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APRESENTAÇÃO

Nesse Balanço, você encontrará os principais resultados e realizações da  

Secretaria das Cidades 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 das Cidades 

(Scidades) 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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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/14/2020/09/Secretaria-das-Cidades.pdf
https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-gestao-para-resultados/


Secretaria das Cidades

Scidades
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Superintendência de Obras Públicas 

SOP

Companhia de Água e Esgoto do Estado 
do Ceará

CAGECE

ESTRUTURA
DA SECRETARIA
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DESEMPENHO GERAL

* Para visualização do ranking completo, clique aqui.

Avaliação Geral do Acordo de Resultados

Principais Destaques

Conclusão das Centrais Municipais 
de Reciclagem (CMR) de Limoeiro 
do Norte, Russas e Morada Nova;

Requalificação de 78.927,62 m² de 
espaços urbanos;

8,22

Nota da 
Secretaria

Posição no 
Ranking

Nota média
das Secretarias

7,95

Realização de serviços de 
conservação rotineira 14.710,27 
km de rodovias do Estado.

Ampliação de três sistemas de 
abastecimento de água: Canoa 
Quebrada (Aracati); Capuan 
(Caucaia) e Córrego dos 
Rodrigues, Pontal, Majorlândia e 
Quixaba (Aracati);

11º

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


13813 37
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DESEMPENHO GERAL

Indicadores
pactuados

Indicadores
com metas 
alcançadas

Entregas
pactuados

Entregas
com metas 
alcançadas

Desempenho dos Indicadores Desempenho das Entregas

Análise Financeira (em R$)

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

Recursos 
provenientes do 
Governo do Estado

Outras fontes de 
recursos

1
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DESEMPENHO
POR PROGRAMA

Programa 111
HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

OBJETIVO PRIORITÁRIO
Proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o 
enfrentamento do déficit habitacional urbano.

Desempenho dos Indicadores Prioritários do Programa



INDICADOR 1 

Acumulado de imóveis com cadastro georreferenciado

O indicador expressa, em percentual, a relação entre o 
número de imóveis com cadastro georreferenciado e o 
número total de imóveis cadastrados para recebimento do 
título de propriedade urbana. O cadastro georreferenciado 
é uma etapa essencial para a emissão do título de 
propriedade do imóvel.

Em 2020, foi realizado o georreferenciamento de 2.767 
imóveis, sendo 737 no Bairro Seminário (Crato), 500 no 
Projeto Gato Morto, 612 no Residencial Ademir Martins, 
referente ao Projeto Rio Maranguapinho e 918 no 
residencial Manuel Dias Branco, no âmbito do Projeto Farol 
Novo. A meta era georreferenciar 9.489 imóveis em 2020, 
porém o baixo desempenho se deu pela paralisação das 
atividades de campo por conta da pandemia.

.   

. 

Meta 2020

48,96%
de Imóveis com 

cadastro

Realizado 2020
14,28%

de Imóveis com 
cadastro

Percentual 
de alcance da meta

29,16%

INDICADOR 2 

Evolução do número de famílias beneficiadas com habitação 
de interesse social na área urbana

O indicador mostra o número acumulado de famílias em 
vulnerabilidade social que foram beneficiadas pelo Estado 
com unidades habitacionais através do Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), das iniciativas dos programas 
de requalificação urbana reassentando as famílias das 
áreas de risco.

Em 2020, mais 210 unidades habitacionais foram 
entregues, alcançando um acumulado de 27.647 famílias 
beneficiadas. 

. 

Meta 2020

28.579
Unidades habitacionais

Realizado 2020

27.647
Unidades habitacionais

Percentual 
de alcance da meta

   18,39%

9



Entrega 1

 Unidade habitacional implantada

Corresponde à construção das unidades habitacionais, 
disponibilizadas à população urbana de baixa renda. 

Em 2020, mais 210 unidades habitacionais foram 
entregues, alcançando um acumulado de 27.647 famílias 
beneficiadas. 

.   

. 

Meta 2020

1.142
Unidades habitacionais

Realizado 2020
210

Unidades habitacionais

Percentual 
de alcance da meta

18,39%

10

Desempenho das Entregas Prioritárias do Programa

https://www.cidades.ce.gov.br/2020/01/29/governo-do-ceara-entrega-210-apartamentos-no-residencial-dona-yolanda-queiroz/


Entrega 3

Unidade habitacional georreferenciada

Entrega dos cadastros dos imóveis georreferenciados para 
posterior emissão dos títulos.

Em 2020, foi realizado o georreferenciamento de 2.767 
imóveis, sendo 737 no Bairro Seminário (Crato), 500 no 
Projeto Gato Morto, 612 no Residencial Ademir Martins, 
referente ao Projeto Rio Maranguapinho e 918 no 
residencial Manuel Dias Branco, no âmbito do Projeto Farol 
Novo. 

.   

. 

Meta 2020

9.489
Unidades 

georreferenciadas

Realizado 2020
2.767
Unidades 

georreferenciadas
Percentual 

de alcance da meta

29,16%

1
1

Entrega 2

Título entregue

Refere-se ao documento (registrado no cartório de imóveis 
competente) entregue à família beneficiada com unidade 
habitacional de interesse social.

Em 2020, foram entregues 128 títulos no Conjunto 
Palmeiras em parceria com a Prefeitura de Fortaleza. Nos 
últimos anos os cartórios não tem emitido os títulos 
alegando falta de pessoal para emissão dos mesmos e 
também há um impasse em relação ao valor a ser cobrado 
pelo título. Além disso, as dificuldades relacionadas à 
pandemia, impediram de alcançar a meta programada 
para 2020. 

.   

. 

