticos de 
Suporte Produtos Meta 

(M)
Realizado 

(R)

Realizado/Meta 
2011

 (%)

População de Fortaleza 
beneficiada com água tratada pela 

Cagece (%)

Variação: 2011/2006: 0,81% Saneamento Ambiental do 
Ceará (711)

Ligação domiciliar de 
água realizada 30.671 61.723 201,24

População do Interior (CE exceto 
Fortaleza) beneficiada com água 

tratada pela Cagece (%)

Variação: 2011/2006: 1,37%

Ligação domiciliar de 
água efetivada 67.847 59.310 87,42

População de Fortaleza 
beneficiada com esgotamento 

sanitário pela Cagece (%)

Variação: 2011/2006: 8,66% Saneamento Ambiental do 
Ceará (711)

Ligação domiciliar de 
esgoto realizada 49.948 22.903 45,85

População do Interior (CE exceto 
Fortaleza) beneficiada com 
esgotamento sanitário pela 

Cagece (%)

Variação: 2011/2006: 18,83%

Ligação domiciliar de 
esgoto efetivada 27.896 19.315 69,24

Kit sanitário implantado
(MSD) 2.093 103 4,92



Resultado Setorial 1: Melhoria das condições de habitabilidade

Influência Produto-Resultado

Indicadores de Resultado Programas Finalísticos de 
Suporte Produtos Meta 

(M)
Realizado 

(R)

Realizado/Meta 
2011

 (%)

População urbana da RMF com 
destinação final adequada de 
resíduos sólidos (%)

Variação: 2011/2006: 1,65%
Saneamento Ambiental do 

Ceará (711)

Aterro sanitário 
implantado 0 0 0

População urbana do Interior (CE 
exceto RMF) com destinação final 
adequada de resíduos sólidos (%)

Variação: 2011/2006: 18,21%

Estação de transferência 
implantada 0 0 0

Centro de reciclagem 
implantado 0 0 0

Famílias beneficiadas com 
habitações de interesse social 
adequadas 

Variação: 2011/2006: -3,10%

Habitacional (222)

Unidade habitacional 
construída 6.200 5.232 84,39

Nº de unidades 
habitacionais construídas 

na RMF
1.522 1.495 98,23

Fogão com eficiência 
energética construído 9.000 6.959 77,32

Kit sanitário implantado 3.505 1.641 46,82

Famílias em assentamentos 
precários (favelas) beneficiadas 
com urbanização 

Habitacional (222)

Assentamento Precário 
(favela) urbanizada 0 0 0

Indenização paga 555 553 99,64



- O desempenho dos produtos ligados aos indicadores relacionados a população 
beneficiada com água tratada pela CAGECE em Fortaleza e interior apresentaram 
desempenho positivo. Em Fortaleza houve um incremento de 0,81% no período 2006-2011, 
uma pequena evolução em termos relativos, contudo os números significam que o serviço 
conseguiu acompanhar o crescimento populacional e ampliar a cobertura, atendendo 
98,43% da população. No interior, a cobertura da CAGECE passou de 242 localidades em 
2006 para 265 em 2011 e com o atendimento de 97,07% da população;

- Já os produtos ligados aos indicadores relacionados a população beneficiada com 
esgotamento sanitário pela CAGECE em Fortaleza e interior também apresentaram 
desempenho positivo. Em Fortaleza houve um incremento de 8,66% na cobertura, 
resultante de vultosos investimentos, principalmente através do Programa Sanear II e do 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.  Contudo ainda existe um longo caminho a 
percorrer, visto que em 2011 a cobertura da população é de apenas 53,45%. Já no interior o 
desafio é bem maior, apesar do incremento de 18,83% no período 2006-2011, apenas  
22,84% da população  é atendida com a cobertura do serviço;

Influência Produto-Resultado

Resultado Setorial 1: Melhoria das condições de habitabilidade



-No período 2006-2011 a cobertura da população urbana da RMF com destinação 
adequada de resíduos sólidos apresentou uma variação de 1,65%, alcançando 96,26% da 
população. No interior, a cobertura apresentou uma variação de 18,21% no período, 
alcançando 6,88% da população. Apesar da não programação de metas para os produtos 
vinculados ao referidos indicadores, o Governo do Estado pautou sua atuação no apoio a 
formação de consórcios públicos municipais para a instalação de Aterros Sanitários 
Regionais, registrando até 2011 a formação de 26 consórcios públicos que reúnem um total 
de 169 municípios. Como etapa subseqüente, o Governo do estado vem atuando na 
elaboração de projetos executivos de aterros sanitários, atualmente encontram-se 8 
projetos em elaboração;

-Em relação ao indicador “Famílias Beneficiadas com Habitações de Interesse Social 
Adequadas”, apesar da variação de -3,10%, diversas ações foram executadas. Destacamos 
a construção de unidades habitacionais através do Projeto Maranguapinho, Projeto Minha 
Casa Minha Vida, Projeto de construção de unidades habitacionais em parceria com o 
municípios que, dentre outros, beneficiaram 14.185 famílias só em 2011. Outras ações 
também contribuíram  para o desempenho do indicador, como  a construção de fogões com 
eficiência energética e kits sanitários,  que juntamente com a construção de unidades 
habitacionais superaram em 45% o número de famílias beneficiadas no ano de 2010.

