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5.

APRESENTAÇÃO
Nesse Balanço, você encontrará os principais resultados e realizações da
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e vinculadas no Acordo
de Resultados assinado no ano de 2020.
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 da Segurança Pública
e Defesa Social (SSPDS) e vinculadas no ano de 2020, 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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ESTRUTURA
DA SECRETARIA
Perícia Forense do Estado do Ceará

PEFOCE

Polícia Militar do Ceará

PMCE

Secretaria da Segurança Pública e
Defesa Social

SSPDS

Superintendência da Polícia Civil do
Ceará

PCCE

Corpo de Bombeiros Militar do Ceará
Superintendência de Pesquisa e
Estratégia de Segurança Pública do
Estado do Ceará

CBM

SUPESP
Academia Estadual de Segurança
Pública do Ceará

AESP
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DESEMPENHO GERAL
Avaliação Geral do Acordo de Resultados
7,83

13º

8,22

Nota da
Secretaria

Posição no
Ranking

Nota média
das Secretarias

Principais Destaques

*

Implantação
do
Sistema
de
Videomonitaramento nos municípios
de Parambu e Lavras da Mangabeira.

Implantação do Batalhão do Raio
nos municípios de Jaguaribe e
Itarema.

Alcance de 33,40% na taxa de
laudos concluídos no prazo legal,
relacionados a crimes violentos.

Capacitação
proﬁssionais
Pública.

Conclusão
dos
cursos
de
Especialização: Gestão de Segurança
Pública; Altos Estudos em Segurança
Pública; e Metodologia e Didática do
Ensino em Segurança Pública.

Estruturação
Eletrônica.

Para visualização do ranking completo, clique aqui.

de 14,02% dos
da
Segurança

da

Delegacia

6

DESEMPENHO GERAL
8

Indicadores
pactuados

Indicadores
com metas
alcançadas

2

Desempenho dos Indicadores

18

Entregas
pactuados

5

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 PROGRAMA
Programa 521
SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A
SOCIEDADE
OBJETIVO PRIORITÁRIO
Fomentar a integração com a Sociedade, em ações estratégicas e operacionais, e
ampliar a realização de ações preventivas na área da Segurança Pública.

Desempenho dos Indicadores Prioritários do Programa

+
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INDICADOR 1
Meta 2020
Índice de efetividade das vistorias preventivas
O indicador expressa, em percentual, as vistorias e área
em m² ﬁscalizada pelo Comando de Engenharia e
Prevenção de Incêndio (CEPI) do CBMCE, sendo que 10%
do número de vistorias devem ser feitas no grupo F8 (bar e
restaurante).
Em 2020, veriﬁcou-se uma queda acentuada no índice de
efetividade ocasionado pelas normas de isolamento social
que
fecharam
os
estabelecimentos
comerciais,
principalmente no período de abril a junho. Contudo, a
partir de julho, com o retorno à normalidade das atividades
de prevenção e ﬁscalização, houve a recuperação do
índice. Importante ressaltar que em novembro houve a
vistoria no Shopping Riomar. Fortaleza, que elevou a área
(m²) vistoriada, ou seja, tratou-se de uma ação pontual que
impactou diretamente no resultado do indicador.

100,00%
de efetividade

Realizado 2020

324,98%
de efetividade

Percentual
de alcance da meta

324,98%

INDICADOR 2
Meta 2020
Taxa de. laudos concluídos no prazo legal relacionados a crimes
violentos
O indicador expressa, em percentual, os laudos periciais
relacionados a Crimes Violentos Letais e Intencionais
(CVLIs), que são concluídos dentro do prazo legal, em
relação ao total de laudos requisitados à Pefoce.
Em 2020, houve o registro de números inferiores ao
programado e ao resultado de 2019, quando alcançou o
percentual de 46,20%. Essa redução foi inﬂuenciada
principalmente pela defasagem de proﬁssionais na
Pefoce.
.

43,00%
dos laudos

Realizado 2020

33,40% *
dos laudos

Percentual
de alcance da meta

77,67%

(*) Resultado referente a média dos resultados dos 2 semestres de 2020.
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INDICADOR 3
Meta 2020
Mulheres vítimas de crimes violentos letais e intencionais (CVLI)
no Ceará
O indicador expressa, em número absoluto, o registro de
mulheres vítimas de crimes de morte intencional (doloso),
de feminicídios, e dos roubos seguidos de morte. Tem
polaridade negativa, ou seja, quanto menor, melhor.
Em 2020, houve um aumento no número de mulheres
vítimas de CVLI, em comparação ao ano de 2019, quando
foram registrados 231 crimes e 42% de redução em
relação a 2018. Ressalta-se que o número de mulheres
envolvidas com o crime está em ascensão, fator que
inﬂuencia no aumento do número de CVLI. Além disso, é
importante observar que a presença do autor do crime 24
horas no domicílio, por causa do período de isolamento
social, pode ter contribuído para o aumento do feminicídio.

