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APRESENTAÇÃO

Nesse Balanço, você encontrará os principais resultados e realizações da 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e seus órgãos vinculados no 

Acordo de Resultados assinado no ano de 2019. 

O acesso a estas 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 do Desenvolvimento 

Agrário (SDA) 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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https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2017/08/Decreto_N_32.216_de_08.05.17.pdf
https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2017/08/Decreto_N_32.216_de_08.05.17.pdf
https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2019/10/10.-Acordo-de-Resultados-SDA-2019.pdf
https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-gestao-para-resultados/


ESTRUTURA DA 
SECRETARIA

Secretaria do 
Desenvolvimento 

Agrário (SDA)

Centrais de Abastecimento 
do Ceará (Ceasa)

Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do 

Ceará (Ematerce)

Instituto de 
Desenvolvimento Agrário do 

Ceará (Idace)
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https://www.sda.ce.gov.br/
https://www.sda.ce.gov.br/
https://www.sda.ce.gov.br/
https://www.ceasa-ce.com.br/
https://www.ceasa-ce.com.br/
https://www.ematerce.ce.gov.br/
https://www.ematerce.ce.gov.br/
https://www.ematerce.ce.gov.br/
https://www.idace.ce.gov.br/
https://www.idace.ce.gov.br/
https://www.idace.ce.gov.br/


Posição no
Ranking * ?

DESEMPENHO GERAL

Avaliação Geral do Acordo de Resultados

Nota da
Secretaria

Nota média das 
Secretarias

8,85 4º 7,65

Principais Destaques

Emissão de 8.116 títulos de domínio de imóvel rural, pelo Programa de 
Regularização Fundiária;

Acesso a água para consumo no meio rural para 20.258 famílias;

Execução do Programa Hora de Plantar beneficiou 150.312 agricultores, 15% a 
mais da meta prevista para o ano;

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) beneficiou 731 entidades 
socioassistenciais com alimentos diversos, adquiridos da agricultura familiar.

6
* Para visualização do ranking completo, clique aqui.

https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2020/12/Relatorio-de-Avaliacao-dos-Acordos-de-Resultados-2019.pdf


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

Desempenho dos Indicadores

7 Indicadores
Pactuados 5

Indicadores
com metas 
alcançadas

24 Entregas
Pactuadas

Entregas 
com metas
alcançadas

Desempenho das Entregas

Análise Financeira (em R$) 
Recursos 
provenientes do 
Governo do Estado

Outras fontes de 
recursos ?

?

7

?
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DESAFIO PRIORITÁRIO

Contribuir com a universalização e regularização fundiária 
no meio rural.

?

8

DESEMPENHO 
POR DESAFIO

INDICADOR  

Número de famílias beneficiadas com a emissão títulos de 
Domínio pelo Programa de Regularização Fundiária Rural

O indicador representa o número de famílias 
beneficiadas com a emissão de Títulos de Domínio 
(documento que transfere o imóvel rural ao assentado 
da reforma agrária em caráter definitivo por meio do 
reconhecimento do Estado). 

Em 2019, o Idace superou a meta de imóveis titulados, 
beneficiando 9.218 famílias. 

Meta 2019

6.500
famílias beneficiadas

Realizado 2019

9.218
famílias beneficiadas

Percentual de 
alcance da meta

141,81%

?

?

?



DESEMPENHO 
POR DESAFIO

Desempenho das Entregas do Desafio

ENTREGA 1

Título de domínio de imóvel rural emitido
Órgão responsável: Idace

A entrega se refere a emissão do documento que dá 
posse do imóvel rural ao assentado da reforma agrária 
em caráter definitivo por meio do reconhecimento do 
Estado.

A meta foi alcançada e, em 2019, foram emitidos 8.016 
títulos de imóveis. Somado a esses, tiveram títulos 
produzidos em anos anteriores, que também foram 
entregues em 2019, totalizando 18.894 posses 
definitivas entregues no ano, em 91 municípios.

