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APRESENTAÇÃO
Nesse Balanço, você encontrará os principais resultados e realizações da
Secretaria da Cultura (Secult) no Acordo de Resultados assinado no ano de
2019.
O acesso a essas informações tem a ﬁnalidade de incentivar uma melhoria
contínua da gestão e promover a transparência sobre os resultados das políticas
públicas. Além disso, reconhece o trabalho desenvolvido pelos órgãos estaduais
ao longo do ano, buscando apontar, por meio do resultado das análises,
oportunidades de melhorias para o ano seguinte.
O Acordo de Resultados é um dos instrumentos que compõem o modelo
de Gestão para Resultados (GpR), instituído no Estado do Ceará pelo Decreto
Nº 32.216, de 08 de maio de 2017. Neste Acordo são estabelecidas os resultados
prioritários a serem alcançados pelos órgãos estaduais ao longo do ano, em
alinhamento com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Para ter acesso ao Acordo de Resultados da Secretaria da Cultura (Secult)
no ano de 2019, clique aqui. Para mais informações sobre os Acordos de
Resultados e o modelo de Gestão para Resultados, consulte o glossário presente
neste Balanço ou acesse nossa página oﬁcial.
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DESEMPENHO GERAL
Avaliação Geral do Acordo de Resultados

8,36
Nota da
Secretaria

7º
Posição no
Ranking * ?

7,65
Nota média das
Secretarias

Principais Destaques

Início das atividades do equipamento cultural Porto Dragão – Hub Criativo no
mês de agosto de 2019;

Realização de 131 manifestações Afro-brasileiras e Indígenas nos
equipamentos culturais da Secult em 2019, superando as expectativas iniciais;

Realização dos eventos estruturantes: 15º Festival Música da Ibiapaba, em
Viçosa do Ceará; o VII Festival de Música Cordas Ágio, no Crato, a XIII Bienal
Internacional do Livro, em Fortaleza; e o XIII Encontro Mestres do Mundo,
em Sobral.

* Para visualização do ranking completo, clique aqui.
5

DESEMPENHO GERAL
8

Indicadores
Pactuados ?

5

Indicadores
com metas
alcançadas

Desempenho dos Indicadores

30

Entregas
Pactuadas

20

Entregas
com metas
alcançadas

Desempenho das Entregas

Análise Financeira (em R$)
Recursos
provenientes do
Governo do Estado
Outras fontes de
recursos ?

*Programado: Recurso ﬁnanceiro previsto
*Limite: Recurso liberado pelo Governo do Estado
*Empenhado: Recurso utilizado pela Secretaria
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
DESAFIO PRIORITÁRIO

?

Democratizar a produção e o acesso à cultura, valorizar a
diversidade e cidadania cultural e artística, e promover a
economia da cultura em todo território do Estado.

Desempenho dos Indicadores do Desaﬁo

7

DESEMPENHO
POR DESAFIO
INDICADOR 1

?

Meta 2019 ?
Número de acessos de estudantes a ações/programação
dos equipamentos culturais da Secult pela rede de ensino
O indicador mensura o número de estudantes da rede
pública de ensino que participaram das atividades dos
equipamentos culturais da Secult.

A meta para 2019 foi superada, pois as ações realizadas
pelos equipamentos atenderam um público de
estudantes maior que o esperado.

120.000
estudantes
Realizado 2019 ?

138.763
estudantes

Percentual de
alcance da meta

115,64%

INDICADOR 2
Meta 2019
Percentual de municípios contemplados pelo Sistema
Estadual de Cultura

76,09%
dos municípios

O objetivo do Sistema Estadual de Cultura (SIEC) é
alcançar todos os municípios cearenses. Assim sendo, o
indicador acompanha quantos municípios tiveram ações
culturais apoiadas pelo SIEC em 2019.

Em 2019, as ações apoiadas pelo SIEC alcançaram um
total de 136 municípios cearenses, por meio de ações
como doação de livros e o projeto “Toda Banda de
Música é uma Escola”.

