SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas

Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
1 - CEARÁ ACOLHEDOR
Resultado Estratégico: Inclusão social, direitos humanos e civis e reconhecimento assegurados para a população no Ceará, respeitando a diversidade e priorizando os segmentos vulneráveis e suas potencialidades.
Indicadores Estratégicos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

2023

População extremamente pobre

percentual

Quanto menor, melhor

2017

6,60

8,10

8,10

População extremamente pobre na zona rural

percentual

Quanto menor, melhor

2017

14,00

21,00

21,00

População jovem que não estuda e não trabalha

percentual

Quanto menor, melhor

2017

30,30

28,00

27,00

População vivendo abaixo da linha de pobreza

percentual

Quanto menor, melhor

2017

14,90

19,60

19,50

1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA
Resultado Temático: Famílias com moradia digna, legal e integrada aos serviços e equipamentos públicos, priorizando aquelas em situação de vulnerabilidade social.
Indicadores Temáticos
Título

Famílias beneficiadas com título de propriedade urbana

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Valor

2022

2023

7,97

12,98

111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA
Órgão Gestor:

43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

Órgãos Executores

24000000 - SECRETARIA DA SAÚDE
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
46200006 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ
Justificativa: A análise das primeiras estimativas do déficit habitacional no Brasil, em 2015, aponta para um aumento no déficit habitacional total e relativo em rela ção a 2013 e 2014, e revela também que
o peso relativo do componente ônus excessivo com aluguel na composição do déficit habitacional vem crescendo nos últimos anos, tendo superado a marca dos 50%.
Segundo a Fundação João Pinheiro, em seu último relatório sobre déficit habitacional, o Nordeste é a segunda regi ão do país com maior déficit, apresentando uma necessidade de 1.971.856
moradias em 2015, o que representa 11% do total de habitações dessa região.
A composição do déficit na Região Nordeste é formada por 25,3% de habitações precárias; 33,6% de coabitação familiar; 37,9% de ônus excessivo de aluguel; e 3,2% de adensamento
excessivo.
No Estado do Ceará, o déficit total, em termos absolutos, é de 302.623 habitações, sendo 224.740 urbanas. O déficit de habitações do Ceará, em termos relativos, representa 10,7% do total
de habitações do Estado.
O Estado do Ceará tem sido referência em desempenho do Programa Habitação de Interesse Social e vem apresentando bons resultados desde 2016, entregando no período 24.718
unidades habitacionais no meio urbano (Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 2016-2019).
No entanto, apesar do bom desempenho, ainda existe uma
demanda constante e significativa por moradias em condições de habitabilidade para as comunidades urbanas do Ceará.
Os projetos específicos buscam minimizar o déficit habitacional quantitativo e qualitativo (habitação precária, coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo de
moradores) existente no Estado, bem como, uma melhor distribui ção nos municípios a fim de desconcentrar a execução da política e atendendo às famílias em situação de vulnerabilidade
social, ofertando moradia digna, legal e integrada aos serviços e equipamentos sociais.
Em relação à regularização fundiária, a lei federal nº 11.977/2009 define esta como o conjunto de medidas jur ídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de
assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das fun ções sociais da propriedade urbana e o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A regularização fundiária não significa apenas a existência de um título registrado em cartório, dando a devida garantia ao morador da posse de seu lote, mas uma solu ção integrada para as
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questões de degradação ambiental e social, de situações de risco e de falta ou precariedade de infraestrutura, de sistema viário e de áreas públicas.
Ressalta-se que famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social sem t ítulo de propriedade não podem exercer o pleno desenvolvimento das fun ções sociais da
propriedade urbana, como, por exemplo, acesso a políticas públicas de financiamento, voltadas para a melhoria de seus respectivos imóveis.
Em 2016 foram elaborados, no estado do Ceará, três projetos com a expectativa de regulariza ção de 10.789 imóveis urbanos nos seguintes municípios: Fortaleza (bairro Conjunto Palmeiras)
- 4.000 imóveis; Sobral (bairro Cidade Euclides) - 4.789 imóveis; Juazeiro do Norte (bairro Pedrinhas) - 2.000 imóveis. Já foi realizado o levantamento cadastral e topogr áfico da totalidade
dos imóveis. As principais dificuldades estão relacionadas à falta de celeridade dos cartórios de registro de imóveis.
Foi registrada, de 2013 a 2018, a entrega de 13.748 escrituras. No entanto, há quase 75.000 títulos a serem entregues no âmbito do Ceará, sendo 66.700 referentes ao passivo da
Companhia de Habitação do Estado do Ceará (Cohab, em liquidação).
Para os próximos quatro anos, o programa pretende garantir a segurança jurídica a 19.362 famílias.
Publico Alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domic ílios considerados precários ou que não possuem moradia na área urbana e as famílias beneficiadas com unidade
habitacional de interesse social sem título de propriedade urbana.
Objetivo: Proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o enfrentamento do déficit habitacional urbano.
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2019

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

número

Quanto maior, melhor

2018

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

número

Quanto maior, melhor

2019

Acumulado de imóveis com cadastro georreferenciado

Metas de Desempenho

Valor

2022

22.947,00

2023

38,92

51,82

28.317,00

29.323,00

170,00

397,00

Iniciativa
Titulo: 111.1.01 - Promoção do trabalho social nos conjuntos habitacionais.
Caracterização: A promoção do Trabalho Social consiste em atender fam ílias de baixa renda através de campanhas, mobilizações, oficinas, palestras socieducativas, capacitando -as e garantindo o acesso
aos diversos serviços públicos nos conjuntos habitacionais entregues através do programa de habitação de interesse social operados pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará.
Entregas
Titulo: SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PROMOVIDO
Definição: A entrega Serviço Socioeducativo promovido refere-se à promoção de campanhas, mobilizações, oficinas, palestras socieducativas e tem como objetivo atender as fam ílias dos
conjuntos habitacionais entregues através do programa de habitação de interesse social, capacitando-as e promovendo o acesso às diversas políticas públicas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PROMOVIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

100,00

2023

Financeiro (R$)

5.566.000,00

Físico

100,00

Total*

Financeiro (R$)

5.580.000,00

Físico

200,00

Financeiro (R$)