?
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Meta 2019

8.000
títulos emitidos

Realizado 2019

8.016
títulos emitidos

Percentual de 
alcance da meta

100,20%

https://www.ceara.gov.br/2020/01/08/governo-do-ceara-bate-recorde-na-entrega-de-titulos-de-propriedade-a-agricultores-familiares/
https://www.ceara.gov.br/2020/01/08/governo-do-ceara-bate-recorde-na-entrega-de-titulos-de-propriedade-a-agricultores-familiares/


DESEMPENHO 
POR DESAFIO

ENTREGA 2 

Consiste na identificação dos imóveis rurais que ainda 
não estão legalizados. Para isso, é feito o levantamento 
das informações sociais e técnicas do imóvel para 
posterior  titulação/legalização.

A meta prevista não foi atingida devido a demora no 
repasse do recurso por parte do Governo do Estado. 
Com isso, não foi possível pagar a empresa a tempo de 
realizar a entrega em sua totalidade.

Meta 2019

6.500
imóveis 

geocadastrados

Realizado 2019

5.228
imóveis 

geocadastrados
Percentual de 

alcance da meta

92,40%

10

Imóvel rural geocadastrado
Órgão responsável: Idace



DESAFIO PRIORITÁRIO

Ampliar o acesso a alimentos de qualidade e em 
quantidades suficientes.

?
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DESEMPENHO 
POR DESAFIO

INDICADOR  

Número de pessoas beneficiadas com o fornecimento de 
alimentos adquiridos da agricultura familiar

O indicador mede o número de pessoas beneficiadas 
pelos Programas de Aquisição de Alimentos (PAAs) por 
meio da distribuição de alimentos, promovendo 
segurança alimentar para pessoas atendidas pelas 
entidades de assistência social. 

A meta foi planejada considerando que havia risco de 
diminuir os recursos financeiros repassados pelo 
Governo Federal para os Programas. Porém, o repasse 
foi feito dentro do esperado e, por isso, o número de 
pessoas beneficiadas foi bem maior que a planejada 
inicialmente.

Meta 2019

650.000
pessoas beneficiadas

Realizado 2019

963.650
pessoas beneficiadas

Percentual de 
alcance da meta

148,25%

?

?

?



DESEMPENHO 
POR DESAFIO

Desempenho das Entregas do Desafio

ENTREGA 1
Entidade beneficiada com o fornecimento de leite por meio 
do PAA Leite
Órgão responsável: SDA

A entrega se refere ao número de instituições 
socioassistenciais beneficiadas com fornecimento de 
leite por meio do Programa de Aquisição de Alimentos - 
PAA Leite.

A seleção das entidades é realizada pelo próprio 
município e, no ano, teve um aumento no número das 
instituições beneficiadas, por isso a meta prevista foi 
ultrapassada.

?
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Meta 2019

1.200
entidades 

beneficiadas

Realizado 2019

1.588
entidades 

beneficiadas
Percentual de 

alcance da meta

132,33%

+ +

https://www.sda.ce.gov.br/download/paa-leite/


DESEMPENHO 
POR DESAFIO

ENTREGA 2

Alimentos distribuídos aos beneficiários por meio do PAA 
alimento
Órgão responsável: SDA

A entrega consiste na distribuição de alimentos diversos, 
adquiridos da agricultura familiar, às pessoas em 
situação de insegurança alimentar e nutricional, 
atendidas  por entidades socioassistenciais e 
equipamentos públicos (Escolas, hospitais, creches, entre 
outros) .

Em 2019, foram distribuídos 790.048 toneladas de 
alimentos através do PAA, beneficiando 349.582 pessoas 
em situação de vulnerabilidade social, alimentar e 
nutricional, em 103 municípios do Ceará 

ENTREGA 3 

Entidade beneficiada com o fornecimento de alimentos por 
meio do PAA Alimento
Órgão responsável: SDA

A entrega se refere ao número de instituições 
socioassistenciais beneficiadas com fornecimento de 
alimentos por meio do Programa de Aquisição de 
Alimentos - PAA Alimento.