Meta 2020

1.000
Títulos entregues

Realizado 2020
128

Títulos entregues

Percentual 
de alcance da meta

12,80%
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DESEMPENHO
POR PROGRAMA

Programa 113
Habitação de Interesse Social na Área Rural

OBJETIVO PRIORITÁRIO
Proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit 
habitacional rural.

Desempenho dos Indicadores Prioritários do Programa



INDICADOR 1 

Evolução do número de famílias beneficiadas com melhorias 
habitacionais na área rural

O indicador expressa o número absoluto acumulado de 
famílias beneficiadas com a entrega de fogão sustentável 
no meio rural desde o ano de 2016.

Em 2020, mais 2.590 famílias foram beneficiadas, 
totalizando 11.465 desde do ano de 2016.

.   

. 

Meta 2020

13.485
fogões sustentáveis

Realizado 2020
11.465

fogões sustentáveis

Percentual 
de alcance da meta

56,18%

13

Entrega 1

Fogão sustentável instalado

A entrega Fogão Sustentável instalado consiste na doação 
e instalação do equipamento para famílias de baixa renda 
que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio 
rural, através de seleção realizada pela Secretaria das 
Cidades, no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários.

Em 2020, 2.590 famílias foram beneficiadas com a 
instalação de fogões sustentáveis.

.   

. 

Meta 2020

4.610
Fogões instalados

Realizado 2020
2.590

Fogões instalados

Percentual 
de alcance da meta

56,18%

Desempenho das Entregas Prioritárias do Programa
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DESEMPENHO
POR PROGRAMA

Programa 341
PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA
OBJETIVO PRIORITÁRIO
Requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, 
desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas 
de maior vulnerabilidade. 

Desempenho dos Indicadores Prioritários do Programa

+



INDICADOR 1 

Área urbana requalificada 

O indicador expressa, em metros quadrados, o valor total 
de áreas urbanas requalificadas por meio do programa de 
Promoção da Requalificação Urbana. A meta programada 
para 2020 tem participação tanto da Secretaria das 
Cidades quanto da Secretaria da Infraestrutura. .

Em 2020, foram requalificados 827.840,50 m² de área 
urbana, superando a meta programada para 2020. A partir 
do terceiro trimestre, as entregas da Scidades tiveram tido 
liberação de recursos e ao retorno das atividades 
presenciais, que possibilitou as visitas dos fiscais a campo 
a fim de atestar a conclusão das obras executadas em 
parceria com diversos municípios. A obra do Sítio Histórico 
de Sobral, de responsabilidade da Seinfra também 
contribuiu com esse resultado. 

.   

. 

Meta 2020

361.809,70 m²
de área requalificada

Realizado 2020

827.840,50 m²
de área requalificada

Percentual 
de alcance da meta

228,81%

Desempenho da Entrega Prioritária do Programa

15
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ENTREGA 1

Via pavimentada

A via pavimentada refere-se à pavimentação de caminho ou 
estrada já existentes, destinado ao pedestre, transporte de 
passageiros e/ou cargas. Pode ser pavimentada em pedra 
tosca, paralelepípedo, bloquete, pedras decorativas ou 
asfalto.

Em 2020, 671.684,93 metros quadrados de vias foram 
pavimentadas.

. 

Meta 2020

250.500,52 m²
de Via pavimentada

Realizado 2020

671.684,93 m²
de Via pavimentada

Percentual 
de alcance da meta

268,14%

ENTREGA 2

Espaço urbano requalificado

O Espaço urbano requalificado refere-se às áreas 
beneficiadas com construção, reforma, melhoria e 
reestruturação de edificações, a exemplo de mercados, 
bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, 
abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, 
cemitérios,  estádios, quadras poliesportivas e praças, 
como também ao imóvel para desenvolvimento de 
atividades meio da Administração municipal destinadas à 
oferta de serviço público, incluindo elementos de 
paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, 
playground, caramanchão, academias ao ar livre, entre 
outros.

Em 2020, 69.693,97 metros quadrados de espaço urbano 
foram requalificados. 

.   

. 

Meta 2020

65.309,18 m²
de área requalificada

Realizado 2020

69.693,97 m²
de área requalificada

Percentual 
de alcance da meta

106,71%
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DESEMPENHO
POR PROGRAMA

Programa 342
INFRAESTRUTURA E LOGÌSTICA 

OBJETIVO PRIORITÁRIO
Assegurar infraestrutura e logística adequada e diversificada para o 
desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará

Desempenho dos Indicadores Prioritários do Programa

+
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INDICADOR 2 

Movimentação de passageiros nos aeroportos estaduais

O indicador expressa o número absoluto de passageiros 
movimentados, embarcados e desembarcados, nos 
aeroportos do estado do Ceará.
.

Em 2020, 61.080 passageiros embarcaram e 
desembarcaram nos aeroportos do Estado. Nota-se uma 
redução de 53% em relação a 2019, justificada pela 
ocorrência da pandemia, que impactou diretamente no 
setor aeroviário. 

.   

. 

Meta 2020

59.991
passageiros

Realizado 2020

61.080
passageiros

Percentual 
de alcance da meta

101,82%

INDICADOR 1

Não conformidade de obras rodoviárias

O indicador representa uma relação entre o número de não 
conformidades geradas e o número total de obras 
fiscalizadas dentro de cada mês. Assim, o mesmo indica a 
quantidade de falhas técnicas encontradas, podendo uma 
única obra fiscalizada ter apresentado mais de uma não 
conformidade.

.
A média anual do indicador em 2020 foi de 3,05 não 
conformidade por obra. O resultado alcançado no ano 
representa uma maior eficiência na área de fiscalização de 
obras, evitando problemas mais graves e garantindo a 
qualidade dos projetos.