Realizado 2019

73,91%
dos municípios

Percentual de
alcance da meta

97,13%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
INDICADOR 3
Meta 2019

Número de atuações de proﬁssionais externos diretamente
envolvidos na realização de ações vinculadas à Secult

Este indicador mede quantos empregos foram gerados
para os proﬁssionais da cultura pelas ações da Secult.

100.000
proﬁssionais
Realizado 2019

30.810
proﬁssionais

A meta para 2019 foi inicialmente elaborada em cima de
valores duplicados. Por essa razão, o número corrigido
de proﬁssionais externos envolvidos ﬁcou abaixo da
meta.

Percentual de alcance
da meta

30,81%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
Desempenho das Entregas do Desaﬁo
+

ENTREGA 1

?

Kit de instrumentos para bandas musicais adquirido

Meta 2019

30
kits adquiridos
Realizado 2019

A entrega se refere à aquisição de instrumentos para as
bandas de música do Estado, a ﬁm de fortalecer o setor
musical cearense e valorizar o Sistema Estadual de
Bandas de Música do Ceará.
A meta de 2019 foi superada devido ao acréscimo de
recursos ﬁnanceiros não previstos inicialmente, os quais
permitiram a compra de mais kits.

58
kits adquiridos
Percentual de alcance
da meta

193,33%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 2
Meta 2019

Município beneﬁciado pela 5ª Mostra Cinema Itinerante

22
municípios

A 5º Mostra Itinerante de Cinema do Ceará realiza
exibições gratuitas de ﬁlmes nordestinos e oﬁcinas de
produção audiovisual nos municípios do interior do
Estado.

A meta foi superada devido à realização de novas
parcerias ao longo do projeto. Ao todo, foram
contemplados 23 municípios cearenses.

Realizado 2019

23
municípios
Percentual de alcance
da meta

104,54%

ENTREGA 3
Meta 2019
Prêmio Chico Albuquerque de Fotograﬁa concedido

5
prêmios entregues

O Prêmio Chico Albuquerque de Fotograﬁa é um
incentivo às Artes Visuais, em especial à fotograﬁa
contemporânea de artistas cearenses.

Realizado 2019

5
prêmios entregues

A meta foi alcançada, sendo os 5 prêmios entregues no
dia 17/12, em solenidade realizada no Centro Dragão do
Mar de Arte e Cultura (CDMAC).

Percentual de
alcance da meta

100,00%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 4
Meta 2019

Hub criativo implantado

O Hub Criativo, conhecido como Porto Dragão, foi
construído para incentivar o desenvolvimento da
economia da cultura do Estado.

A implantação do Hub Criativo ocorreu no mês de
agosto, alcançando a meta esperada e iniciando a
realização de tutorias, consultorias, residências,
incubação, formações e atividades artísticas.

1
Hub Criativo
implantado

Realizado 2019

1
Hub Criativo
implantado

Percentual de alcance
da meta

100,00%

ENTREGA 5
Meta 2019

Roteiro Turístico Cultural elaborado

1
Roteiro elaborado

A entrega se refere à elaboração de roteiros turísticos
junto com a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará
(Setur). Seu objetivo é realizar o potencial turístico do
Estado, integrado com sua riqueza cultural.

O Roteiro Turístico Cultural “Memórias de Viçosa,
contemplando a cultura de Viçosa do Ceará, foi lançado
durante o 15º Festival Música da Ibiapaba, entre os dias
20/07 e 27/07.

Realizado 2019

1
Roteiro entregue
Percentual de alcance
da meta

100,00%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 6
Meta 2019

Edital lançado (Circula Ceará, Incentivo às Artes, Mecenas
do Ceará, Cinema e Vídeo)
Essa entrega se refere ao lançamento dos editais Circula
Ceará, XII Incentivo às Artes, XII Mecenas do Ceará e XIV
Cinema e Vídeo. Os editais buscam promover diversas
manifestações culturais e artísticas no Ceará.