A meta prevista foi ultrapassada devido os municípios 
terem distribuído os alimentos a um maior número de 
entidades. A seleção das entidades é realizada pelo 
município e os alimentos são separados por tipo. As 
instituições podem receber um ou vários itens, 
dependendo da disponibilidade do alimento fornecido 
pelo agricultor. 
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Meta 2019

600
entidades 

beneficiadas

Realizado 2019

731
entidades 

beneficiadas
Percentual de 

alcance da meta

121,83%

Meta 2019

600.000,00
toneladas de 

alimentos

Realizado 2019

790.048,00
toneladas de 

alimentos
Percentual de 

alcance da meta

131,67%

https://www.sda.ce.gov.br/2019/09/26/governo-do-ceara-reune-gestores-publicos-para-fortalecimento-da-agricultura-familiar/
https://www.sda.ce.gov.br/2019/09/26/governo-do-ceara-reune-gestores-publicos-para-fortalecimento-da-agricultura-familiar/


DESEMPENHO 
POR DESAFIO

ENTREGA 4

Leite distribuído por meio do PAA Leite
Órgão responsável: SDA

A entrega consiste na distribuição de leite bovino e 
caprino, adquiridos da agricultura familiar, às pessoas em 
situação de insegurança alimentar e nutricional, 
atendidas  por entidades socioassistenciais e 
equipamentos públicos (Escolas, hospitais, creches, entre 
outros).

Em 2019, foram distribuídos 6.653.446 litros de leite 
bovino e caprino, beneficiando 1.342 produtores 
familiares. A meta prevista não foi atingida devido 
algumas Prefeituras Municipais não terem aderido ao 
Programa do Leite, reduzindo o número de municípios 
contemplados e a quantidade de leite distribuído. 
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Meta 2019

7.000.000,00
de litros de leite

Realizado 2019

6.653.446,00
de litros de leite

Percentual de 
alcance da meta

95,04%



DESAFIO PRIORITÁRIO

Ampliar o acesso a água para consumo humano no meio 
rural.

?
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DESEMPENHO 
POR DESAFIO

INDICADOR  

Número de famílias com acesso à água para consumo no 
meio rural

O indicador mede a quantidade de famílias beneficiadas 
com acesso a água por meio de cisternas e sistemas de 
abastecimento de água no meio rural.

A meta foi alcançada e 20.258 famílias foram 
beneficiadas com acesso a água para consumo humano 
por meio de cisternas e sistemas de abastecimento de 
água.

Meta 2019

20.000
famílias beneficiadas

Realizado 2019

20.258
famílias beneficiadas

Percentual de 
alcance da meta

101,29%

?

?

?



DESEMPENHO 
POR DESAFIO

Desempenho das Entregas do Desafio

ENTREGA 1
Cisterna implantada para consumo humano no meio rural
Órgão responsável: SDA

A entrega se refere à construção de cisternas de placas 
e/ou polietileno, que servem como reservatórios para 
captar, armazenar e conservar a água, para consumo 
humano no meio rural.

A meta prevista não foi atingida devido à demora no 
repasse de recurso pelo Ministério da Cidadania 
(Governo Federal) no valor de R$ 6.329.494,88 milhões, 
referente a 1.700 cisternas.

?
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Meta 2019

6.000
cisternas 

implantadas

Realizado 2019

4.536
cisternas 

implantadas
Percentual de 

alcance da meta

75,60%

https://www.sda.ce.gov.br/2019/06/04/quase-5-bilhoes-de-litros-dagua-em-reserva-hidrica-para-familias-do-campo/
https://www.sda.ce.gov.br/2019/06/04/quase-5-bilhoes-de-litros-dagua-em-reserva-hidrica-para-familias-do-campo/


DESEMPENHO 
POR DESAFIO

ENTREGA 2

Sistema de abastecimento de água implantado
Órgão responsável: SDA

A entrega se refere a implantação de sistemas 
simplificados de abastecimento de água em 
comunidades rurais do Ceará.