11.146.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 111.1.02 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área urbana integrada com serviços públicos.
Caracterização: A Expansão da oferta de habitação de interesse social na área urbana, integrada com serviços públicos, corresponde à construção de Unidades Habitacionais e equipamentos p úblicos para
atender famílias de baixa renda, através de Projetos e Programas no âmbito estadual e federal, sendo estes dos Projetos Rio Maranguapinho e Dend ê, e do Programa Minha Casa Minha
Vida ou outros Programas que venham a substitui-lo.
Entregas
Titulo: EQUIPAMENTO SOCIAL CONSTRUÍDO
Definição: A entrega Equipamento Social Construído se refere a construção de equipamentos públicos, sejam eles de: assistência social como Cras/Creas; educação com entrega de
creches/escolas; saúde com construção de unidades básicas de saúde; e/ou segurança pública com entrega de postos policiais no entorno dos Residenciais. Devendo estes, serem
construídos, no âmbito dos Projetos Rio Maranguapinho, Projeto Dend ê, do Programa Minha Casa Minha Vida ou outros Programas que venham a substitu í-lo, a serem disponibilizados
às famílias atendidas com habitação no meio urbano.
Titulo: UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA
Definição: A entrega Unidade habitacional implantada corresponde à construção das unidades habitacionais, disponibilizadas à população urbana de baixa renda.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

EQUIPAMENTO SOCIAL CONSTRUÍDO

Número Absoluto

Sim

4,00

4.500.000,00

2,00

4.500.000,00

6,00

Financeiro (R$)

9.000.000,00

UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

1.006,00

29.774.000,00

1.006,00

14.774.000,00

2.012,00

44.548.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 111.1.03 - Qualificação das condições físicas de unidades habitacionais.
Caracterização: Trata-se de construção de banheiros e da recuperação de unidades habitacionais que ser ão parcialmente atingidas pelas obras de Urbaniza ção, na área de intervenção do Projeto Dendê, em
Fortaleza
Entregas
Titulo: UNIDADE HABITACIONAL QUALIFICADA
Definição: Consiste na construção de banheiros em unidades habitacionais na área da Comunidade Dendê, as quais não dispõem desse equipamento ou onde esse equipamento é precário. As
famílias serão selecionadas de acordo com o perfil definido pela Equipe Social do Projeto Dend ê. Consiste, ainda, em medidas reparatórias que serão realizadas pela empresa
contratada para a execução da Urbanização, à medida que houver imóveis parcialmente atingidos com o avanço das obras.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE HABITACIONAL QUALIFICADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

100,00

2023

Financeiro (R$)

500.000,00

Físico

197,00

Total*

Financeiro (R$)

500.000,00

Físico

297,00

Financeiro (R$)

1.000.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 111.1.04 - Expansão da regularização fundiária urbana.
Caracterização: Regularização dos imóveis urbanos das famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social, garantindo-se a propriedade da respectiva moradia à família em questão.
Entregas
Titulo: TÍTULO ENTREGUE
Definição: Título entregue refere-se ao documento (registrado no cartório de imóveis competente) entregue à família beneficiada com unidade habitacional de interesse social.
Titulo: CADASTRO DE IMÓVEL GEORREFERENCIADO
Definição: O processo de regularização fundiária do imóvel começa no cadastro dos imóveis a ser regularizados, em seguida passa pelo georreferenciamento dos im óveis, a composição das
peças técnicas e finaliza com a solicitação ao cartório. O georreferenciamento é o esforço da Secretaria das Cidades e é realizado através de contrato de gestão.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

TÍTULO ENTREGUE

Número Absoluto

Sim

2.755,00

0,00

CADASTRO DE IMÓVEL GEORREFERENCIADO

Número Absoluto

Sim

3.853,00

7.191.500,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

2.755,00

0,00

5.510,00

0,00

3.853,00

7.191.500,00

7.706,00

14.383.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 111.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de habitação de interesse social.
Caracterização: A iniciativa promoção do gerenciamento da política pública de habitação de interesse social permitirá a execução dos serviços de apoio técnico e operacional ao desenvolvimento da política
Entregas
Titulo: PROJETO APOIADO
Definição: O projeto apoiado refere-se aos contratos de serviços prestados aos projetos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROJETO APOIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

4.861.040,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

5.000.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

9.861.040,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 111.1.06 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.
Caracterização: Implementação da primeira etapa dos Distritos de Inova ção em Saúde no Ceará, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de novas tecnologias e pr áticas mais efetivas, voltadas para
a estruturação do campo de experimentação em saúde integrado às ações de inovação urbana, econômica e social, promovendo o desenvolvimento socioecon ômico inclusivo da população.
Visa também potencializar o aumento do PIB da saúde, o aumento da renda média da população, bem como a atração de indústrias da saúde para o desenvolvimento de novas ind ústrias da
saúde e afins (startups), além da promoção da governança, através do fornecimento e suporte financeiro à(s) entidade(s) gestora(s) do cluster da saúde, manutenção dos equipamentos da
saúde, educação, CTI, centro de pesquisa e unidade de atendimento (portal do distrito), além dos programas para desenvolvimento de intelig ência e de ampliação da eficiência na promoção
da saúde da população.
Entregas
Titulo: UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE
Definição: Implantação (obras e instalações) de Edifício de Habitação de Interesse Social para população excedente de assentamento precário à beira da Lagoa de Porangabussu, em terreno do
município.
Titulo: UNIDADE HABITACIONAL QUALIFICADA
Definição: Requalificação das moradias do assentamento precário Beco do Samasa, à beira da Lagoa de Porangabussu.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE

Número Absoluto

Sim

140,00

10.000,00

UNIDADE HABITACIONAL QUALIFICADA

Número Absoluto

Sim

70,00

10.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

0,00

10.000,00

140,00

20.000,00

0,00

10.000,00

70,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

52.412.540,00

37.565.500,00

89.978.040,00

DESPESAS CORRENTES

14.657.040,00

14.810.000,00

29.467.040,00

DESPESAS DE CAPITAL

37.755.500,00

22.755.500,00

60.511.000,00

52.412.540,00

37.565.500,00

89.978.040,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

Total

2022

2023

Total

52.412.540,00

37.565.500,00

89.978.040,00

52.412.540,00

37.565.500,00

89.978.040,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL
Órgão Gestor:

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Órgãos Executores

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
21200003 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ
Justificativa: O governo do estado, vem desenvolvendo um exitoso trabalho de regulariza ção fundiária através do reconhecimento de domínios privados e a titulação de imóveis caracterizados como
posse (mansa e pacífica), que atingiu 136 dos 182 municípios passíveis de geocadastramento, alcançando 71,48% da malha fundiária do Estado do Ceará em 2018 e tem como objetivo a
conclusão de 100% da malha nos próximos quatro anos. Esta ação representa a inclusão e fortalecimento da cidadania e da garantia de direitos a agricultores /as familiares do estado, bem
como, o sentimento de pertença, a possibilidade de acesso a créditos agrícolas, a tecnologias sociais de conviv ência com o semiárido, a assistência técnica e extensão rural de forma
continuada. O programa de regularização fundiária tem alcançado destaque internacional com politica pública de inclusão social e fortalecimento do desenvolvimento agrário.