A meta foi alcançada. O edital Circula Ceará foi lançado
em 17/04; o XII Incentivo às Artes, em 11/09; o XII
Mecenas do Ceará, em 09/10; e o XIV Cinema e Vídeo,
em 15/10.

4
editais lançados
Realizado 2019

4
editais lançados
Percentual de alcance
da meta

100,00%

ENTREGA 7
Meta 2019
Conferência Internacional de Economia Criativa do
Nordeste realizada
A Conferência Internacional de Economia Criativa é um
evento em que se debatem novas propostas, modelos e
alternativas de desenvolvimento da economia da cultura
no Ceará e no Nordeste.

A meta foi alcançada com a realização da Conferência
nos dias 25/06 e 26/06, no auditório do Sebrae de
Fortaleza.

1
Conferência
planejada

Realizado 2019

1
Conferência
realizada

Percentual de
alcance da meta

100,00%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 8
Meta 2019

Evento estruturante realizado
Os eventos estruturantes fazem parte do calendário
oﬁcial do Governo do Estado e são de grande
importância cultural para o Ceará, motivo pelo qual a
Secult os promove anualmente.
A meta foi alcançada, sendo o 15º Festival Música da
Ibiapaba realizado em Viçosa do Ceará, de 20/07 a
27/07; o VII Festival de Música Cordas Ágio no Crato, de
07/07 a 13/07; a XIII Bienal Internacional do Livro em
Fortaleza, de 16/08 a 25/08; e o XIII Encontro Mestres
do Mundo em Sobral, de 04/12 a 07/12.

4
eventos planejados
Realizado 2019

4
eventos realizados
Percentual de alcance
da meta

100,00%

ENTREGA 9
Meta 2019
Obra da Estação das Artes realizada

5,00%
da obra

A Estação das Artes é composta pela antiga Estação
Ferroviária João Felipe, pela Praça Castro Correia (Praça
da Estação) e pelos prédios do entorno. A entrega se
refere à sua transformação em um moderno complexo
cultural.
Em outubro de 2019, foram ﬁnalizadas as primeiras
etapas da obra física, sendo a meta pactuada
integralmente alcançada.

Realizado 2019

5,00%
da obra

Percentual de
alcance da meta

100,00%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 10
Meta 2019

Projeto do Centro Cultural do Cariri elaborado
A entrega se refere à elaboração do projeto do Centro
Cultural do Cariri (CCC), fruto da política de implantação
de equipamentos culturais no interior do Estado.

1
Projeto elaborado
Realizado 2019

1
Projeto elaborado

O projeto foi elaborado com sucesso e já foi iniciada a
transformação do antigo prédio cratense e seu entorno
em um complexo cultural com museu, biblioteca, teatro
e espaços de convivência com a natureza.

Percentual de alcance
da meta

100,00%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
Desempenho das Entregas do Desaﬁo

ENTREGA 11
Museu da Imagem e do Som (MIS-SIM) construído

Meta 2019

80,00%
da obra concluída
Realizado 2019

A entrega se refere à restauração da casa tombada onde
funciona o Museu da Imagem e do Som (MIS) e à
construção de um bloco multifuncional adequado para
exposições de longa duração e eventos, chamado de
Novo MIS.
Em 2019, a execução da obra e a instalação de
equipamentos ocorreram com sucesso, sendo a meta
plenamente alcançada.

80,00%
da obra concluída
Percentual de alcance
da meta

100,00%

16

DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 12
Meta 2019

Seminário cultura do acesso e acessibilidade cultural
realizado
Os eventos estruturantes fazem parte do calendário
oﬁcial do Governo do Estado e são de grande
importância cultural para o Ceará, motivo pelo qual a
Secult os promove anualmente.
O II Seminário Cultura do Acesso e Acessibilidade Cultural
foi realizado com sucesso, entre os dias 18/12 e 20/12, no
equipamento Porto Dragão, em Fortaleza.