271
vítimas de CVLI

Realizado 2020

336
vítimas de CVLI

Percentual
de alcance da meta

76,01%

INDICADOR 4
Taxa de inquéritos de CVLI concluídos e remetidos à justiça no
.

prazo legal
O indicador expressa, em percentual, os inquéritos policiais
de Crimes Violentos Letais e Intencionais - CVLI realizados
pela Polícia Civil, que são concluídos e remetidos à justiça
dentro do prazo legal, em relação ao total de inquéritos de
CVLI instaurados no período.
Em 2020 não foi possível manter a produtividade de 2019,
quando alcançou 29.90%. Registra-se que esse resultado,
em parte, ocorreu pela redução nos investimentos
previstos para estruturação das Delegacias de Polícia Civil,
motivada pela necessidade de priorizar os investimentos
para contenção do avanço da pandemia de covid-19.

Meta 2020

29,90%
dos inquéritos

Realizado 2020

20,83% *
dos inquéritos

Percentual
de alcance da meta

69,67%

(*) O resultado é a média dos quatro trimestres de 2020.

10

INDICADOR 5
Meta 2020
Ocorrências de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP 2)
no Ceará
O indicador expressa, em número absoluto, os crimes de
roubo a residência, roubo com restrição de liberdade da
vítima, roubo de carga e de veículos. Tem polaridade
negativa, ou seja, quanto menor, melhor.
Os dados demonstram um aumento em relação ao ano
anterior. Parte desse resultado negativo foi inﬂuenciado
por uma sequência de fatores, a exemplo dos ataques a
órgãos públicos e empresas, paralisação de parte dos
militares e afastamento de vários proﬁssionais de
segurança por problemas de saúde ocasionados pela
pandemia, bem como pelo envolvimento destes em ações
de garantia das normas de isolamento, ocasionando uma
redução das equipes de policiamento ostensivo.

6.933
ocorrências de CVP 2

Realizado 2020

9.583
ocorrências de CVP 2

Percentual
de alcance da meta

61,78%

INDICADOR 6
Crianças e adolescentes (0 a 17 anos) vítimas de Crimes
.

Violentos Letais e Intencionais no Ceará
O indicador expressa, em números absolutos, os registros
dos crimes de morte intencionais (dolosos), ou seja,
quando há a intenção de matar e dos roubos seguidos de
morte de crianças e adolescentes. Tem polaridade
negativa, ou seja, quanto menor, melhor.
Os dados demonstram o aumento no número de crianças
e adolescentes vítimas de CVLI em relação a 2019, quando
ocorreu 177 crimes. Ressalta-se a necessidade de revisão
nas ações que possam trazer melhores resultados, bem
como de iniciativas conjuntas com outros órgãos
(públicos estaduais e municipais, com o objetivo de
prevenir a violência nesse público
.

Meta 2020

238
vítimas de CVLI

Realizado 2020

340
vítimas de CVLI

Percentual
de alcance da meta

57,14%
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Desempenho das Entregas Prioritárias do Programa

ENTREGA 1
Meta 2020
Delegacia eletrônica estruturada

100,00%
estruturada

Refere-se a estruturação da Delegacia Eletrônica do Ceará
(DEletron) Os Boletins Eletrônicos de Ocorrência podem ser
registrados na Deletron, em qualquer horário do dia ou da noite.
A especializada atende todo o estado do Ceará. A Deletron, por
meio de seu endereço virtual, oferece a toda população
celeridade e comodidade para registro dos mais variados tipos
de ocorrência.

Em 2020, a delegacia eletrônica foi estruturada com
equipamentos de TIC conforme o programado..

Realizado 2020

100,00%
estruturada

Percentual
de alcance da meta

100,00%
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ENTREGA 2
Meta 2020
Núcleo Avançado de Inteligência – NAI Crateús implantado

100,00%
implantado

Refere-se a implantação do Núcleo Avançado de
Inteligência (NAI) no município de Crateús. O NAI funciona
como centro de inteligência de cada região do Estado e
atua em parceria com as Delegacias Regionais de Polícia
Civil. e demais unidades policiais de suas áreas
circunscricionais.
Durante o ano não foi possível a implantação do Núcleo
em sua totalidade, ﬁcando a conclusão para 2021.
Registra-se que os equipamentos foram entregues em
dezembro.