A meta prevista não foi atingida devido as seguintes 
dificuldades: 
- Demora na ligação do ramal de energia elétrica junto a 
ENEL;
- A fonte de água do sistema de abastecimento secou, 
precisando perfurar um poço profundo (fonte alternativa 
de água); 
- A análise da água foi classificada como salina 
necessitando de tratamento para a água ficar apropriada 
para consumo.
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Meta 2019

200
sistemas implantados

Realizado 2019

100
sistemas implantados

Percentual de 
alcance da meta

50,00%

https://www.sda.ce.gov.br/2019/09/27/governo-do-ceara-inaugura-sistema-de-abastecimento-em-novo-oriente-nesta-segunda-feira-30/
https://www.sda.ce.gov.br/2019/09/27/governo-do-ceara-inaugura-sistema-de-abastecimento-em-novo-oriente-nesta-segunda-feira-30/


Desempenho dos Indicadores do Desafio

DESAFIO PRIORITÁRIO

Ampliar a produção agropecuária e acesso a mercados da 
agricultura familiar de forma sustentável.

?
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DESEMPENHO 
POR DESAFIO

+ +



DESEMPENHO 
POR DESAFIO

INDICADOR 1 

Número de agricultores familiares beneficiados com 
projetos produtivos

O indicador expressa o número de agricultores familiares 
beneficiados com a implantação de projetos produtivos, 
fortalecendo a organização, a formação, a qualificação e 
capacitação dos agricultores familiares.

A meta programada foi superada pois houve a 
implantação de vários projetos produtivos, com 
destaque para o Projeto São José, que tinha projetos 
planejados para serem entregues em 2018 mas tiveram 
atrasos em sua execução e foram finalizados em 2019.

Meta 2019

5.000
agricultores 
beneficiados

Realizado 2019

7.550
agricultores 
beneficiados

Percentual de 
alcance da meta

151,00%

INDICADOR 2

Número de agricultor familiar com Assistência Técnica e 
Extensão Rural – ATER

O indicador expressa o número de agricultores familiares 
atendidos com Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER) nas diversas cadeias produtivas. A ATER tem 
como objetivos: transferir conhecimento técnico para 
aumentar a produção; apoiar o acesso do produto ao 
mercado e fortalecer as associações nos pilares 
econômico, social e ambiental. 

A meta foi alcançada conforme planejado. O crédito rural 
e as transferências de novas tecnologias de convivência 
com o semiárido estimularam a procura dos agricultores 
familiares por serviços de ATER.

?

?

?
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Meta 2019

50.000
agricultores 
beneficiados

Realizado 2019

67.918
agricultores 
beneficiados

Percentual de 
alcance da meta

135,84%

https://www.ematerce.ce.gov.br/2019/02/18/produtores-de-organicos-de-carnaubal-ce-sao-orientados-pela-ematerce/
https://www.ematerce.ce.gov.br/2019/02/18/produtores-de-organicos-de-carnaubal-ce-sao-orientados-pela-ematerce/


DESEMPENHO 
POR DESAFIO

INDICADOR 3 

Número de agricultores familiares acessando políticas de 
incentivo a produção agrícola

O indicador expressa o número de agricultores familiares 
acessando políticas de incentivo à produção por meio 
dos Programas Garantia Safra e Hora de Plantar. 

A meta não foi alcançada pois no Programa Garantia 
Safra a cota máxima de atendimento (350.000 
agricultores) não foi atingida. Isso ocorreu porque no 
cadastro inicial é feita uma verificação, pelo Governo 
Federal, dos potenciais beneficiários e, após essa análise 
apenas 164.305 agricultores acessaram o recurso. 