1
Seminário
planejado
Realizado 2019

1
Seminário realizado
Percentual de alcance
da meta

100,00%

ENTREGA 13
Meta 2019
Curso de libras ofertado

1
curso planejado

A entrega se refere à realização do Curso Básico de
Libras, realizado em parceria com a Central de
Interpretação de Libras (CIL) e o Centro de Referência
em Educação e Atendimento Especializado do Ceará
(Creaece).
O Curso Básico de Libras foi ﬁnalizado no dia 26/11, em
Fortaleza.

Realizado 2019

1
curso ofertado

Percentual de
alcance da meta

100,00%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 14
Meta 2019

Projeto apoiado pelo edital do ciclo (Natal de Luz, Ceará
Junino, Paixão de Cristo, Carnaval)

269
projetos apoiados
Realizado 2019

A entrega se refere ao apoio recebido por projetos
culturais ligados ao Natal, às festas de São João, à
Semana Santa e ao Carnaval.

A meta não foi alcançada pois alguns projetos não
cumpriram as exigências colocadas pelos editais de
apoio.

268
projetos apoiados
Percentual de alcance
da meta

99,63%

ENTREGA 15
Meta 2019
Biblioteca Governador Menezes Pimentel reformada e
equipada

70,00%
da obra

A entrega trata da realização de melhorias na estrutura
da Biblioteca Governador Menezes Pimentel, também
conhecida por Biblioteca Pública do Estado do Ceará
(BECE).
Foram realizadas ações importantes na reforma e na
aquisição de materiais. No entanto, a meta não foi
alcançada por complicações no processo de contratação
das empresas responsáveis pela obra.

Realizado 2019

60,00%
da obra

Percentual de
alcance da meta

85,71%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 16
Meta 2019

Proﬁssional capacitado em auxiliar de serviços de
bibliotecas
A entrega busca capacitar proﬁssionais para as
bibliotecas do Estado, em parceria com o Governo
Federal.
Em outubro de 2019, ocorreu uma atividade de
formação que capacitou 12 proﬁssionais. No entanto, a
meta não pode ser alcançada por causa do vencimento
da parceria com o então Ministério da Cultura (MinC), do
Governo Federal.

100
proﬁssionais
capacitados

Realizado 2019

12
proﬁssionais
capacitados

Percentual de alcance
da meta

12,00%

ENTREGA 17
Meta 2019
Sala de Cinema do Projeto Cinema na Cidade construída

10,00%
das obras

O Projeto Cinema na Cidade faz parte de uma parceria
entre a Secult e a Agência Nacional do Cinema (Ancine).
Busca construir salas de exibição de ﬁlmes em diferentes
municípios do Estado.
A meta não foi alcançada porque a Caixa Econômica
Federal não ﬁnalizou a documentação necessária para a
liberação das obras.

Realizado 2019

0,075%
das obras

Percentual de
alcance da meta

0,75%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 18
Meta 2019

Ponto de Cultura certiﬁcado

200
Pontos certiﬁcados

A certiﬁcação de Pontos de Cultura faz parte da política
estadual Cultura Viva, cujo objetivo é promover a cultura
de base comunitária, territorial e identitária da
população cearense.
A meta não foi alcançada em 2019, a tempo de ser
contabilizada para o Acordo de Resultados daquele ano.
Ainda assim, o processo de certiﬁcação foi ﬁnalizado em
fevereiro de 2020.

Realizado 2019

0
Pontos certiﬁcados

Percentual de alcance
da meta

0,00%

ENTREGA 19
Meta 2019
Instituição certiﬁcada com Selo de Responsabilidade
Cultural

10
Selos concedidos

O Selo de Responsabilidade Cultural busca reconhecer
empresas e instituições privadas que contribuam para o
desenvolvimento cultural do Estado do Ceará.