Realizado 2020

87,60%
implantado

Percentual
de alcance da meta

83,33%

.

ENTREGA 3
Meta 2020
Núcleo Avançado de Inteligência – NAI Sobral implantado

100,00%
implantado

Refere-se a implantação do Núcleo Avançado de
Inteligência (NAI) no município de Sobral. O NAI funciona
como centro de inteligência de cada região do Estado e
atua em parceria com as Delegacias Regionais de Polícia
Civil. e demais unidades policiais de suas áreas
circunscricionais.
Durante o ano não foi possível a implantação do Núcleo
em sua totalidade, ﬁcando a conclusão para 2021.
Registra-se que os equipamentos foram entregues em
dezembro.
..

Realizado 2020

79,60%
implantado

Percentual
de alcance da meta

79,60%

13

ENTREGA 4
Meta 2020
Núcleo Pefoce de Juazeiro do Norte estruturado

100,00%
implantado

Refere-se ao Núcleo Regional de Perícia Forense de
Juazeiro do Norte modernizado, equipado e reformado,
para melhor atender as demandas do sistema de
segurança pública e da sociedade e aumentar a produção
de laudos e confecções de registros gerais pela atividade de
ﬁm da PEFOCE.

Realizado 2020

73,50%
implantado

Percentual
de alcance da meta
Obra com 73,50% de execução e previsão de conclusão
para apenas para 2021.

73,50%

.

ENTREGA 5
Meta 2020
Núcleo Avançado de Inteligência – NAI Quixadá implantado

100,00%
implantado

Refere-se a implantação do Núcleo Avançado de
Inteligência (NAI) no município de Quixadá. O NAI funciona
como centro de inteligência de cada região do Estado e
atua em parceria com as Delegacias Regionais de Polícia
Civil. e demais unidades policiais de suas áreas
circunscricionais.
Durante o ano não foi possível a implantação do Núcleo
em sua totalidade, ﬁcando a conclusão para 2021.
Registra-se que os equipamentos foram entregues em
dezembro.

Realizado 2020

70,00%
implantado

Percentual
de alcance da meta

70,00%
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ENTREGA 6
Meta 2020
Núcleo Avançado de Inteligência – NAI Crato implantado

100,00%
implantado

Refere-se a implantação do Núcleo Avançado de
Inteligência (NAI) no município de Crato. O NAI funciona
como centro de inteligência de cada região do Estado e
atua em parceria com as Delegacias Regionais de Polícia
Civil. e demais unidades policiais de suas áreas
circunscricionais.
Durante o ano não foi possível a implantação do Núcleo
em sua totalidade, ﬁcando a conclusão para 2021.
Registra-se que os equipamentos foram entregues em
dezembro.

Realizado 2020

70,00%
implantado

Percentual
de alcance da meta

70,00%

. 7
ENTREGA

Meta 2020
Núcleo Avançado de Inteligência – NAI Russas implantado

100,00%
implantado

Refere-se a implantação do Núcleo Avançado de
Inteligência (NAI) no município de Russas. O NAI funciona
como centro de inteligência de cada região do Estado e
atua em parceria com as Delegacias Regionais de Polícia
Civil. e demais unidades policiais de suas áreas
circunscricionais.
Durante o ano não foi possível a implantação do Núcleo
em sua totalidade, ﬁcando a conclusão para 2021.
Registra-se que os equipamentos foram entregues em
dezembro.

Realizado 2020

70,00%
implantado

Percentual
de alcance da meta

70,00%
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ENTREGA 8
Meta 2020
Sistema de videomonitoramento implantado
Refere-se ao sistema de videomonitoramento, composto
com câmeras, softwares e hardwares implantado nos
municípios para possibilitar atendimento rápido,
contínuo, com melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis, além de ampliar os canais de proteção e
ﬁscalização pelo Estado

3
sistemas de
videomonitoramento

Realizado 2020

2
sistemas de
videomonitoramento

Percentual
de alcance da meta
Em 2020, foi possível a implantação do sistema de
videomonitoramento em dois municípios: Parambu e
Lavras da Mangabeira

66,67%

.