Influência Produto-Resultado

Resultado Setorial 1: Melhoria das condições de habitabilidade



-Quanto ao indicador “famílias  em assentamentos  precários beneficiadas com 
urbanização” , envolvem os projetos de urbanização da Lagoa do Coração e da Lagoa do 
Gengibre, originalmente denominado de Projeto Farol Novo. Esses projetos envolvem 
ações complexas até o alcance do resultado final que é a família beneficiada com 
urbanização, como a desapropriação de terrenos, construção de residenciais, pavimentação 
de vias, implantação de rede de abastecimento d’água e esgotamento sanitário, entre 
outras. No período foram realizadas 721 melhorias habitacionais  e 553 indenizações 
pagas. Contudo, impactou negativamente o desempenho do projeto situações como a 
desistência da empresa vencedora para a execução das obras de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário e também da urbanização das áreas, impossibilitando inclusive o 
início das obras de pavimentações das vias. Entretanto, novos processos licitatórios  serão 
realizados em 2012.

Influência Produto-Resultado

Resultado Setorial 1: Melhoria das condições de habitabilidade



Resultado Setorial 2: Cidades e Regiões competitivas com estrutura urbana 
adequada

Influência Produto-Resultado

Indicadores de Resultado Programas Finalísticos de 
Suporte Produtos Meta 

(M)
Realizado 

(R)

Realizado/Meta 
2011

 (%)

Municípios com ações de 
estruturação urbana realizada

Variação: 2011/2006: 410,53%

Estruturação e 
Requalificação Urbana (022)

Obra urbana implantada 242 179 73,97

Edificação pública 
construída 22 8 36,36

Edificação pública 
reformada 12 8 66,67

Produtores beneficiados com o 
fortalecimento dos APLs

Variação: 2011/2006: 1.457,20%

Desenvolvimento e 
Integração Regional (523)

Capacitação realizada 90 234 260

Arranjo Produtivo apoiado 104 80 76,92

Evento realizado 1 3 300

Evento apoiado 5 4 80



-Os dois indicadores apresentaram variações positivas no período de 2006-2011, 
contribuindo efetivamente para o alcance do resultado estratégico;

-Os produtos relacionados ao indicador “Municípios com ações de estruturação urbana 
realizada” embora tenham apresentado execução menor que o planejado, exerceram um 
impacto positivo nas cidades beneficiadas.  Para o alcance dos resultados podemos 
destacar o projeto Maranguapinho e os projetos Cidades do Ceará I e II  que beneficiaram 
diversos municípios com obras de requalificação urbana e os novos projetos do Rio Cocó e 
do Dendê. Das 195 obras realizadas, 148 foram feitas por meio de Termo de Ajuste – PCF e 
47 por meio de convênios com prefeituras municipais, beneficiando 97 municípios;

-Já os produtos para o segundo indicador superaram o planejado, dotando as cidades e 
regiões de uma base sustentável para o desenvolvimento local e regional. Foram 
beneficiados produtores dos APLs de Artesanato, Piscicultura, Aqüicultura, Cajucultura e 
Redes de Dormir e abordados os temas Gestão de Negócios, Beneficiamento de Peixe 
Associado a Questões Ambientais, Bordado e Criação de Coleção, Boas Práticas 
Industriais e Boas Práticas de Fabricação.

Influência Produto-Resultado

Resultado Setorial 2: Cidades e Regiões competitivas com estrutura urbana 
adequada



Resultado Setorial 3: Gestão municipal fortalecida

Influência Produto-Resultado

Indicadores de Resultado Programas Finalísticos de 
Suporte Produtos Meta 

(M)
Realizado 

(R)

Realizado/Meta 
2011

 (%)

Municípios com ações de gestão 
municipal

Variação: 2011/2006: -89,02%

Cidades do Ceará I (223) Capacitação realizada 59 36 61,02

- A partir de 2007 as ações de fortalecimento das gestões foram concentradas nos nove 
municípios da Região Metropolitana do Cariri que são beneficiados pelo programa. A meta 
não foi atingida e até mesmo superada devido a exigências contratuais do BIRD, problema 
que tem retardado as contratações de empresas.

- Embora se reconheça que eventos promovidos ou apenas apoiados pelo Programa 
favoreçam para aumentar a percepção de técnicos e gestores em pensar localmente e agir 
regionalmente, a oferta de governo na capacitação dos mesmos ainda não é suficiente para 
que se possa considerar, na região, uma gestão municipal fortalecida.