A meta não foi alcançada por causa de mudanças na
estratégia de atuação da Secult, que preferiu priorizar
outros projetos para o ano de 2019.

Realizado 2019

0
Selos concedidos

Percentual de
alcance da meta

0,00%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
DESAFIO PRIORITÁRIO

?

Ampliar o repertório cultural e a proﬁssionalização, por
meio da qualiﬁcação das políticas de formação continuada
no campo das artes

Desempenho dos Indicadores do Desaﬁo

+
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
INDICADOR 1

?

Meta 2019 ?
Percentual de formações descentralizadas

18,00%
das atividades
descentralizadas

O indicador mede o nível de descentralização das
atividades de formação realizadas. O objetivo é ter uma
melhor distribuição das ações entre as diferentes regiões
do Estado do Ceará.

Realizado 2019 ?

Foram alcançados mais de 30 municípios de diversas
regiões do Estado com ações de formação em arte e
cultura. Como se tratava de um indicador novo, a meta
ﬁcou bem abaixo do que a Secult poderia alcançar ao
longo do ano.

Percentual de
alcance da meta

36,00%
das atividades
descentralizadas

200,00%

INDICADOR 2
Meta 2019
Índice de acesso de pessoas às ações de formação em arte
e cultura
O índice calcula quantos acessos foram direcionados
para as ações de formação em arte e cultura realizadas
pela Secult.

Índice de

4,00
Realizado 2019
Índice de

4,78
Em 2019, quase 5 em cada 10 membros do público das
ações da Secult tiveram acesso a formações em arte e
cultura.

Percentual de
alcance da meta

119,50%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
Desempenho das Entregas do Desaﬁo

+
ENTREGA 1

?

Capacitação em projetos de formação realizada
A entrega se refere à realização de projetos de formação
desenvolvidos por meio dos projetos Escolas Livres da
Cultura, Artista, Presente! e pelos equipamentos
culturais da Secult.
A criação da Coordenadoria de Conhecimento e
Formação (CCFOR) possibilitou a melhoria da coleta de
dados relacionados à entrega. Por isso, a meta ﬁcou bem
abaixo daquilo que realmente foi alcançado.

Meta 2019

837
pessoas capacitadas

Realizado 2019

1.266
pessoas capacitadas

Percentual de alcance
da meta

151,25%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 2
Meta 2019

Escola atendida com os Mestres da Cultura

A entrega consiste na participação dos Mestres e
Mestras da Cultura do Ceará em ações realizadas pela
Secult em escolas da rede pública de ensino.

Durante o ano de 2019, surgiram oportunidades para
além da expectativa inicial da Secult, levando à
superação da meta inicialmente colocada

13
Escolas atendidas
Realizado 2019

16
Escolas atendidas
Percentual de alcance
da meta

123,08%

24

DESEMPENHO
POR DESAFIO
DESAFIO PRIORITÁRIO

?

Garantir a política de salvaguarda e sustentabilidade do
patrimônio cultural e da memória cearense.

Desempenho dos Indicadores do Desaﬁo

+
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
INDICADOR 1

?

Meta 2019 ?
Número de manifestações Afro-brasileiras e Indígenas
envolvidas nas atividades dos equipamentos vinculados à
Secult

50
manifestações
envolvidas

O indicador mede a quantidade de manifestações
Afro-brasileiras e Indígenas envolvidas diretamente nas
atividades dos equipamentos culturais do Estado,
proporcionando seu reconhecimento e valorização.

Realizado 2019 ?

Como se tratava de um indicador novo, a meta ﬁcou bem
abaixo do que a Secult poderia alcançar ao longo do ano.