Outro aspecto importante da promoção da politica agrária é a organização da estrutura fundiária através do acompanhamento sócio-jurídico a 205 áreas de assentamento, reassentamento e
áreas de conflito fundiário, possibilitando o atendimento a aproximadamente 3.520 famílias em questões associativas, a orientação ao uso de créditos, o reconhecimento e fornecimento de
declarações aos agricultores/as, a segurança alimentar e nutricional a famílias assentadas em dificuldades, visando desta forma, o desenvolvimento social, econ ômico, ambiental e politico
das áreas.
Apesar de todos os esforços de governos federal e estadual, na melhoria da infraestrutura regional, na proposi ção e implantação de politicas de desenvolvimento agrário, no crédito, entre
outros, o espaço agrário ainda caracteriza-se com uma estrutura fundiária concentrada, com base técnica ainda em fase de adaptação e modernização e uma visão conservadora do espaço
agrário. Por outro lado, estas características promovem de forma contrária um sentimento de pertencimento ao ¿lugar¿, ao ¿espaço¿, ao ¿território¿ e a busca pela mudança e
reorganização da estrutura agraria e fundiária do estado, a partir do olhar do povo e dos movimentos sociais, estabelecendo assim, novas rela ções sociais de produção, interação com meio
ambiente e com a sociedade.
Ainda no âmbito dos assentamentos, por força legal, é responsabilidade do órgão fundiário competente a inscrição do CAR ¿ cadastro ambiental rural nestas áreas. Desta forma o governo
estadual determinou o estabelecimento de parceria, entre o órgão fundiário estadual e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente para a realiza ção do cadastramento ambiental rural de 615
áreas de assentamentos Estaduais e do Programa Nacional de Cr édito Fundiário - PNCF, visando o planejamento ambiental, monitoramento, combate ao desmatamento e regulariza ção
ambiental. A atuação nas áreas vem fortalecer a inclusão e o acesso a direitos, permitindo a busca pelo desenvolvimento social, econômico e ambiental dos assentamentos.
Numa perspectiva imediata, há demandas urgentes apresentadas de Redistribui ção Fundiária e Reorganização fundiária, através da democratização de posses de terra, da aquisição de
pequenas e médias propriedades e a potencialização do uso dos recursos para o processo organizativo e produtivo para fam ílias de trabalhadores rurais sem terra e agricultores familiares de
minifúndios, favorecendo assim uma ação política estadual de assentamentos, unidades produtivas de credito fundi ário e reassentamentos rurais oriundos de obras de utilidade p ública, bem
como, promover o uso racional dos recursos naturais, a sustentabilidade de todos os processos locais. Numa perspectiva futura a elabora ção de diagnósticos fundiários e agrários pode
contribuir para retratar e analisar a estrutura fundi ária local, entendendo perfeitamente, de modo qualitativo e quantitativo atrav és de geoinformações, os fatores dimensionais, sociais,
econômicos e ambientais, possibilitando a orientação de ações políticas fundiárias e outros setores, e criação de novas políticas públicas regionalizad
Publico Alvo: Agricultores (as) familiares, assentados (as), reassentados(as) e beneficiários do Credito Fundiário.
Objetivo: Contribuir com a promoção e execução da politica agrária do estado do Ceará, através do atendimento a politicas de regulariza ção fundiária e politicas de desenvolvimento das áreas de
assentamentos e reassentamentos do estado, promovendo desta forma desenvolvimento nos aspectos da sustentabilidade social, ambiental e econômica.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Área rural georreferenciada no Estado

percentual

Quanto maior, melhor

2018

69,00

76,98

2023

79,22

Assentamentos e reassentamentos orientados em situação
socio-jurídica e ambiental

percentual

Quanto maior, melhor

2018

7,31

55,78

70,79

Imóveis rurais geocadastrados para fins de regularização fundiária

percentual

Quanto maior, melhor

2019

71,48

79,99

82,16
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Iniciativa
Titulo: 112.1.01 - Promoção dos serviços de desenvolvimento fundiário e agrário.
Caracterização: A promoção desta iniciativa almeja criar e realizar instrumentos de controle social e mecanismos de valida ção da estrutura fundiária e agrária no meio rural, com o intuito de basilar novas
políticas públicas municipais e estaduais. Tal objetivo se dará através de ações fundiárias que visam ampliar o atendimento dos servi ços de regularização fundiária através da identificação,
medição, georreferenciamento, levantamento de dados s ócio jurídicos, econômicos de imóveis, culminando com o cadastro e a titula ção do imóvel rural. E, o acompanhamento sócio jurídico
e ambiental a famílias assentadas, reassentadas e em situa ção de conflito agrário, bem como, a emissão de declarações de reconhecimento para acesso a pol íticas públicas sociais e de
credito rural.
Entregas
Titulo: TÍTULO ENTREGUE
Definição: Consiste na entrega de titulo de domínio através do reconhecimento pelo estado da posse mansa e pacifica do imóvel rural de propriedade do agricultor familiar.
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: Consiste em assistir família com acompanhamento sócio jurídico e ambiental (CAR) em áreas de assentamentos, reassentamentos e em situação de conflito agrário.
Titulo: GEOCADASTRO REALIZADO
Definição: A entrega consiste na realização e codificação do geocadastro que é situar o imóvel rural no globo terrestre, estabelecer um endere ço para este imóvel na Terra, definindo a sua forma,
dimensão e localização por meio de métodos de levantamento topográfico, descrevendo os limites, caracter ísticas e confrontações do mesmo por meio de memorial descritivo que deve
conter as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

TÍTULO ENTREGUE

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Sim

5.941,00

11.220,00

35.000,00

2.132.066,00

2.910,00

2.905.763,00

2.910,00

5.037.829,00

4.262.278,00

9.400,00

3.605.070,00

18.082,00

7.867.348,00

ASSESSORIA REALIZADA

Número Absoluto

Não

GEOCADASTRO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

8.682,00

21.000,00

Financeiro (R$)