Meta 2019

358.359
agricultores 
beneficiados

Realizado 2019

314.617
agricultores 
beneficiados

Percentual de 
alcance da meta

87,79%

20

https://www.ematerce.ce.gov.br/2019/08/13/ematerce-e-sda-lancam-o-programa-garantia-safra-2019-20-no-interior-do-ceara/
https://www.ceara.gov.br/2019/02/26/programa-hora-de-plantar-beneficia-150-mil-agricultores/


DESEMPENHO 
POR DESAFIO

Desempenho das Entregas do Desafio

ENTREGA 1
Sementes distribuídas pelo projeto Hora de Plantar
Órgão responsável: SDA

A entrega se refere à aquisição e distribuição de 
sementes para agricultores por meio do Projeto Hora de 
Plantar. As principais culturas cultivadas são milho, feijão, 
sorgo forrageiro e mamona.

O programa Hora de Plantar superou as metas 
planejadas no ano devido a distribuição das sementes 
programadas para 2020 ter sido antecipada para o final 
de 2019, por conta que em algumas regiões do Estado a 
chuva se inicia logo em janeiro.

?
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Meta 2019

2.500,00
toneladas de 

sementes 

Realizado 2019

7.835,48
toneladas de 

sementes
Percentual de 

alcance da meta

313,42%

+ + + +



DESEMPENHO 
POR DESAFIO

ENTREGA 2

Agricultor familiar assistido – ATER em assentamentos e
reassentamentos, povos originários e comunidades 
tradicionais
Órgão responsável: SDA

Agricultor assistido é aquele que recebe Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER), contínua e sistemática 
por meio de visitas às comunidades e imóveis rurais, 
com o objetivo de alcançar resultados nas atividades 
desenvolvidas pelo produtor rural e, assim, melhorar o 
desempenho da sua unidade produtiva. 

A meta foi alcançada, chegando a ultrapassar a previsão 
para o ano, resultados da parceria da SDA com os 
movimentos sociais. 

ENTREGA 3 

Plano de negócio implantado
Órgão responsável: SDA

Plano de negócio é o documento que descreve todos os 
objetivos do negócio e cada fase a ser elaborada para 
implantar um projeto. São realizados através de uma 
chamada pública para a escolha dos beneficiados.

A meta foi alcançada e 229 planos de negócio foram 
implantados, 79 a mais do que o programado para o 
ano. 
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Meta 2019

150
planos implantados

Realizado 2019

229
planos implantados

Percentual de 
alcance da meta

152,87%

Meta 2019

1.500
agricultores 

assistidos

Realizado 2019

2.352
agricultores 

assistidos
Percentual de 

alcance da meta

156,80%

https://www.ematerce.ce.gov.br/2019/02/18/produtores-de-organicos-de-carnaubal-ce-sao-orientados-pela-ematerce/
https://www.ematerce.ce.gov.br/2019/02/18/produtores-de-organicos-de-carnaubal-ce-sao-orientados-pela-ematerce/


DESEMPENHO 
POR DESAFIO

ENTREGA 4

Agricultor familiar assistido – ATER EMATERCE
Órgão responsável: Ematerce

Agricultor assistido é aquele que recebe ATER, contínua e 
sistemática por meio de visitas às comunidades e 
imóveis rurais, com o objetivo de alcançar resultados nas 
atividades desenvolvidas pelo produtor rural e, assim, 
melhorar o desempenho da sua unidade produtiva. 

A meta foi alcançada e foram assistidos 39.123 
produtores com o objetivo de produzir alimentos de 
qualidade e preservar o meio ambiente. Além do 
aumento da produção, da produtividade das lavouras, da 
pecuária e da renda líquida, as ações melhoraram as 
condições de vida dos produtores e de suas famílias. 