Percentual de
alcance da meta

131
manifestações
envolvidas

262,00%

INDICADOR 2
Percentual de ações vinculadas à Secult que contam com a
participação dos Mestres da Cultura e/ou Grupos de
Tradição Popular
O indicador mede o percentual de ações da Secult que
contaram com a participação de Mestres e Mestras da
Cultura e/ou Grupos de Tradição Popular.
O indicador não alcançou a meta, pois houve uma
superestimação da capacidade de execução da Secult. O
erro de cálculo da meta aconteceu pois a sua unidade de
medida foi alterada, de número para percentual.

Meta 2019

27,00%
das ações

Realizado 2019

1,87%
das ações

Percentual de
alcance da meta

6,93%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
INDICADOR 3
Meta 2019

Número de monumentos históricos tombados pelo Estado

O indicador se refere à evolução anual do número de
monumentos históricos tombados pelo Estado do Ceará.

45
monumentos
tombados
Realizado 2019

44
monumentos
tombados

Até 2018, haviam sido tombados 44 monumentos
históricos no Estado do Ceará. Em 2019, esperava-se
tombar o Sítio Bebida Nova, no Crato. O processo de
tombamento, porém, não foi ﬁnalizado, sendo concluída
apenas a sua instrução.

Percentual de alcance
da meta

0,00%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
Desempenho das Entregas do Desaﬁo

+
ENTREGA 1

?

Vistoria dos bens protegidos realizada
A entrega se refere à realização de vistorias nos bens
protegidos como patrimônio histórico no Estado do
Ceará.

A meta foi superada, pois surgiram novas oportunidades
de vistorias que não foram planejadas anteriormente
pela Secult.

Meta 2019

20
vistorias planejadas

Realizado 2019

24
vistorias realizadas

Percentual de alcance
da meta

120,00%

28

DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 2
Meta 2019

Edital Prêmio das Expressões Culturais Afro-brasileira e
Prêmio das Expressões Culturais Indígenas lançados
A entrega se refere ao lançamento dos editais Prêmio
das Expressões Culturais Afro-Brasileira e do Prêmio das
Expressões Culturais Indígenas, cujo objetivo é
reconhecer e valorizar as manifestações culturais
afro-brasileiras e indígenas.
O edital Cultura Indígena foi lançado no dia 06/11, e o
edital Cultura Afro, no dia 22/11, alcançando a meta
estabelecida.

2
editais planejados
Realizado 2019

2
editais lançados
Percentual de alcance
da meta

100,00%

ENTREGA 3
Meta 2019
Comenda do Patativa concedida

3
Comendas concedidas

A entrega se refere à concessão da Comenda Patativa
do Assaré, condecoração que visa reconhecer a atuação
de pessoas que contribuem de forma relevante para a
cultura popular tradicional no Estado do Ceará.

Com a realização da solenidade de entrega das
Comendas Patativa do Assaré, no dia 04/06, no Theatro
José de Alencar, em Fortaleza, a meta foi alcançada.

Realizado 2019

3
Comendas concedidas

Percentual de
alcance da meta

100,00%

29

DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 4
Meta 2019

Instrução de Tombamento do Sítio Bebida Nova (Crato)
realizada
A entrega se refere à realização do processo de
instrução de tombamento do Sítio Bebida Nova, no
Crato. Na fase de instrução, se descreve o bem a ser
tombado, bem como se apresenta a justiﬁcativa para seu
tombamento.
A meta foi alcançada, com a ﬁnalização da instrução
acontecendo em dezembro de 2019.

1
instrução planejada
Realizado 2019

1
instrução realizada
Percentual de alcance
da meta

100,00%

ENTREGA 5
Meta 2019

Obra de manutenção da Casa-sede do Museu da Imagem
do Som realizada
A entrega se refere à realização de obras de manutenção
da sede do Museu da Imagem e do Som (MIS), na Casa
do Senador Fausto Augusto Borges Cabral, em Fortaleza.

90,00%
da obra
Realizado 2019

66,98%
da obra

Por causa de atrasos na ﬁnalização das obras físicas, a
meta não foi alcançada.