14.000,00

2.910,00

5.279,00

Físico

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 112.1.02 - Promoção do acesso a terra e moradia na área rural.
Caracterização: A promoção do acesso a terra e moradia pode se dar atrav és de processos de aquisição, desapropriação e ou financiamento de imóveis rurais. Para os processos de aquisi ção e/ou
desapropriação de imóveis rurais através do estado, adota-se o procedimento padrão jurídico e técnico
que compreende vistoria e avaliação, análise de informações cadastrais e encaminhamentos jurídicos para a finalização do devido processo de desapropriação e/ou compra do imóvel.
Para os procedimentos via financiamento de terra obedece a legislação Federal do Programa Nacional de Crédito Fundiário.
O PNCF é um programa complementar a reforma agrária que por meio de linhas de financiamento promove o acesso à terra e a recursos para investimentos b ásicos e produtivos, permitindo
a estruturação dos imóveis adquiridos. As famílias são responsáveis pela escolha da terra e pela negocia ção do preço, além da elaboração da proposta de financiamento com o apoio da
rede de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) cadastrada, e o procedimento para a contrata ção se dá por meio da Unidade Técnica Estaduais - UTE. O PNCF possui três linhas de
financiamento que variam por área de abrangência e de acordo com as necessidades dos benefici ários, sendo elas PNCF Social, PNCF Mais e PNCF Empreendedor. A linha de atua ção
disponível para o Ceará é a PNCF Social, sendo desmembradas em Subprojetos de Aquisi ção de Terras (SAT), Subprojetos de Investimentos Comunitários (SIC's) e Subprojetos de
Investimentos Básicos (SIB's) visando estruturar o imóvel com infraestrutura básica de produção.
Entregas
Titulo: AVALIAÇÃO REALIZADA
Definição: Imóvel vistoriado e avaliado entregue com laudo de avaliação.
Titulo: UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA
Definição: A entrega consiste disponibilização de unidades habitacionais por meio das linhas de financiamento de acesso ao PNCF, bem como atrav és do PNHR/ PMCMV onde é realizado a
construção ou reforma de habitações em comunidades rurais.
Titulo: IMÓVEL NEGOCIADO
Definição: A entrega consiste na promoção do financiamento de acesso a terra para fins de unidades produtivas, sendo beneficiadas as fam ílias rurais inscritas no Cadastro Único que estão na
área de abrangência da Sudene, sendo os contratos de financiamento oriundos de linhas individuais e associativas.
Titulo: IMÓVEL ENTREGUE
Definição: Imóvel que passou pelo trâmite de vistoria, avaliação e negociação culminando com o processo de aquisição do imóvel para criação de assentamento rural.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Unidade de Medida

Acumulativa

AVALIAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

94,00

Financeiro (R$)

UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

50,00

20.000,00

4,00

200.000,00

IMÓVEL NEGOCIADO

Número Absoluto

Sim

400,00

2.310.000,00

IMÓVEL ENTREGUE

Número Absoluto

Sim

4,00

14.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

94,00

Físico

Financeiro (R$)

200.000,00

188,00

400.000,00

50,00

20.000,00

100,00

40.000,00

400,00

2.310.000,00

800,00

4.620.000,00

21.000,00

8,00

35.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

8.952.344,00

9.082.833,00

18.035.177,00

DESPESAS CORRENTES

7.699.344,00

7.841.833,00

15.541.177,00

DESPESAS DE CAPITAL

1.253.000,00

1.241.000,00

2.494.000,00

8.952.344,00

9.082.833,00

18.035.177,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

2022

2023

Total

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

2.330.000,00

2.330.000,00

4.660.000,00

21200003 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ

6.622.344,00

6.752.833,00

13.375.177,00

8.952.344,00

9.082.833,00

18.035.177,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL
Órgão Gestor:

43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

Órgãos Executores

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
Justificativa: A análise das primeiras estimativas do déficit habitacional no Brasil, em 2015, aponta para um aumento no déficit habitacional total e relativo em rela ção a 2013 e 2014, e revela também que
o peso relativo do componente ônus excessivo com aluguel na composição do déficit habitacional vem crescendo nos últimos anos, tendo superado a marca dos 50%.

Segundo a Fundação João Pinheiro, em seu último relatório sobre déficit habitacional, o Nordeste é a segunda regi ão do país com maior déficit, apresentando uma necessidade de 1.971.856
moradias em 2015, o que representa 11% do total de habitações dessa região.
A composição do déficit na Região Nordeste é formada por 25,3% de habitações precárias; 33,6% de coabitação familiar; 37,9% de ônus excessivo de aluguel; e 3,2% de adensamento
excessivo.
No Estado do Ceará, o déficit total, em termos absolutos, é de 302.623 habitações, sendo 77.883 rurais. O déficit de habitações do Ceará, em termos relativos, representa 10,7% do total de
habitações do Estado.
O Estado do Ceará tem sido referência em desempenho do Programa Habitação de Interesse Social e vem apresentando bons resultados desde 2016, entregando no período 895 unidades
habitacionais no meio rural (Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 2016-2019). No entanto, apesar do bom desempenho, ainda existe uma demanda
constante e significativa por moradias em condições de habitabilidade para as comunidades rurais do Ceará.
Os projetos específicos buscam minimizar o déficit habitacional quantitativo e qualitativo (habitação precária, coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo de
moradores) existente no Estado, bem como uma melhor distribui ção nos municípios e no meio rural, a fim de desconcentrar a execu ção da política, e atendendo às famílias em situação de
vulnerabilidade social, ofertando moradia digna, legal e integrada aos serviços e equipamentos sociais.
Publico Alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área rural.
Objetivo: Proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

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

número

Quanto maior, melhor

2018

7.027,00

12.465,00

2023

13.465,00

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

número

Quanto maior, melhor

2018

943,00

1.269,00

1.569,00

Iniciativa
Titulo: 113.1.01 - Expansão da oferta de habitação de interesse social na área rural.
Caracterização: Essa iniciativa corresponde à construção de Unidades Habitacionais, para beneficiar fam ílias de baixa renda do meio rural, atrav és do Programa do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida
ou outros Programas que venham a substituí-lo.
Entregas
Titulo: UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA
Definição: A entrega Unidade habitacional implantada corresponde a unidades habitacionais a serem construídas no meio rural e disponibilizadas à população rural de baixa renda.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

16.300.000,00

300,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

300,00

11.150.000,00

Físico

Financeiro (R$)

600,00

27.450.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 113.1.02 - Promoção da melhoria das condições ambientais nas unidades habitacionais no meio rural.
Caracterização: Refere-se à melhoria das condições de habitabilidade por meio da oferta de fog ões sustentáveis, os quais possuem tecnologia mais avan çada quando o assunto é impacto ao meio ambiente
e saúde das famílias, pois necessitam de menos lenha para a combust ão (colaborando para a conservação da caatinga) e produzem menos fumaça para o interior das casas, diminuindo
assim o risco de problemas respiratórios.
Entregas
Titulo: FOGÃO SUSTENTÁVEL INSTALADO
Definição: 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.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