.   

. 

Meta 2020

10
não conformidade por 

obra
Realizado 2020

3,05
não conformidade por 

obra
Percentual 

de alcance da meta

169,50%
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Desempenho das Entregas Prioritárias do Programa

ENTREGA 1 

Conservação rotineira das rodovias estaduais realizada

A entrega representa a realização de restauração da 
pavimentação com adição de brita e recapeamento 
asfáltico nas rodovias estaduais.

Em 2020, os serviços de conservação rotineira foram 
realizados em 14.710,27 km de rodovia.

. 

Meta 2020

11.371,77 km
de rodovia recuperadas

Realizado 2020

14.710,27 km
de rodovia recuperadas

Percentual 
de alcance da meta

129,36%
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ENTREGA 3

CE-265 - Trecho: Quixadá - Dom Maurício - restaurada (extensão 
19,18 km)

O trecho restaurado tem 19,18 km de extensão e recebe 
um conjunto de serviços que inclui movimentação de terra, 
pavimentação, revestimento asfáltico, bueiros, drenagem, 
sinalização (horizontal e vertical) e proteção ambiental.

 

Até 2019, foram executados 4,99 km da restauração do 
trecho. Em 2020, a meta era executar mais 14,19 km. 
Apesar da pandemia, que diminuiu o ritmo da obra, foi 
possível concluir a restauração em dezembro de 2020.

.. 

Meta 2020

14,19 km
de rodovia restaurada

Realizado 2020

14,19 km
de rodovia restaurada

Percentual 
de alcance da meta

100,00%

Entrega 2

Obras de recuperação funcional nas rodovias estaduais 
realizadas

A recuperação funcional consiste em pequenas obras 
feitas dentro das rodovias, com o objetivo de rejuvenescer 
o pavimento, recuperando assim suas funcionalidades. 
Trata-se de uma manutenção preventiva feita antes de 
ocorrer o desgaste total, adiando a necessidade de 
restauração.

Durante o ano de 2020, foram executados 393,35 km em 
recuperação funcional nas rodovias do Estado.

. 

Meta 2020

342,56 km
de rodovias 
recuperadas

Realizado 2020
393,35 km

de rodovias 
recuperadas
Percentual 

de alcance da meta

114,83%

https://www.ceara.gov.br/2020/12/09/restauracao-do-trecho-de-quixada-a-dom-mauricio-esta-fase-final-de-conclusao/
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ENTREGA 5

CE-060 - Trecho: Pacatuba - Redenção - duplicada (Extensão 
37,44 km)

A entrega consiste na duplicação de um trecho da rodovia 
CE-060 que liga Pacatuba a Redenção. No ano de 2020 
foram duplicados

 

Nesse trecho de 37,44 km, 2,25 km foi o programado para 
ser realizado no ano de  2020. Sendo que até 2019 já 
tinham sido  executados 35,19 km do trecho.

.. 

Meta 2020

2,25 km
de rodovia 
duplicada

Realizado 2020

2,25 km
de rodovia 
duplicada

Percentual 
de alcance da meta

100,00%

Entrega 4

CE-293 - Trecho: Entr. CE-060 (Barbalha) - Missão Velha - 
duplicada (Extensão 21,44 km)

A entrega se refere a duplicação de um trecho da rodovia 
CE-293, entre missão velha e a CE-060 em Barbalha. A 
extensão total do trecho é de 21,44 km, mas a meta para 
2020 foi de 1,71 km tendo em vista que 19,73 km já 
haviam sido duplicados em anos anteriores.

No ano de 2020 foi duplicado o trecho restante, 1,71 km, 
dos 21,44 km previstos.

.   

. 

Meta 2020

1,71 km
de rodovia 
duplicada

Realizado 2020
1,71 km
de rodovia 
duplicada

Percentual 
de alcance da meta

100%
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ENTREGA 7

Contorno de Itapipoca implantado (Extensão 9,05 km)

A entrega consiste na implantação do contorno de 
Itapipoca. A extensão é de 9,05 km, sendo que a meta para 
o ano de 2020 era de 5,16 km.

 

A meta de 2020 era executar 5,16 km, além dos 2,90 km 
executados em anos anteriores. Devido, principalmente, 
aos decretos de isolamento que ocorreram ao longo do 
ano, o trecho apresentou atrasos nos cronogramas iniciais, 
o programado não foi alcançado em sua totalidade. Devido 
ao aditivo com acréscimo de novos serviços, a previsão de 
conclusão da obra é 2021.

.. 

Meta 2020

5,16 km
de trecho implantado

Realizado 2020

5,10 km
de trecho implantado

Percentual 
de alcance da meta

98,84%

Entrega 6

CE-025 - Trecho: Rótula Cofeco - Entr. Av. Oceano Atlântico - 
duplicada (Extensão 5,50 km)

A entrega consiste na duplicação de um trecho da rodovia 
CE-025 entre a rótula da Cofeco e Av. Oceano Atlântico.

O previsto era duplicar no ano de 2020 2,80 km de rodovia, 
além dos 2,70 km que foram duplicados no trecho em 
anos anteriores.
.   

. 

Meta 2020

2,80 km
de rodovia 
duplicada

Realizado 2020
2,80 km
de rodovia 
duplicada

Percentual 
de alcance da meta

100%



23

Entrega 8

Entrega: CE-155 - Trecho: Porto do Pecém - Entr. BR-222 (Arco 
Metropolitano) - duplicada (Extensão 20,10 km)

Refere-se a duplicação do trecho da CE-155, a partir do 
entroncamento da BR-222, no acesso ao Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

Até 2019, foram executados 2,62 km do trecho. A meta em 
2020 era executar mais 2,30 km. Em 2020, a adequação 
do projeto e a correção de muitas das interferências 
possibilitaram um bom ritmo. 