Percentual de alcance
da meta

74,42%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 6
Meta 2019

Equipamento reformado (Arquivo Público, Sobrado José
Lourenço, e Casa de Antônio Conselheiro)
A entrega se refere à reforma dos equipamentos do
Arquivo Público do Estado do Ceará, do Sobrado Dr.
José Lourenço e da Casa de Antônio Conselheiro.

3
reformas planejadas

Realizado 2019

2
reformas concluídas

As reformas do Sobrado Dr. José Lourenço e da Casa de
Antônio Conselheiro foram concluídas em agosto e
dezembro, respectivamente. A reforma do Arquivo
Público não foi realizada em 2019, pois a contratação de
empresa não aconteceu a tempo.

Percentual de alcance
da meta

66,67%

ENTREGA 7
Meta 2019
Obra de manutenção do Museu do Ceará realizada

100,00%
da obra

A entrega se refere à realização de obras de manutenção
do Museu do Ceará.

Realizado 2019

0,00%
da obra
Por causa de atrasos na documentação, a previsão de
início das obras de manutenção, que estava programada
para dezembro de 2019, não foi cumprida.

Percentual de
alcance da meta

0,00%
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DESEMPENHO
POR DESAFIO
ENTREGA 8
Meta 2019

Obra de manutenção do
Theatro José de Alencar realizada
A entrega se refere à realização de obras de manutenção
do Theatro José de Alencar, em Fortaleza.

80,00%
da obra
Realizado 2019

0,00%
da obra

Por causa de falta de orçamento pela empresa
responsável, as obras de reforma do Theatro José de
Alencar não foram realizadas em 2019.

Percentual de alcance
da meta

0,00%

ENTREGA 9
Meta 2019
Instrução de Registro Festa de Iemanjá realizada

1
instrução planejada

A entrega se refere à realização do processo de
instrução de registro da Festa de Iemanjá, como
Patrimônio Cultural Cearense.

Realizado 2019

0
instrução realizada

A meta não foi alcançada, pois faltou o recurso ﬁnanceiro
previsto para a realização da instrução de registro.

Percentual de
alcance da meta

0,00%

32

VISITA TÉCNICA
Novo Museu da Imagem e do Som do Ceará
A Seplag, como intermediadora do Acordo assinado entre a Secult e o Governo do Estado,
realiza visitas técnicas com o objetivo de conhecer os projetos prioritários e,
consequentemente, auxiliar a Secretaria no âmbito das políticas públicas.

No dia 12 de novembro de 2019,
foram apresentadas, à equipe
visitante da Seplag, o projeto de
construção e reforma do complexo
do Museu da Imagem e do Som do
Ceará (MIS), localizado em Fortaleza.

Na ocasião, conhecemos o projeto conceitual e as obras da nova sede do MIS e de reforma da
Casa do Sen. Fausto Augusto Borges Cabral, sua antiga casa-sede.
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GLOSSÁRIO
SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

Acordo de Resultados
Contrato ﬁrmado com as Secretarias do Estado do Ceará, contendo todos os projetos
prioritários da Secretaria para o ano, além dos resultados alcançados.

Balanço do Acordo de Resultados
Documento em que se encontram os resultados dos projetos prioritários da Secretaria
naquele ano, como deﬁnidos pelo seu Acordo de Resultados.

Resultados
São os efeitos positivos que o Governo do Estado busca trazer à sociedade por meio de
suas ações.