FOGÃO SUSTENTÁVEL INSTALADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

4.000,00

2023

Financeiro (R$)

4.700.000,00

Físico

1.000,00

Total*

Financeiro (R$)

3.000.000,00

Físico

5.000,00

Financeiro (R$)

7.700.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Página 10 de 483

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas

Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

21.000.000,00

14.150.000,00

DESPESAS CORRENTES

3.500.000,00

1.650.000,00

5.150.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

17.500.000,00

12.500.000,00

30.000.000,00

21.000.000,00

14.150.000,00

35.150.000,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total

35.150.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

2022

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Total

2.000.000,00

4.000.000,00

19.000.000,00

12.150.000,00

31.150.000,00

21.000.000,00

14.150.000,00

35.150.000,00

43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

Total

2023

2.000.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Resultado Temático: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e riscos pessoal e social com acesso garantido aos direitos socioassistenciais.
Indicadores Temáticos
Título

Pessoas com direitos violados com acesso aos serviços socioassistenciais
da Proteção Social Especial
Pessoas em situação de rua atendidas pelos serviços socioassistenciais com
retomada do vínculo familiar e/ou comunitário

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

percentual

Quanto maior, melhor

2018

80,41

89,00

90,00

percentual

Quanto maior, melhor

2018

2,24

6,40

6,50

2022

2023

121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão Gestor:

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Órgãos Executores

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
47200002 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de
ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas, conforme estabelece a Lei nº 8.742/1993, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS,
alterada pela Lei nº 12.435/2011. A Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional de Assist ência, como modelo de gestão para esta política pública é organizada
em um sistema descentralizado e participativo denominado Sistema Único de Assistência Social - Suas, cuja finalidade é consolidar a gest ão compartilhada, o cofinanciamento e a
cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a prote ção social não contributiva, implementa a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência
social, estabelece a gestão integrada de serviços e benefícios, afiança a vigilância socioassistencial e garante os direitos. As a ções ofertadas no âmbito do Suas buscam garantir a proteção
à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, como base de organiza ção, o território, onde a
vigilância
socioassistencial, instrumento de proteção social, identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social.
A Política da Assistência Social tem como foco a proteção social básica que consiste num conjunto de servi ços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir
situações de vulnerabilidade (pobreza, falta de renda, acesso aos servi ços públicos, etc) e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisi ções e do fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários e; a proteção social especial que trata-se de um conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstru ção de vínculos
familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisi ções e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de
direitos (abandono, maus-tratos físicos e/ou psiquicos, abuso e exploração sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situa ção de rua, situação de
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
trabalho infantil, tráfico de pessoas, etc). As proteções sociais básica e especial são ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, no caso, Centro de Refer ência da Assistência
Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).
Nesse contexto, o Suas no Estado do Ceará possui uma rede de servi ços ofertados em 390 Cras; 114 Creas, sendo 112 unidades em 106 municípios e 02 unidades regionais com 11
municípios vinculados; 218 Centro de Convivências; 51 equipes volantes, 09 Centros Pop; 01 Centro dia e 96 Unidades de Acolhimento para indivíduos e/ou famílias afastados
temporariamente do seu núcleo familiar e/ou comunitários ou que se encontram em situação de abandono (CEMARIS/2018). No Programa bolsa família o estado tem 1.060.667 famílias
beneficiadas. No BPC, o Ceará tem 273.103 beneficiários, sendo 101.095 pessoas idosas e 172.008 pessoas com deficiência (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2019)
O SUAS se fundamenta na cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e conforme suas competências, assumem responsabilidades na gest ão do sistema e na
garantia de sua organização, qualidade e resultados na prestação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pela rede socioassistencial. Segundo a Norma
Operacional Básica - NOB/SUAS, são responsabilidades dos Estados: cofinanciar, os servi ços, programas, projetos e benefícios eventuais e o aprimoramento da gest ão, em âmbito regional
e local; organizar, coordenar e prestar serviços regionalizados da proteção social especial de média e alta complexidade; realizar o monitoramento e a avaliação d
Publico Alvo: Gestores, trabalhadores e Conselheiros Municipais e Estaduais da Política de Assistência Social.
Objetivo: Aperfeiçoar a gestão e o controle social da política de assistência social no estado e nos municípios, no tocante à proteção social, a vigilância socioassistencial e defesa de direitos.
Indicadores Programáticos
Título

Gestores, Técnicos da Gestão do Sistema Único de Assistência
Social - Suas e Representantes do Controle Social Capacitados

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Metas de Desempenho

Valor

2022

2023

93,00

90,00

Iniciativa
Titulo: 121.1.01 - Qualificação da implementação da política pública no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas).
Caracterização: Corresponde à promoção da qualificação na implementação da política pública de Assistência Social no contexto do Sistema Único,o Suas, em todo o Estado do Ceará, focado nos diversos
agentes públicos.
Entregas
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Capacitação para gestores, trabalhadores e conselheiros dos 184 municípios do Estado com foco na gestão e implementação dos serviços, programas, projetos e benefícios do Suas e
no exercício do controle social.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA CAPACITADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

1.165,00

2023

Financeiro (R$)

220.000,00

Físico

1.193,00

Total*

Financeiro (R$)

240.000,00

Físico

1.193,00

Financeiro (R$)

460.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 121.1.02 - Promoção do apoio à melhoria da gestão municipal na política de Assistência Social.
Caracterização: Corresponde a promoção de apoio por meio de serviço de assessoria aos gestores da Política de Assistência Social dos 184 municípios do Ceará, objetivando a implementação do Sistema
Único de Assistência Social (Suas) e qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
Entregas
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: Serviço de assessoramento aos gestores municipais dos 184 municípios com foco na implementação e aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social e no cumprimento das
normativas do SUAS.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ASSESSORIA REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

184,00

Físico

225.456,00

184,00

Total*

Financeiro (R$)

Físico

260.000,00

Financeiro (R$)

184,00

485.456,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

445.456,00

500.000,00

945.456,00

DESPESAS CORRENTES

415.456,00

460.000,00

875.456,00

DESPESAS DE CAPITAL

30.000,00

40.000,00

70.000,00

445.456,00

500.000,00

945.456,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
47200002 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total

2022

2023

Total

445.456,00

500.000,00

945.456,00

445.456,00

500.000,00

945.456,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Órgão Gestor:

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Órgãos Executores

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
47200001 - FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
47200002 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
47200005 - FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ
Justificativa: A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência Social brasileira. Incluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada pela Lei Org ânica da Assistência
Social - LOAS em dezembro de 1993, como política social pública, a assistência social inicia seu trânsito para um campo novo: o campo dos direitos, da universaliza ção dos acessos e da
responsabilidade estatal. A LOAS cria uma nova matriz para a pol ítica de assistência social, inserindo-a no sistema do bem-estar social brasileiro concebido como campo da Seguridade
Social, configurando o triângulo com a saúde e a previdência social.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
A universalização dos direitos sociais é um dos princípios da política de assistência social, previsto no art. 4ª, Inciso II, da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, Lei 8.742, de 7 de
dezembro de 1993 e, tem como fundamento principal a garantia do acesso as políticas públicas para todos os cidadãos brasileiros.
O Sistema Único de Assistência Social -SUAS (LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011), organiza a oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais, promovendo e
afiançando as seguranças à população que dele necessite.
A Proteção Social Especial contempla um conjunto de servi ços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstru ção de vínculos familiares e comunitários, a defesa de
direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.
O Estado do Ceará cumprindo as diretrizes e normativas da Pol ítica Nacional de Assistência Social - PNAS/2004, da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução nº 109,
de 11 de Novembro de 2009, vem desenvolvendo os serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, destinados a prote ção das famílias e indivíduos, em situações de
risco pessoal e social, cujos os direitos tenham sido violados e/ou, que já tenha ocorrido rompimento dos laços familiares e comunitários.
Os serviços de alta complexidade de gestão estadual garantem a proteção integral dos usuários, com direito à moradia, à segurança, à privacidade, à alimentação, ao vestuário e à
higienização. Os públicos assistidos são: crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência e idosos.
Em 2020, a Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade do Estado do Ceará contempla os seguintes equipamentos: 09 Centros Pop; 01 Centro Dia no município de Fortaleza
e 115 Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. Desses, 113 unidades são municipais, em 107 municípios e 02 unidades são regionais, com 11 municípios
vinculados. (Fonte: Censo SUAS 2021).
No que diz respeito à proteção social especial de alta complexidade, o estado do Ceará conta com 140 unidades de acolhimento institucional, destas 120 são municipais ou Organização da
Sociedade Civil e 20 estaduais com serviços ofertados diretamente pela SPS (Fonte CADSUAS). Segundo o Censo e Mapa dos Riscos Pessoal e Social - CEMARIS 2020, elaborado com os
dados de 2019, nos 183 municípios que responderam integralmente o Censo, foram registradas um total de 25.276 notificações de riscos pessoal e social, considerando 16 tipologias de
riscos: violência doméstica, com 14.745 notificações; cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, com 1.529 notificações; situação de rua, com 2.298 registros; violência
sexual com 1.783 casos; pessoas em risco pessoal e social em decorr ência do uso de álcool e outras drogas, com 1.200 notificações; abandono, com 1.127 registros; ruptura de vínculos,
com 818 casos; exploração patrimonial, com 809 notificações; trabalho infantil, com 436 registros; ameaça de morte, com 211 casos; assédio moral, com 133 notificações; cárcere privado
com 86 registros; racismo com 27 casos; homofobia, com 70 notificações; trabalho análogo ao escravo, com 01 registro e tráfico de seres humanos, com 03 casos notificados.
Diante das situações complexas que envolvem as
Publico Alvo: Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, pessoas com defici ência em situação de risco pessoal e social com direitos violados e /ou rompimento dos vínculos familiares e
comunitários.
Objetivo: Garantir a proteção integral a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.
Indicadores Programáticos
Título

Pessoas acolhidas nas unidades da Proteção Social Especial
Reinserção familiar da população cearense acolhida

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

número

Quanto menor, melhor

2018

885,00

510,00

2023

550,00

percentual

Quanto maior, melhor

2020

17,57

18,00

18,50
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 122.1.01 - Implantação da oferta regionalizada da prestação de atendimento socioassistencial especializado de média complexidade no âmbito estadual.
Caracterização: A implantação da oferta da prestação de serviços socioassistenciais especializados para fam ílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, ofertada em cinco
Centros de Referências Especializados de Assistência Social -CREAS regionais.
Entregas
Titulo: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO
Definição: A entrega consiste na implantação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Regional para a oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social
Especial de Média Complexidade do SUAS, contemplando 25 municípios de pequeno porte do Estado do Cear á, tendo como sede do serviço os seguintes municípios: Umirim, Pacujá,
Saboeiro, Milhã e Potengi.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

20.000,00

2,00

Sim

Físico

Total*

Financeiro (R$)

3,00

Físico

20.000,00

Financeiro (R$)

5,00

40.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 122.1.02 - Promoção da oferta regionalizada da prestação de atendimento socioassistencial especializado de média complexidade no âmbito estadual.
Caracterização: Corresponde à prestação de serviços de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI), ofertados pelos dois Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS) - Regionais, sediados nos municípios de Fortaleza, Barbalha e Iracema. O atendimento é destinado às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com
direitos violados. Os CREAS regionais beneficiam 17 municípios de pequeno porte.
Entregas
Titulo: CENTRO DE REFERÊNCIA MANTIDO
Definição: Centro de Referência Especializado de Assistencial Social Regional que tem todas suas despesas de manuten ção, como manutenção predial, pagamento de terceirizado, recursos
destinados ao equipamento através de aporte para o custeio unidades, pagamento de contas p úblicas (luz, água, telefone, internet) entre outras, para proporcionar o atendimento de
famílias e indivíduos, em duas regiões do Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CENTRO DE REFERÊNCIA MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

3,00

3.507.292,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

8,00

3.545.000,00

Físico

Financeiro (R$)

8,00

7.052.292,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 122.1.03 - Promoção do apoio à prestação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos no âmbito municipal.
Caracterização: A iniciativa consiste na promoção do apoio que o Estado concede aos munic ípios por meio do cofinanciamento do Servi ço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos
(PAEFI) ofertado aos Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS para atendimento às famílias em situação de risco pessoal e social, com direitos violados.
Entregas
Titulo: CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO
Definição: Centro de referência apoiado com cofinanciamento para atendimento pelo Servi ço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos para o enfrentamento e superação
das situações de violação de direitos, com o apoio do cofinanciamento estadual, em conformidade com as determina ções da PNAS, NOB/SUAS e a Lei Orgânica da Assistência Social
LOAS (Lei n°8.472/93), no que tange as obrigações do Estado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

1.857.534,00

39,00

Total*

Financeiro (R$)

39,00

1.938.000,00

Físico

Financeiro (R$)