ENTREGA 5 

Agricultor familiar assistido – PPF
Órgão responsável: SDA

Agricultor assistido é aquele que recebe ATER, contínua e 
sistemática por meio de visitas às comunidades e 
imóveis rurais, com o objetivo de alcançar resultados nas 
atividades desenvolvidas pelo produtor rural e, assim, 
melhorar o desempenho da sua unidade produtiva. 

A meta foi alcançada e foram assistidos 17.769 
agricultores através do Projeto Paulo Freire. 
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Meta 2019

15.000
agricultores 

assistidos

Realizado 2019

17.769
agricultores 

assistidos
Percentual de 

alcance da meta

118,46%

Meta 2019

30.000
agricultores 

assistidos

Realizado 2019

39.123
agricultores 

assistidos
Percentual de 

alcance da meta

130,41%

https://www.sda.ce.gov.br/ugp-paulo-freire/


DESEMPENHO 
POR DESAFIO

ENTREGA 6

Agricultor familiar beneficiado pelo Garantia Safra
Órgão responsável: SDA

O Garantia-Safra tem o objetivo de garantir condições 
mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares de 
municípios sujeitos a perda de safra em razão do clima. 
Assim, considera-se beneficiado pelo Garantia-Safra, o 
agricultor familiar que fez adesão ao Programa 
(passando por todas suas etapas, até pagar o boleto 
bancário referente à sua contribuição) e está apto a 
receber o seguro (pagamento), caso perca pelo menos 
metade da sua produção agrícola no ano. 

A meta foi alcançada e 164.305 agricultores aderiram ao 
Programa. Ao longo do processo foram realizadas as 
mobilizações, capacitações e adesões dos agricultores 
pelas prefeituras..

ENTREGA 7 

Agricultor familiar acessando o Projeto Hora de Plantar
Órgão responsável: SDA

A entrega consiste em beneficiar o agricultor familiar por 
meio da distribuição de sementes ofertadas pelo Projeto 
Hora de Plantar, com o objetivo de melhorar sua renda 
e produtividade agrícola.

A meta foi superada e 150.312 agricultores acessaram o 
projeto Hora de Plantar e foram beneficiados com 
aquisição e distribuição de sementes de culturas 
variadas.
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Meta 2019

130.000
agricultores 

assistidos

Realizado 2019

150.312
agricultores 

assistidos
Percentual de 

alcance da meta

115,62%

Meta 2019

140.000
agricultores 

assistidos

Realizado 2019

164.305
agricultores 

assistidos
Percentual de 

alcance da meta

117,36%

https://www.ematerce.ce.gov.br/2019/08/13/ematerce-e-sda-lancam-o-programa-garantia-safra-2019-20-no-interior-do-ceara/
https://www.ceara.gov.br/2019/02/26/programa-hora-de-plantar-beneficia-150-mil-agricultores/
https://www.ceara.gov.br/2019/02/26/programa-hora-de-plantar-beneficia-150-mil-agricultores/


DESEMPENHO 
POR DESAFIO

ENTREGA 8

Mudas distribuídas pelo projeto Hora de Plantar
Órgão responsável: SDA

A entrega consiste na aquisição e distribuição de mudas 
de caju, frutas, árvores florestais nativas e exóticas com o 
objetivo de ampliação da capacidade produtiva e 
recomposição vegetal nas áreas degradadas no Estado.

A meta foi alcançada e as 512.416 mudas foram 
distribuídas no ano.

ENTREGA 9
Raquetes de palma forrageira distribuídas pelo projeto 
Hora de Plantar
Órgão responsável: SDA

A entrega consiste na aquisição e distribuição de palma 
forrageira com o objetivo de aumentar a produção e 
produtividade dos rebanhos (bovinos, ovinos e caprinos). 
Esta planta tem potencial para aumentar a reserva 
alimentar por sua característica de ser resistente a 
mudanças de temperatura e baixo consumo de água. 