.   

. 

Meta 2020

2,30 km
de rodovia 
duplicada

Realizado 2020
2,24 km
de rodovia 
duplicada

Percentual 
de alcance da meta

97,39%

Entrega 9

CE-263 - Jaguaruana - Entr. BR-304 - implantada (Extensão 
35,14 km)

A entrega consiste na implantação de um trecho da 
rodovia CE-263 entre o município de Jaguaruana e a 
BR-304. A extensão total do trecho é de 35,14 km, sendo 
que o programado para ser executado em 2020 foi de 
28,46 km. 

A previsão era implantar 28,46 km, além daqueles 1,41 km 
que foram implantados nos anos anteriores. Para o ano de 
2020, os Decretos de Isolamento e interferências que 
demandaram ajustes no projeto da obra, atrapalharam o 
cumprimento da meta estabelecida. 

.   

. 

Meta 2020

28,46 km
de rodovia 
implantada

Realizado 2020
24,60 km

de rodovia 
implantada
Percentual 

de alcance da meta

86,44%
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ENTREGA 11

Aeroporto de Crateús estruturado

A Estruturação do aeroporto visa  atender às demandas de 
aviação civil, promover o desenvolvimento 
socioeconômico da região de Crateús e contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida da população.

Em 2020, a entrega não foi concluída. Houve mudança de 
cenário devido à pandemia. Foi realizado apenas reforma 
na pista de pouso/decolagem.

.. 

Meta 2020

1
Aeroporto Estruturado

Realizado 2020

0,00
Aeroporto Estruturado

Percentual 
de alcance da meta

0,00%

Entrega 10

CE-085 - Trecho: Itarema - Acaraú - duplicada (Extensão 26,54 
km)

A duplicação vai beneficiar moradores e turistas do Litoral 
Oeste ao diminuir o tempo gasto com deslocamento e 
ofertar mais segurança viária. A região em que Itarema e 
Acaraú estão localizadas é importante economicamente, 
com relevante ocupação habitacional.

Até 2019, foram executados 1,46 km do trecho. A meta de 
2020 era executar mais 23,89 km. Em 2018 e  2019, o 
atraso na licitação devidos às questões de Licenças 
Ambientais, prejudicou o alcance da meta. Em 2020, 
devido a ajustes no projeto e aos decretos de isolamento 
durante o ano, a obra teve seu cronograma alterado, 
impedindo o cumprimento da meta. O trecho ainda possui 
conclusão para final de março de 2021.

.   

Meta 2020

28,89 km
de rodovia 
duplicada

Realizado 2020
16,37 km

de rodovia 
duplicada

Percentual 
de alcance da meta

68,44%
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DESEMPENHO
POR PROGRAMA

Programa 343
MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE 
OBJETIVO PRIORITÁRIO
Ampliar o atendimento da necessidade de deslocamento da população cearense, 
com qualidade e segurança.

Desempenho dos Indicadores Prioritários do Programa



INDICADOR 1 

Integrações por passageiro utilizando Bilhete Único 
Metropolitano (BUM)

O indicador expressa a média de integrações, subsidiadas 
pela Secretaria das Cidades, feitas por passageiros 
utilizando o Bilhete Único Metropolitano (BUM), na Região 
Metropolitana do Cariri (RMC) e na Região Metropolitana 
de Fortaleza (RMF).

.

Meta 2020

64,00
Integrações por 

passageiro

Realizado 2020
45,25

Integrações por 
passageiro
Percentual 

de alcance da meta

70,70%

26

Em 2020, a média de integrações por passageiro chegou a 
45,25. A principal dificuldade foi relacionada aos vários 
decretos que, a fim de conter o avanço da pandemia, 
paralisaram os serviços de transporte público. Além disso, 
a crise financeira e social que afeta alguns setores 
econômicos, causando um aumento na taxa de 
desemprego e, assim, afetando a utilização dos 
transportes.

. 
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Desempenho das Entregas Prioritárias do Programa

ENTREGA 1 

Passageiro de transporte público beneficiado

Refere-se a pessoa (passageiro) que utiliza, ao menos uma 
vez, o Serviço Regular de Transporte Rodoviário 
Intermunicipal de Passageiros na Região Metropolitana de 
Fortaleza fazendo a integração com o Serviço de 
Transporte Público Coletivo Urbano do Município de 
Fortaleza e, também, a pessoa (passageiro) que utiliza ao 
menos uma vez o serviço de transporte público 
Intermunicipal de passageiros da Região Metropolitana do 
Cariri - RMC, fazendo a integração com o serviço público de 
transporte urbanos municipais da RMC, por meio da 
utilização do Bilhete Único Metropolitano - BUM.

Em 2020, 32.113 passageiros foram beneficiados. O 
crescimento em dezembro ainda foi abaixo do esperado, 
apesar do retorno das atividades econômicas e dos 
períodos festivos. Outros fatores, como o desemprego, 
podem ter afetado a utilização de transportes, pois a maior 
parte dos usuários são de população de baixa renda e o 
deslocamento é com o objetivo de trabalho. Além disso, 
durante o período pandêmico algumas pessoas preferem 
o transporte individual ao coletivo.

. 

Meta 2020

31.794
passageiros 
beneficiados

Realizado 2020

32.113
passageiros
beneficiados
Percentual 

de alcance da meta

101,00%
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DESEMPENHO
POR PROGRAMA

Programa 621
Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e 
Drenagem Urbana
OBJETIVO PRIORITÁRIO
Ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas.