Avaliação Geral do Acordo de Resultados
Avaliação realizada ao ﬁnal do ano, a qual resulta em cinco notas distintas: nota dos
indicadores, nota das entregas, nota ﬁnanceira, nota do monitoramento e nota da
pactuação. Ao ﬁnal, faz-se uma média ponderada das cinco notas, produzindo a nota
geral do Acordo de Resultados. A partir da comparação entre as notas gerais de todas
as Secretarias, é elaborado o Ranking Geral dos Acordos de Resultados.
.
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GLOSSÁRIO
SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

Plano Plurianual (PPA)
Instrumento de planejamento que estabelece, para cada região do Estado, as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública estadual durante um período de quatro
anos. O PPA declara os compromissos do Governo do Estado com a sociedade e
contribui para a execução das políticas públicas e o alcance dos seus resultados. É
possível encontrar o PPA 2016-2019 do Governo do Estado do Ceará clicando aqui.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
Deﬁne as metas e prioridades da administração pública estadual para cada ano, orienta
a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA, explicada abaixo), dispõe sobre a política
de recursos humanos do Governo do Estado, a dívida pública estadual e quaisquer
alterações aos tributos recolhidos junto à sociedade. É possível encontrar a LDO 2019
do Governo do Estado do Ceará clicando aqui.

Lei Orçamentária Anual (LOA)
Estima as receitas e ﬁxa as despesas do Governo do Estado para cada ano, assegurando
os gastos com o serviço público, com a manutenção e o funcionamento da
administração pública, com o pagamento da dívida e recursos para programas e
investimentos prioritários necessários ao desenvolvimento sustentável do Estado. É
possível encontrar a LOA 2019 do Governo do Estado do Ceará clicando aqui.
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GLOSSÁRIO
ESTRUTURA DO ACORDO

Desaﬁo Prioritário
Reﬂete os principais resultados buscados pelas Secretarias, como deﬁnidos no Acordo
de Resultados.

Indicador
Medida que permite observar alguma informação ou fenômeno presente na realidade.
No Acordo de Resultados, permite que os resultados buscados pelas Secretarias sejam
deﬁnidos,

acompanhados

e

divulgados.

Entrega
Representam as ações realizadas pelos órgãos do Governo do Estado, na forma de
bens,

serviços

e

equipamentos

entregues

à

sociedade.

LENDO O BALANÇO

Desempenho
Análise do conjunto de realizações da Secretaria. Pode se referir ao Acordo de
Resultados como um todo (Desempenho Geral), a um desaﬁo especíﬁco (Desempenho
por Desaﬁo) ou aos indicadores e entregas (Desempenho dos Indicadores/Entregas do
Desaﬁo).
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GLOSSÁRIO
LENDO O BALANÇO
Realizado
Resultados alcançados (no caso dos indicadores) ou ações realizadas (no caso das
entregas) pela Secretaria durante o ano de vigência do Acordo.

Meta
Previsão feita pela Secretaria de quais resultados espera alcançar (no caso dos
indicadores) ou de quais ações pretende realizar (no caso das entregas), durante o ano
de

vigência

Órgão

do

Acordo.

responsável

Órgão do Governo do Estado que é responsável por realizar as ações necessárias para a
execução das entregas. Cada entrega pode ter um ou mais órgãos responsáveis..

Ranking Geral dos Acordos de Resultados
Classiﬁcação ordenada de todos os Acordos de Resultados, a qual compara a nota geral
de cada Secretaria com a nota geral das Secretarias restantes. Para ser possível
comparar as Secretarias, utilizamos as notas dadas durante a Avaliação Geral dos
Acordos de Resultados.
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GLOSSÁRIO
ANÁLISE FINANCEIRA

Fonte de Recurso
Mostra de onde vêm os recursos ﬁnanceiros que podem ser gastos com uma ou mais
entregas. Esses recursos podem vir do Governo do Estado ou de outras fontes como o
Governo Federal.

Programado
Quantia total necessária para realizar uma ou mais entregas. O valor é uma previsão
feita pelo Governo do Estado, antes de executar os projetos.

Limite
Quantia máxima liberada pelo Governo do Estado para que a Secretaria gaste com uma
ou mais entregas prioritárias.

Empenhado
Quantia reservada pelo Governo do Estado, a qual é paga quando se entregam os bens
ou

se

concluem

os

serviços

necessários

para

a

realização

das

entregas.
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