A meta foi superada e 7.883.011 raquetes de palmas 
foram distribuídas.
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Meta 2019

7.000.000
raquetes distribuídas

Realizado 2019

7.883.011
raquetes distribuídas

Percentual de 
alcance da meta

112,61%

Meta 2019

450.000
mudas distribuídas

Realizado 2019

512.416
mudas distribuídas

Percentual de 
alcance da meta

113,87%



DESEMPENHO 
POR DESAFIO

ENTREGA 10

Projeto produtivo implantado
Órgão responsável: SDA

A entrega se refere a implantação de projetos por meio 
da distribuição de equipamentos, máquinas, utensílios e 
animais para os produtores/criadores, com objetivo de 
dar suporte e ampliar a capacidade produtiva das 
atividades agrícolas, não agrícolas (comércio, artesanato, 
etc.) e pecuária.

Em 2019, a meta foi alcançada e foram implantados 582 
projetos produtivos, 12 a mais do que o programado 
para o ano. Dentre eles, tem-se projetos de 
caprinocultura, ovinocultura, apicultura etc.

ENTREGA 11

Manivas distribuídas pelo projeto Hora de Plantar
Órgão responsável: SDA

A entrega consiste na aquisição e distribuição de mudas 
de mandioca (manivas) com objetivo de aumentar e 
melhorar a produção de farinha e goma de mandioca no 
Estado.

A meta foi alcançada conforme o planejado e 3.528 
metros cúbicos de manivas foram distribuídas.
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Meta 2019

3.500 m³ 
de manivas 
distribuídas

Realizado 2019

3.528 m³
de manivas 
distribuídas

Percentual de 
alcance da meta

100,80%

Meta 2019

570
projetos implantados

Realizado 2019

582
projetos implantados

Percentual de 
alcance da meta

102,10%

https://www.sda.ce.gov.br/2019/12/12/governo-do-ceara-conclui-entrega-de-cinco-mil-animais-do-programa-de-ovinocaprinocultura-leiteira/


DESEMPENHO 
POR DESAFIO

ENTREGA 12

Agricultor familiar assistido – PSJ
Órgão responsável: SDA

Agricultor assistido é aquele que recebe ATER, contínua e 
sistemática por meio de visitas às comunidades e 
imóveis rurais, com o objetivo de alcançar resultados nas 
atividades desenvolvidas pelo produtor rural e, assim, 
melhorar o desempenho da sua unidade produtiva. 

A meta não foi 100% alcançada, pois os projetos 
implantados pelo Projeto São José necessitam de um 
tempo maior para a sua execução e monitoramento das 
atividades, devido a esses projetos levarem em 
consideração aspectos socioeconômicos e ambientais, 
aumentando o nível de complexidade dos mesmos.

ENTREGA 13

Plano de investimento implantado
Órgão responsável: SDA

Plano de investimento é o documento que descreve 
todos os objetivos e as fases a serem elaboradas para a 
implantação de um projeto coletivo ou familiar, podendo 
contemplar a implantação de um novo projeto ou 
reestruturação do que já existia.

A meta programada não foi alcançada em sua totalidade 
devido aos atrasos na execução dos projetos.
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Meta 2019

20
planos implantados

Realizado 2019

18
planos implantados

Percentual de 
alcance da meta

90,00%

Meta 2019

10.000
agricultores 

assistidos

Realizado 2019

9.560
agricultores 

assistidos
Percentual de 

alcance da meta

95,60%

https://www.ematerce.ce.gov.br/2019/10/30/projeto-sao-jose-iii-atende-17-familias-na-comunidade-riacho-do-paulo/


DESEMPENHO 
POR DESAFIO

ENTREGA 14

Substituição de copa em cajueiro improdutivo realizada
Órgão responsável: SDA

A entrega consiste em substituir a copa de cajueiros 
improdutivos, tornando-os precoces e produtivos. Isto é 
feito para agricultores que exploram área com a cultura 
do cajueiro comum e tenham interesse em recuperá-los.