39,00

3.795.534,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 122.1.04 - Promoção do apoio à prestação do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Pessoas Idosas e suas Famílias no âmbito municipal.
Caracterização: Essa promoção de apoio corresponde ao cofinanciamento estadual visando garantir a oferta do Servi ço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Pessoas Idosas e suas
Famílias.
Entregas
Titulo: CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO
Definição: Centro de referência apoiado com cofinanciamento para promover o atendimento especializado a jovens e adultos com defici ência que não têm autonomia e a pessoas idosas, que
dependem de outras pessoas. As famílias dessas pessoas também são atendidas nessa unidade pública.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

10.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

10.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 122.1.05 - Promoção do apoio à prestação do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua no âmbito municipal.
Caracterização: Essa promoção de apoio corresponde ao cofinanciamento estadual, visando garantir a oferta do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.
Entregas
Titulo: CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO
Definição: Centro de referência apoiado com cofinanciamento para promover o atendimento especializado a pessoas em situa ção de rua, como serviços de acesso à documentação oficial,
Cadastro Único para Programas Sociais, higiene pessoal, atividades socioeducativas e art ísticas. Serão nove Centros POP, em oito municípios cearenses, apoiados com
cofinanciamento.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

10.000,00

8,00

Total*

Financeiro (R$)

8,00

Físico

10.000,00

Financeiro (R$)

8,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 122.1.06 - Qualificação da prestação dos serviços socioassistenciais de média e alta complexidade.
Caracterização: Essa iniciativa contempla a formação profissional continuada voltada à qualificação da atuação dos profissionais
Complexidade, ofertados nos 184 municípios cearenses, conforme recomendação da Política do Sistema Único de Assistência Social.

dos

Serviços

Socioassistenciais

de

Média

Complexidade

e

Alta

Entregas
Titulo: PROFISSIONAL CAPACITADO
Definição: Profissional da Assistência Social que recebeu capacitações e formações continuadas, contemplando uma metodologia de capacita ção conjunta de profissionais de diversos servi ços
da rede e de atores do Sistema de Garantias de Direitos, de modo a promover conhecimentos, trocas de experiências e fortalecimento das articulações entre esses atores.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROFISSIONAL CAPACITADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

3.366,00

2023

Financeiro (R$)

20.000,00

Físico

3.366,00

Total*

Financeiro (R$)

20.000,00

Físico

3.366,00

Financeiro (R$)

40.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 122.1.07 - Implantação da oferta regionalizada dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes no Estado do Ceará.
Caracterização: Essa implantação visa reordenar os Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e universalizar sua oferta, sendo desenvolvido em duas modalidades: Abrigo Institucional e
Família Acolhedora, beneficiando 62 municípios de pequeno porte do Estado do Ceará.
Entregas
Titulo: ABRIGO IMPLANTADO
Definição: Abrigo regional implantado para o atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em seis regiões do Estado do Ceará.
Titulo: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO IMPLANTADO
Definição: Serviço de acolhimento chamado Família Acolhedora implantado para crianças e adolescentes com direitos violados e v ínculos familiares rompidos ou fragilizados, beneficiando
municípios de pequeno porte, em três regiões do Estado do Ceará.

11

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

ABRIGO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

2,00

20.000,00

2,00

20.000,00

4,00

Financeiro (R$)

40.000,00

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 122.1.08 - Promoção do apoio à prestação do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes no âmbito municipal.
Caracterização: A promoção do apoio corresponde ao cofinanciamento estadual e ao aprimoramento visando garantir a oferta do serviço de acolhimento para crianças e adolescentes.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE ACOLHIMENTO APOIADA
Definição: A entrega corresponde a unidade de presta ção de serviços socioassistenciais de alta complexidade apoiada com o cofinanciamento para promover o acolhimento de crian ças com
direitos violados e vínculos familiares rompidos ou fragilizados.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE DE ACOLHIMENTO APOIADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

37,00

2023

Financeiro (R$)

10.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

37,00

10.000,00

Físico

37,00

Financeiro (R$)

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 122.1.09 - Promoção da oferta de serviços de acolhimento para pessoas com direitos violados e vínculos familiares/comunitários rompidos no âmbito estadual.
Caracterização: A iniciativa contempla a manutenção dos Serviços de Acolhimento de gestão estadual, destinados ao atendimento de crian ças, adolescentes, jovens e adultos com defici ências e idosos com
direitos violados e vínculos familiares/comunitários rompidos.
Entregas
Titulo: ABRIGO MANTIDO
Definição: Unidades de Acolhimento institucional mantidas para a garantia da prote ção integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos com defici ências e idosos com direitos violados e
vínculos familiares/comunitários rompidos. As Unidades localizam-se nos municípios de Fortaleza, Itaitinga, Jaguaruana, Caririaçu e Ararendá.
Titulo: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO MANTIDO
Definição: Serviço de acolhimento chamado Família Acolhedora mantido para crianças e adolescentes com direitos violados e v ínculos familiares rompidos ou fragilizados, beneficiando
municípios de pequeno porte, em três regiões do Estado do Ceará.

11

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

ABRIGO MANTIDO

Número Absoluto

Não

18,00

21.485.285,00

20,00

21.059.157,00

20,00

Financeiro (R$)

42.544.442,00

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO MANTIDO

Número Absoluto

Não

3,00

200.000,00

3,00

0,00

3,00

200.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 122.1.10 - Ampliação da oferta de prestação de atendimento socioassistencial de média complexidade no Centro de Referência Especializado da Assistência Social ¿ CREAS.
Caracterização: A iniciativa consiste na implantação (construção, aquisição de equipamentos e treinamento da equipe) do Centro de Refer ência Especializado de Assistência Social ¿ CREAS pelo Programa
de Apoio às Reformas Sociais ¿ PROARES III, no município de Iracema, para ampliar a oferta de servi ços da média complexidade, através do atendimento às famílias e indivíduos que se
encontram em situação de risco pessoal e social por amea ça ou violação de direitos, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos e que demandam interven ções
especializadas.
Entregas
Titulo: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO
Definição: Centro de referência construído e equipado para atendimento socioassistencial no município de Iracema.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

825.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

300.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

1.125.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 122.1.11 - Implantação da oferta de serviços socioassistenciais de acolhimento à pessoa idosa em situação de risco ou de abandono.
destina-se ao atendimento
sistemático multiprofissional com vistas ao seu desenvolvimento
Caracterização: A implantação da unidade de acolhimento ao idoso, no munic ípio de Brejo Santo,
biopsicossocial, assegurando-lhe proteção e cuidados básicos , proporcionando atividades socializadoras que visem estimular a sua integra ção no grupo de convivência e na vida
comunitária.
Entregas
Titulo: ABRIGO IMPLANTADO
Definição: Abrigo construído e equipado para atendimento integral ao idoso em situação de risco ou abandono.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