Desempenho dos Indicadores Prioritários do Programa
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INDICADOR 2 

Índice de cobertura de abastecimento de água nas 
localidades atendidas pela Cagece

O indicador busca traduzir o quanto da população urbana 
residente nos municípios atendidos pela Cagece é de fato 
coberta, ou seja, tem à sua disposição sistema de 
abastecimento de água. Dessa forma, expressa a infraestrutura 
existente e seu crescimento revela os investimentos em 
medidas estruturais. 

Registra-se que não é possível fazer uma análise 
detalhada sobre o desempenho do indicador visto que 
durante o  segundo semestre de 2020, houve mudança na 
metodologia de cálculo da cobertura e atualização 
cadastral dos dados da Companhia. A grande diferença na 
metodologia é que o cálculo anterior considerava apenas 
na categoria “residencial” enquanto que a metodologia 
atual considera no cálculo as categorias “residencial”, 
“comercial”, “pública” e “mistas”.

.   

. 

Meta 2020

98,38%
de cobertura

Realizado 2020

98,44%
de cobertura

Percentual 
de alcance da meta

100,06%

INDICADOR 1

Índice de cobertura de esgotamento sanitário nas localidades 
atendidas pela Cagece

O indicador busca traduzir o quanto da população urbana 
residente nos municípios atendidos pela Cagece é de fato 
coberta, ou seja, tem à sua disposição sistema de 
esgotamento sanitário. Dessa forma, expressa a 
infraestrutura existente e seu crescimento revela os 
investimentos em medidas estruturais. 

.

Registra-se que não é possível fazer uma análise 
detalhada sobre o desempenho do indicador visto que 
durante o  segundo semestre de 2020, houve mudança na 
metodologia de cálculo da cobertura e atualização 
cadastral dos dados da Companhia. A grande diferença na 
metodologia é que o cálculo anterior considerava apenas 
na categoria “residencial” enquanto que a metodologia 
atual considera no cálculo as categorias “residencial”, 
“comercial”, “pública” e “mistas”.

Meta 2020

43,03%
de cobertura

Realizado 2020

44,69%
de cobertura

Percentual 
de alcance da meta

103,86%
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Desempenho das Entregas Prioritárias do Programa

ENTREGA 1 

Sistema de abastecimento de água de Córrego dos Rodrigues, 
Pontal, Majorlândia e Quixaba (Aracati) ampliado

Trata-se do Sistema Integrado de Abastecimento de Água 
das localidades de Majorlândia, Quixaba, Pontal e Córrego 
dos Rodrigues, em Aracati, beneficiando mais de 11 mil 
pessoas.

Obra com execução física concluída e inaugurada em 
13/08/20. Ao todo foram instalados em torno de 29 mil 
metros de rede de distribuição, 16 mil metros de adutora, 
1.465 ligações domiciliares, quatro estações elevatórias de 
água bruta, um reservatório apoiado de 95m³ e três 
reservatórios elevados, com capacidade de 100 m³, 163m³ 
e 50m³ de água tratada.

. 

Meta 2020

1
Sistema ampliado

Realizado 2020

1
Sistema ampliado

Percentual 
de alcance da meta

100%

https://www.ceara.gov.br/2020/10/26/cagece-amplia-abastecimento-de-agua-em-quatro-localidades-de-aracati/
https://www.ceara.gov.br/2020/10/26/cagece-amplia-abastecimento-de-agua-em-quatro-localidades-de-aracati/
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ENTREGA 3

Sistema de abastecimento de água de Capuan (Caucaia) 
ampliado

O objetivo das melhorias no sistema de abastecimento é 
garantir a segurança hídrica dos locais beneficiados por 
meio continuidade do abastecimento, aumento da 
produção e da distribuição de água. Ao todo, mais de 41 
mil pessoas de Capuan, e ainda de outras localidades 
próximas como Genipabú, Jardim do Amor e Jandaiguaba 
serão beneficiadas com o sistema de abastecimento.

 
Obra com execução física concluída e inaugurada em 
04/01/20. 

Meta 2020

1
Sistema ampliado

Realizado 2020

1
Sistema ampliado

Percentual 
de alcance da meta

100%

Entrega 2

Sistema de abastecimento de água de Canoa Quebrada (Aracati) 
ampliado

A obra consiste na construção de novos reservatórios de 
água, uma adutora, ampliação da rede de distribuição, 
execução de novas ligações domiciliares e melhorias nos 
poços que atendem a região.

Obra com execução física concluída e inaugurada em 
13/08/20. A obra vai proporcionar um aumento de vazão 
de 13,97 litros por segundo e deve beneficiar cerca de seis 
mil habitantes.
. 

Meta 2020

1
Sistema ampliado

Realizado 2020
1

Sistema ampliado

Percentual 
de alcance da meta

100%
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ENTREGA 5

Sistema de abastecimento de água de Jaibaras (Sobral) 
ampliado

A obra não foi concluída em 2020, pois surgiram 
pendências de aquisição de equipamentos que se 
agravaram com o cenário de enfrentamento a pandemia.

 

Registra-se que devido a pendências não solucionadas em 
2020, a obra tem previsão de conclusão em 2021.

.. 

Meta 2020

1
Sistema ampliado

Realizado 2020

0
Sistema ampliado

Percentual 
de alcance da meta

0,00%

Entrega 4

Sistema de esgotamento sanitário de Viçosa do Ceará ampliado

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Viçosa do Ceará 
tem como objetivo a coleta e tratamento dos efluentes 
sanitários da sede deste município. Visa, ainda, evitar a 
poluição dos recursos hídricos pelo aporte de efluentes 
sanitários e a degradação dos valores paisagísticos locais, 
bem como contribuir para redução do número de casos de 
doenças de veiculação hídrica.