ENTREGA 9
Meta 2020
Batalhão Raio implantado

4
batalhões RAIO

Refere-se a implantação do Batalhão de Policiamento de
Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio). As
características desse policiamento são mobilidade,
ﬂexibilidade, rapidez e o poder de penetrar em áreas onde
a viatura quatro rodas ﬁca com acesso comprometido.
Em 2020, foram implantadas as unidades do BPRaio nos
municípios de Jaguaribe e Itarema. A sede física do
BPRaio no município de Mauriti ﬁcou concluída, restando
pendente a mobília que ﬁcou sob a responsabilidade do
município.

Realizado 2020

2
batalhões RAIO

Percentual
de alcance da meta

50,00%
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ENTREGA 10
Meta 2020
Delegacia do Aeroporto implantada

100,00%
implantada

Refere-se a implantação da Delegacia da Polícia Civil no
Aeroporto de Fortaleza,

Realizado 2020

25,00%
implantada

Durante o ano não foi possível a implantação da Delegacia
em sua totalidade, ﬁcando a conclusão para 2021.
Registra-se que os apenas parte dos equipamentos foram
entregues em dezembro.

Percentual
de alcance da meta

25,00%

.

ENTREGA 11
Meta 2020
Unidade Bombeirística estruturada

100,00%
estruturada

Refere-se a Unidade do Corpo de Bombeiros Militar do
Ceará modernizada, equipada e reformada, para melhor
atender as demandas da sociedade e de seu público
interno

Em 2020 não foi possível avançar no projeto de
estruturação física e aquisição de equipamentos de TIC.
Deste modo não foi possível a execução conforme o
programado.

Realizado 2020

15,00%
estruturada

Percentual
de alcance da meta

15,00%
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ENTREGA 12
Meta 2020
Unidade Bombeirística implantada

100,00%
implantada

Refere-se a uma Unidade do Corpo de Bombeiros
implantada, para ampliação da rede de proteção ao
cidadão.

Realizado 2020

0,00%
implantada

Em 2020, não houve a aprovação do projeto e portanto, a
execução não ocorreu conforme o programado.

Percentual
de alcance da meta

0,00%

.

ENTREGA 13
Meta 2020
Núcleo Pefoce Sobral estruturado

100,00%
estruturada

Refere-se ao Núcleo Regional de Perícia Forense de Sobral
modernizado, equipado e reformado, para melhor atender
as demandas do sistema de segurança pública e da
sociedade e aumentar a produção de laudos e confecções
de registros gerais pela atividade de ﬁm da PEFOCE.

Em 2020, não houve a aprovação do projeto e portanto, a
execução não ocorreu conforme o programado.

Realizado 2020

0,00%
estruturada

Percentual
de alcance da meta

0,00%
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DESEMPENHO
POR PROGRAMA
Programa 523
FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA
PÚBLICA
OBJETIVO PRIORITÁRIO
Melhorar a qualidade do serviço de segurança pública prestado de forma
integrada e efetiva ao cidadão.

Desempenho dos Indicadores Prioritários do Programa

+

19

INDICADOR 1
Meta 2020

3,28%

Proﬁssionais da Segurança Pública capacitados

dos proﬁssionais
O indicador expressa, em percentual, a relação entre o
número de proﬁssionais de segurança pública capacitados
em cursos de formação inicial, continuada, graduação e
pós graduação, pela Academia Estadual de Segurança
Pública (AESP), e o total de proﬁssionais dos órgãos de
segurança pública (SSPDS, CBMCE, PMCE, PCCE e
Pefoce).
.Registra-se que após o retorno das atividades acadêmicas

na AESP, os cursos reiniciaram em formatos adaptados a
necessidade de distanciamento social e seguindo todos os
protocolos sanitários. Destacam-se a conclusão dos
seguintes cursos de pós graduação: Especialização em
Gestão de Segurança Pública, Especialização em Altos
Estudos em Segurança Pública e da Especialização em
Metodologia e Didática do Ensino em Segurança Pública.

.

.

Realizado 2020

14,02%
dos proﬁssionais

Percentual
de alcance da meta

427,32%

Desempenho das Entregas Prioritárias do Programa

+

+

+

+
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ENTREGA 1
Meta 2020
Proﬁssional da Polícia Civil formado

156
proﬁssionais

Refere-se a capacitação de proﬁssionais da Polícia Civil
(PCCE), em cursos de formação inicial, continuada,
graduação e pós graduação, pela Academia Estadual de
Segurança Pública (AESP).

Em 2020, destacam-se os seguintes cursos: I)
Aperfeiçoamento para Escrivão, sendo 1 turma da classe B
e 12 turmas da classe C; II) Aperfeiçoamento para
Inspetor, sendo 16 turmas da classe C, 1 turma da classe
B; e 1 turma de classe A; III) Curso Básico de Inteligência (1
turma).
.