A meta não foi alcançada, pois no ano de 2019 não 
ocorreu liberação de recursos pelo Governo do Estado 
para que o serviço de corte das copas de cajueiros 
improdutivos pudesse ser feito, impedindo a substituição 
por plantas de menor tamanho. 
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Meta 2019

200,00
hectares

Realizado 2019

0,00
hectares

Percentual de 
alcance da meta

0,00%



DESAFIO PRIORITÁRIO

Promover a inserção produtiva da atividade pesqueira.

?
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DESEMPENHO 
POR DESAFIO

INDICADOR  

Número de famílias beneficiadas por meio de 
repovoamento piscícola dos açudes públicos estaduais – 
Peixamento

O indicador mede o número de famílias beneficiadas por 
meio da distribuição de peixes (alevinos) nos açudes 
públicos estaduais, com objetivo de repor os peixes nos 
reservatórios e, assim, aumentar a produção do pescado 
na localidade.

A meta não foi alcançada por conta da pouca quantidade 
de água disponível nos açudes públicos que 
impossibilitou a distribuição efetiva dos peixes (alevinos), 
e, consequentemente, diminui o número de famílias 
beneficiadas. 

Meta 2019

60.000
famílias beneficiadas

Realizado 2019

33.325
famílias beneficiadas

Percentual de 
alcance da meta

55,54%

?

?

?

https://www.ceara.gov.br/2019/11/29/em-dois-meses-projeto-de-peixamento-ja-distribuiu-um-milhao-de-alevinos-em-acudes-publicos/


DESEMPENHO 
POR DESAFIO

Desempenho das Entregas do Desafio

ENTREGA 1
Pescador e aquicultor assistidos – ATEPA
Órgão responsável: SDA

A entrega consiste na Assistência Técnica e Extensão 
Pesqueira e Aquícola (ATEPA) realizada por meio de 
visitas, reuniões, demonstrações práticas, com objetivo 
de melhorar a produção da unidade produtiva dos 
pescadores e aquicultores.

Em 2019, houve uma mudança no setor responsável 
pela área de pesca do Estado. Com essa mudança na 
estrutura, as contratações dos técnicos para realização 
do serviço tiveram que ser refeitas, fazendo que não 
houvesse tempo suficiente para o atingimento da meta.

?
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Meta 2019

1.000
pescadores e 

aquicultores assistidos

Realizado 2019

221
pescadores e 

aquicultores assistidos

Percentual de 
alcance da meta

22,10%



DESEMPENHO 
POR DESAFIO

ENTREGA 2

Kits de pesca entregue
Órgão responsável: SDA

A entrega consiste na aquisição e distribuição de kits 
pesca artesanal com objetivo de melhorar a produção 
pesqueira dos beneficiados. 

Em 2019, houve uma mudança no setor responsável 
pela área de pesca do Estado. Com essa mudança na 
estrutura, as licitações e contratos dos fornecedores dos 
kits de pesca tiveram que ser refeitas e não houve tempo 
suficiente para a entrega do material ao pescador. 
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Meta 2019

8.000
kits entregues

Realizado 2019

0
kits entregues

Percentual de 
alcance da meta

0,00%



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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https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-gestao-para-resultados/avaliacao-dos-acordos-de-resultados-2/


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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https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-plano-plurianual/ppa-2016-2019-formulacao-e-revisao/
https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias-2019/
https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-lei-orcamentaria-anual/lei-orcamentaria-anual-2019/


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 do Acordo.

Órgão 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 do 

Acordo de Resultados.
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https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-gestao-para-resultados/avaliacao-dos-acordos-de-resultados-2/
https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-gestao-para-resultados/avaliacao-dos-acordos-de-resultados-2/


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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