Obra com execução física concluída e inaugurada em 
13/08/20. 

.   

. 

Meta 2020

1
Sistema ampliado

Realizado 2020
1

Sistema ampliado

Percentual 
de alcance da meta

100%
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ENTREGA 7

Sistema de esgotamento sanitário de Massapê implantado

O sistema tem como objetivo a coleta e tratamento dos 
efluentes sanitários da sede deste município.

 
Em março de 2020, foi publicado o aditivo de valor ao 
Termo de Compromisso realizado com a  FUNASA. Porém, 
a obra não pôde ser retomada por conta do cenário de 
enfrentamento à pandemia, que paralisou as atividades da 
construção civil, impossibilitando a execução das ligações 
intra-domiciliares, bem como, demais serviços 
imprescindíveis à conclusão da obra. Quando as 
atividades retornaram, a prefeitura de Massapê solicitou a 
correção de diversos trechos das vias que já haviam sido 
recuperadas pela contratada, gerando retrabalho e 
impedindo a conclusão da obra no ano de 2020.

Meta 2020

1
Sistema ampliado

Realizado 2020

0
Sistema ampliado

Percentual 
de alcance da meta

0,00%

Entrega 6

Sistema de esgotamento sanitário de Horizonte 2ª etapa 
ampliado

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Horizonte já se 
encontra com 4 Sub Bacias em carga desde outubro de 
2020. Porém, devido às pendências na operação assistida 
e demora na aprovação de cadastro, não foi realizada a 
medição final. A pandemia dificultou bastante, tanto em 
termos de desmobilização de pessoal, como também, no 
momento da retomada da obra que houve dificuldades no 
fornecimento de materiais.

A Cagece no final de 2020 realizava a retirada das últimas 
pendências e a previsão para conclusão da obra é 2021.

.   

. 

Meta 2020

1
Sistema ampliado

Realizado 2020
0

Sistema ampliado

Percentual 
de alcance da meta

0,00%
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DESEMPENHO
POR PROGRAMA

Programa 622
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no 
Meio Rural
OBJETIVO PRIORITÁRIO
Ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário.

Desempenho dos Indicadores Prioritários do Programa

+



INDICADOR 1 

Ligações ativas das redes de abastecimento de água do Sistema 
Integrado de Saneamento Rural (SISAR)

Este indicador representa o número de ligações ativas de 
um sistema de abastecimento de água após a sua 
entrega, considerando somente as redes geridas pelo 
Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR). A ligação 
de água é a canalização entre o distribuidor público e o 
hidrômetro, limitador de consumo. O desempenho do 
indicador de ligações ativas é resultado da atuação de 
vários órgãos: Secretaria das Scidades, Secretaria do 
Desenvolvimento Agrário (Programa São José), prefeituras 
e o  Sisar. 

Até 2019, havia 161.771 ligações ativas das redes de 
abastecimento do Sisar. Em 2020, foram acrescidas 
15.099 ligações, alcançando um acumulado de 176.870. 

.   

. 

Meta 2020

168.096 
Ligações ativas

Realizado 2020

176.870
Ligações ativas

Percentual 
de alcance da meta

238,72%

Desempenho da Entrega Prioritária do Programa

35
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ENTREGA 2

Sistema de abastecimento de água de Gentil (Penaforte) 
implantado

Visa o abastecimento de água em comunidades rurais. 
Sendo o mesmo composto por manancial, adutora, 
estação de tratamento de água, rede de distribuição, 
reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre 
outros equipamentos.

 Até o ano de 2019 foram executados 62,48% da obra. Em 
2020, a obra teve continuidade mas com as seguintes 
pendências: autorização do Ministério de Desenvolvimento 
Regional (MDR) para realização dos serviços da captação 
do canal, cujos projetos foram readequados; e a ampliação 
da rede trifásica 13,8 kV - 220/380V até a ETA de Gentil, 
incluindo posteamento por meio da ENEL. A implantação 
do sistema possui previsão para término em 2021.

.. 

Meta 2020

100,00%
do sIstema implantado

Realizado 2020

89,59%
do sIstema implantado

Percentual 
de alcance da meta

71,18%

Entrega 1

Sistema de abastecimento de água de Beleza (Jati) implantado

Visa o abastecimento de água em comunidades rurais. 
Sendo os mesmos compostos por manancial, adutora, 
estação de tratamento de água, rede de distribuição, 
reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre 
outros equipamentos.

Até o ano de 2019 foram executados 90,78% da obra. Em 
2020, a obra foi concluída, porém ficou ainda pendente a 
ENEL elaborar o orçamento da ampliação de rede elétrica 
da Estação de Tratamento de Água (ETA), precisando 
ainda da autorização para acesso ao terreno do DNOCS. A 
previsão é que o sistema de abastecimento seja entregue 
em 2021. 

Meta 2020

100%
do sIstema implantado

Realizado 2020
99,04%

do sIstema implantado

Percentual 
de alcance da meta

89,59%
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Entrega 3

Sistema de abastecimento de água de Barra de Santana (Jati) 
implantado

Visa o abastecimento de água em comunidades rurais. 
Sendo o mesmo composto por manancial, adutora, 
estação de tratamento de água, rede de distribuição, 
reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre 
outros equipamentos.

Até o ano de 2019 foram executados 89,95% da obra. Em 
continuidade em 2020, a implantação do Sistema de 
abastecimento não ocorreu em sua totalidade em 2020. 
Falta implementar a rede de energia elétrica para a 
Estação de Tratamento de Água (ETA) de Barra de Santana 
e para a Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) a ser 
atendida pelo Programa de Investimentos Especiais – PIE. 