Realizado 2020

1.060
proﬁssionais

Percentual
de alcance da meta

679,49%

21
ENTREGA.2
Meta 2020
Proﬁssional da Perícia Forense formado

26
proﬁssionais

Refere-se a capacitação de proﬁssionais da Perícia
Forense (Pefoce), em cursos de formação inicial,
continuada, graduação e pós graduação, pela Academia
Estadual de Segurança Pública (AESP),.
Em 2020, destacam-se os seguintes cursos: I)
Aperfeiçoamento para Auxiliar de Perícia, 1 turma da
Classe C; II) Aperfeiçoamento para Médico Perito Legista,
1 turma Classe C; III) Aperfeiçoamento para Perito
Criminal, uma turma da Classe C; e IV) Aperfeiçoamento
para Perito Legista, 1 turma da Classe C.

Realizado 2020

101
proﬁssionais

Percentual
de alcance da meta

388,46%

21
21

.

ENTREGA 3
Meta 2020
Proﬁssional da Polícia Militar formado

595
proﬁssionais

Refere-se a capacitação de proﬁssionais da Polícia Militar
(PMCE), em cursos de formação inicial, continuada,
graduação e pós graduação, pela Academia Estadual de
Segurança Pública (AESP).

Em 2020, destacam-se os seguintes cursos: I) Curso
Especial de Policiamento com Motocicletas (2 turmas); II)
Policiamento Montado (1 turma); III) Básico de Operações
com Videomonitoramento (4 turmas); IV) Nivelamento
para Segurança de Dignitários (1 turma); V) Condutor de
Veículo de Emergência (EaD); VI) Curso de Habilitação de
Oﬁciais (2 turma)..
.

Realizado 2020

1.641
proﬁssionais

Percentual
de alcance da meta

275,80%

22

ENTREGA 4
.

Proﬁssional do Corpo de Bombeiros formado

Meta 2020

63
proﬁssionais

Refere-se a capacitação de proﬁssionais do Corpo de
Bombeiros Militar (CBM), em cursos de formação inicial,
continuada, graduação e pós graduação, pela Academia
Estadual de Segurança Pública (AESP),.

Em 2020, destaca-se o curso de Habilitação de Oﬁciais e o
curso de Salvamento Veicular Leve.

.

Realizado 2020

122
proﬁssionais

Percentual
de alcance da meta

193,65%

22
22

DESEMPENHO
POR PROGRAMA
Programa 524
GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES
OBJETIVO PRIORITÁRIO
Ampliar a capacidade de resiliência do Estado diante de desastres naturais e
tecnológicos.

Desempenho dos Indicadores Prioritários do Programa
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INDICADOR 1
Meta 2020
Famílias vítimas de desastres assistidas pela Defesa Civil

4,50%
das famílias

O indicador expressa, em percentual, a relação entre o
número de famílias vítimas de desastres assistidas com
ações da Defesa Civil, e o total de famílias vitimadas por
desastres.
Em 2020, o percentual realizado ﬁcou abaixo da meta
.
programada, pois com a decretação da situação de
emergência em todo o Ceará, elevou-se o número de
pessoas afetadas por desastres, pois o cálculo passou a
ter como referência a população total do estado. Outro
fator que impactou a pouca assistência prestada pelo
Programa Gestão Integrada de Riscos e Desastres, foi a
implementação de auxílio emergencial do Governo Federal
que resultou na dispensabilidade de parte das ações de
assistência mais efetivas como a distribuição de cestas
básicas, coordenadas pela Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil do CBMCE.

Realizado 2020

0,12%
das famílias

Percentual
de alcance da meta

2,67%

Desempenho das Entregas Prioritárias do Programa

ENTREGA 1
Meta 2020

.

Serviço assistencial prestado

380.000
pessoas assistidas

Refere-se ao serviço assistencial prestado a cada pessoa
afetada por desastres, a exemplo do abrigamento
provisório, ajuda humanitária por meio de alimentos,
roupas e água potável, bem como toda ação que promova
a manutenção da dignidade da pessoa humana diante de
desastres.
Durante o ano registra-se as seguintes iniciativas:
assistência humanitária às pessoas vulneráveis aos
efeitos das enchentes ocorridas na capital, abastecimento
emergencial com água potável no interior, e distribuição
cesta de alimentos.
.

Realizado 2020

63.867
pessoas assistidas

Percentual
de alcance da meta

16,81%
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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 2020-2023 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 2020 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 2020 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 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 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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