Meta 2020

100%
do sIstema implantado

Realizado 2020
95,85%

do sIstema implantado

Percentual 
de alcance da meta

58,71%
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DESEMPENHO
POR PROGRAMA

Programa 722
Revitalização de Áreas Urbanas Degradadas
OBJETIVO PRIORITÁRIO
Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas 
degradadas.

Desempenho dos Indicadores Prioritários do Programa



INDICADOR 1 

Áreas de risco eliminadas

O indicador expressa, em percentual, a relação entre as 
áreas de risco que foram eliminadas e o total de áreas de 
risco mapeadas na extensão de intervenção dos Projetos 
Rio Maranguapinho, Rio Cocó e Dendê. Na intervenção 
ocorre o reassentamento das famílias em áreas com 
infraestrutura e a urbanização das áreas de intervenção.

Inicialmente, estava prevista a eliminação de três áreas de 
risco (Conjunto Ceará, Belém e Muriçoca). No entanto, 
devido às paralisações das obras decorrentes da 
pandemia e as dificuldades de desapropriação junto às 
famílias, em julho, a meta foi revisada para apenas uma 
área.  Assim, em 2020, a área de risco da Comunidade 
Muriçoca foi totalmente eliminada, alcançando o 
percentual acumulado de 87,50% das 32 áreas a serem 
eliminadas.

.   

. 

Meta 2020

87,50%
áreas de riscos 

eliminadas
Realizado 2020

87,50%
áreas de riscos 

eliminadas
Percentual 

de alcance da meta

100,00%

Desempenho da Entrega Prioritária do Programa

39
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ENTREGA 2

Trecho III A - Margem direita urbanizada (Av. Osório de Paiva à 
Av. Jardim Fluminense)

Esta entrega faz parte do Projeto de requalificação urbana 
e ambiental do Rio Maranguapinho. 

 
A meta não foi alcançada devido o aumento dos preços 
dos materiais necessários e a dificuldade de encontrá-los 
neste período de pandemia.

.. 

Meta 2020

86,00%
do trecho urbanizado

Realizado 2020

69,93%
do trecho urbanizado

Percentual 
de alcance da meta

60,92%

Entrega 1

Trecho II - Margem direita urbanizada

Esta entrega faz parte do Projeto de requalificação urbana 
e ambiental do Rio Cocó. Obra reiniciada em 08 de junho, 
com execução física acumulada de 65,11%.

A meta não foi alcançada pois além da interferência da 
obra de saneamento da Prefeitura que atrasou o 
cronograma, a execução da obra está muito lenta. A 
empresa alega falta de material no mercado.

Meta 2020

87,00%
do trecho urbanizado

Realizado 2020
71,14%

do trecho urbanizado

Percentual 
de alcance da meta

61,32%
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ENTREGA 4

Trecho III B urbanizado (Av. Jardim Fluminense ao 4º anel viário)

Esta entrega faz parte do projeto de requalificação urbana 
e ambiental do Rio Maranguapinho. 

 
Registra-se que a segunda colocada da licitação foi 
contratada em junho e a Ordem de Serviço emitida em 10 
de agosto. A meta não foi alcançada devido o aumento 
dos preços dos materiais necessários e a dificuldade de 
encontrá-los neste período de pandemia.

.. 

Meta 2020

89,00
do trecho urbanizado

Realizado 2020

75,19
do trecho urbanizado

Percentual 
de alcance da meta

18,19%

Entrega 3

Trecho IV - Margem direita urbanizada (4º anel viário até a 
Barragem Rio Maranguapinho)

Esta entrega faz parte do projeto de requalificação urbana e 
ambiental do Rio Maranguapinho. 

A meta não foi alcançada, pois houve demora no processo 
licitatório. A empresa foi contratada em outubro e a ordem 
de serviço foi dada em 04/11/2020, então só houve 
execução em novembro e dezembro, e, no último mês, e o 
ritmo foi lento.

Meta 2020

8,00
do trecho urbanizado

Realizado 2020
1,87%

do trecho urbanizado

Percentual 
de alcance da meta

23,38%
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Entrega 3

Trecho II - Margem direita urbanizada (Av. Senador Fernandes 
Távora à Av. Osório de Paiva)

Esta entrega faz parte do projeto de requalificação urbana 
e ambiental do Rio Maranguapinho. 

Registra-se que a segunda colocada da licitação foi 
contratada em junho e a Ordem de Serviço emitida em 10 
de agosto. A meta não foi alcançada devido o aumento 
dos preços dos materiais necessários e a dificuldade de 
encontrá-los neste período de pandemia.

Meta 2020

100,00%
do trecho urbanizado

Realizado 2020
90,65

do trecho urbanizado

Percentual 
de alcance da meta

12,99%
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DESEMPENHO
POR PROGRAMA

Programa 726
Resíduos Sólidos
OBJETIVO PRIORITÁRIO
Reduzir os impactos negativos da geração e da disposição inadequada de 
resíduos sólidos no meio ambiente e sobre a saúde humana.

Desempenho dos Indicadores Prioritários do Programa
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INDICADOR 2 

Municípios com Centrais Municipais de Reciclagem (CMR)

Este indicador visa identificar o percentual de municípios do 
Estado do Ceará que possui infraestrutura para a triagem, 
beneficiamento e tratamento preliminar de resíduos 
potencialmente reutilizáveis conhecidas como Central 
Municipal de Reciclagem (CMR) ou Central Municipal de 
Resíduos (CMR), no âmbito das ações em desenvolvimento 
pelas Secretarias estaduais de Meio Ambiente e das Cidades.

Em 2020, estava prevista a implantação de CMRs em 19 
municípios. Das 13 CMRs pactuadas pela Scidades, foram 
entregues três nos municípios de Morada Nova, Russas e 
Limoeiro do Norte. Entre as principais dificuldades, destaca-se 
o atraso na execução das obras por conta da pandemia e 
problemas na contratação das empresas na licitação. Em 
relação a Secretaria do Meio Ambiente, das 9 CMRs pactuadas,  
nenhuma foi entregue por conta da demora na liberação das 
licenças ambientais para iniciar as obras.

.   

. 

Meta 2020

10,87%
dos municípios

Realizado 2020

2,17%
dos municípios

Percentual 
de alcance da meta

15,78%

INDICADOR 1

Municípios com disposição final adequada de resíduos 
sólidos urbanos

O indicador demonstra, em percentual, o número de 
municípios que realizam a disposição final 
ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos 
(RSU) em relação ao total de municípios do Ceará. 

.

Em 2020, o indicador teve um bom desempenho, 
alcançando um resultado de 15,76% de municípios com 
disposição final adequada de resíduos sólidos urbanos. 
São eles: Acopiara, Alcântaras, Brejo Santo, Cariré, 
Caucaia, Cedro, Coreaú, Forquilha, Fortaleza, Frecheirinha, 
Graça, Groaíras. Jucás, Madalena, Massapê, Meruoca, 
Mombaça, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Piquet Carneiro, 
Pires e Ferreira, Reriutaba, Salitre, Santana do Acaraú, 
Senador Pompeu, Senador Sá, Sobral, Varjota.

Meta 2020

15,76%
dos municípios

Realizado 2020

15,76%
dos municípios

Percentual 
de alcance da meta

100,00%
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Desempenho das Entregas Prioritárias do Programa

ENTREGA 1 

Central Municipal de Reciclagem Tipo 02 - Vale do Jaguaribe - 
implantada

As Centrais Municipais de Reciclagem  Centrais Municipais 
de Reciclagem na região do Vale do Jaguaribe, compõem o 
Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

A meta foi alcançada conforme previsto. Em agosto, foram 
assinados pelos representantes dos municípios de  
Limoeiro do Norte e Russas os Termos de Recebimento das 
CMRs. Em dezembro, a CMR de Morada Nova foi concluída.

. 

Meta 2020

3
Centrais municipais

Realizado 2020

3
Centrais municipais

Percentual 
de alcance da meta

100,00%

https://www.cidades.ce.gov.br/2020/08/26/inauguracao-da-central-municipal-de-reciclagem-de-russas/
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ENTREGA 3

Central Municipal de Reciclagem Tipo 03 - Vale do Jaguaribe - 
implantada

Refere-se à unidade de tratamento de resíduos sólidos 
implantada para executar pelo menos uma das seguintes 
etapas do processo: triagem, segregação, reciclagem, 
compostagem e armazenamento de resíduos sólidos 
urbanos.

 
Em 2020, a meta não foi alcançada devido  a paralisação 
das obras em resposta às medidas de enfrentamento à 
pandemia do coronavírus (Covid-19). Até dezembro de 
2020, os serviços vêm sendo executados nos municípios 
de Quixeré, Ererê, Potiretama, Iracema e São João do 
Jaguaribe. O contrato encontra-se com 28,52% de 
execução física. 

.. 

Meta 2020

6
centrais municipais

Realizado 2020

0
centrais municipais

Percentual 
de alcance da meta

 0,00%

Entrega 2

Central Municipal de Reciclagem Tipo 03 - Vale do Acaraú – 
implantada

Refere-se à unidade de tratamento de resíduos sólidos 
implantada para executar pelo menos uma das seguintes 
etapas do processo: triagem, segregação, reciclagem, 
compostagem e armazenamento de resíduos sólidos 
urbanos.

Até 2019, foram executados 8,25% das obras, com 
serviços iniciados nos municípios de Senador Sá, 
Forquilha e Cariré. Porém, por conta da lentidão 
identificada, foi formalizada a rescisão contratual em 
09/09/2019. Em 2020, estava em curso novo processo 
licitatório, mas por conta da demora do mesmo, a meta 
prevista não foi alcançada. 

Meta 2020

4
centrais municipais

Tipo 03

Realizado 2020
0

centrais municipais
Tipo 03

Percentual 
de alcance da meta

0,00%
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Entrega 4

Central de Tratamento de Resíduos em Limoeiro do Norte 
implantada

Central de tratamento de resíduos sólidos é a estrutura 
destinada a aterro sanitário, tratamento de resíduos de 
saúde, resíduos orgânicos, oriundos da construção civil e 
outras formas de aproveitamento dos resíduos.

Em 2020, a meta não foi alcançada devido aos trâmites do 
processo licitatório. O processo foi adiado duas vezes. 
Será marcada nova data de abertura das propostas. A 
previsão de contratação é para o primeiro semestre de 
2021.

Meta 2020

10,00%
da central de 
tratamento  

Realizado 2020
0,00%

da central de 
tratamento 
Percentual 

de alcance da meta

0,00%
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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. 

GLOSSÁRIO

https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2021/05/Relatorio-de-Avaliacao-dos-Acordos-de-Resultados-2020.pdf
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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.

https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-plano-plurianual/ppa-2020-2023/
https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias-2020/
https://www.seplag.ce.gov.br/lei-orcamentaria-anual-2020/
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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.

https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2021/05/Relatorio-de-Avaliacao-dos-Acordos-de-Resultados-2020.pdf
https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2021/05/Relatorio-de-Avaliacao-dos-Acordos-de-Resultados-2020.pdf
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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.