ABRIGO IMPLANTADO

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

Físico

5.065.000,00

1,00

Sim

2023

Financeiro (R$)

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

600.000,00

Financeiro (R$)

1,00

5.665.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 122.1.12 - Promoção do apoio à prestação de atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social no âmbito da Proteção Social Especial.
Caracterização: A iniciativa consiste em promover o apoio a entidades sociais na presta ção de serviços de atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social com direitos violados
e/ou rompimento de vínculos familiares e comunitários, no Estado do Ceará.
Entregas
Titulo: ENTIDADE APOIADA
Definição: Entidade apoiada é aquela entidade sem fins lucrativos que recebe apoio financeiro para executar, em parceria com o estado, servi ços de atendimento a crianças e adolescentes em
situação de risco pessoal e social.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ENTIDADE APOIADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

50,00

2023

Financeiro (R$)

3.000.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

65,00

4.200.000,00

Físico

115,00

Financeiro (R$)

7.200.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 122.1.13 - Promoção do apoio à prestação de atendimento à pessoa idosa em situação de risco pessoal e social, no âmbito da Proteção Social Especial.
serviços de atendimento à pessoa idosa em situa ção de risco pessoal e social ,com direitos
Caracterização: A iniciativa refere-se à promoção do apoio financeiro a entidades sociais na presta ção de
violados e/ou rompimento de vínculos familiares e comunitários,no âmbito da Proteção Social Especial
Entregas
Titulo: ENTIDADE APOIADA
Definição: Entidade apoiada é aquela entidade sem fins lucrativos que recebe apoio financeiro para executar, em parceria com o estado, servi ços de atendimento à pessoa idosa
risco pessoal e social.

em situa ção de

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ENTIDADE APOIADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

5,00

Físico

2.000.000,00

Total*

Financeiro (R$)

7,00

Físico

2.150.000,00

Financeiro (R$)

12,00

4.150.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 122.1.14 - Implantação
(Descontinuada)

do

processo

de

planejamento

das

pol íticas

públicas

voltadas

ao

enfrentamento

à

violência

sexual

contra

crianças

e

adolescentes

(Emenda

Parlamentar).

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

38.030.111,00

33.882.157,00

71.912.268,00

DESPESAS CORRENTES

30.209.857,00

30.976.157,00

61.186.014,00

DESPESAS DE CAPITAL

7.820.254,00

2.906.000,00

10.726.254,00

38.030.111,00

33.882.157,00

71.912.268,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
47200001 - FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
47200002 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
47200005 - FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ

Total

2022
5.890.000,00

2023

Total
900.000,00

6.790.000,00

3.000.000,00

4.200.000,00

7.200.000,00

27.140.111,00

26.632.157,00

53.772.268,00

2.000.000,00

2.150.000,00

4.150.000,00

38.030.111,00

33.882.157,00

71.912.268,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Órgão Gestor:

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Órgãos Executores

43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
47200002 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: As ações de coordenação da Política Nacional da Assistência Social pelo Estado devem assegurar a implanta ção e implementação do Sistema Único da Assistência Social - SUAS e prover
proteção à vida, reduzir danos, monitorar popula ções em risco e prevenir a incidência de agravos à vida em face das situa ções de vulnerabilidade que as famílias enfrentam na trajetória de
seu ciclo de vida por decorrência de imposições sociais, econômicas, políticas e ofensa à dignidade humana. Devem ser fundamentadas nas diretrizes da Pol ítica, para cumprir o pacto
federativo, que define as atribuições da União, Estados e Municípios, as ações da Assistência Social estão organizadas em dois tipos de proteção social: Proteção Social Básica e Proteção
Social Especial.
A Proteção Social Básica é o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social estruturados para prevenir situa ções de vulnerabilidade e risco social, buscando a
inserção de famílias e indivíduos na rede socioassistencial e em outras políticas setoriais, visando ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e a superação dessas situações.
Segundo o Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania (2019), do total da população, cerca de 1.815.828 famílias estão cadastradas no Cadastro Único para Programas
Federais, destas 1.019.745 famílias estão em situação de extrema pobreza. No que concerne ao Programa de Transfer ência de Renda Bolsa Família, no Ceará são beneficiadas 1.060.667
famílias.
No Ceará, a Proteção Social Básica está constituída por 390 Centros de Referência de Assistência Social - Cras, distribuídos nos de 184 municípios do estado, referenciando 1.479.000
famílias.
Com relação ao cofinanciamento estadual, 159 municípios são cofinanciados com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - Paif e todos os 184 municípios com
benefícios eventuais (cofinanciamento universalizado). No que concerne ao Benef ício de Prestação Continuada - BPC, o Ceará tem 273.103 beneficiários, sendo 101.095 pessoas idosas e
172.008 pessoas com deficiência.
A Proteção Social Básica tem entre outras atribuições: planejar, regular, coordenar e orientar a execu ção dos serviços, programas e projetos destinados à população que vive em situação de
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, priva ção ou fragilização de vínculos afetivos, discriminações etárias, étnicas, de gênero e/ou por deficiências, estabelecendo mecanismos de
controle, monitoramento e avaliação; coordenar e organizar as informações e produzir dados com vistas ao monitoramento, apoio t écnico e aprimoramento da proteção social básica; e;
promover a capacitação para aperfeiçoamento da gestão, regulação e desenvolvimento de serviços, programas e projetos de proteção social básica do SUAS.
Segundo a Norma Operacional Básica ¿ NOB/SUAS (2012) o estado deve
cofinanciar os servi ços, programas, projetos e benefícios eventuais e o aprimoramento da gest ão, em âmbito
regional e local; estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social; realizar o monitoramento e a avalia ção
da política de assistência social em sua esfera de abrangência e assessorar os Municípios para seu desenvolvimento; apoiar t écnica e financeiramente os Municípios na implantação e na
organização dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, gestão do SUAS, Cadastro Único e Programa Bolsa Família; instituir ações preventivas e proativas de
acompanhamento aos Municípios no cumprimento das normativas do Suas, para o aprimoramento da gest ão, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais pactuados;
aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os indicadores de monitoramento e avalia ção pactuados; e instituir plano estadual de capacita ção e educação
permanente.
Atuar de forma preventiva é um dos requisitos para o desenvolvimento da Proteção Social Básica no Suas, o trabalho deve
Publico Alvo: Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.
Objetivo: Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social contemplando serviços, benefícios e programas socioassistenciais.
Indicadores Programáticos
Título

Famílias com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, em situação de
extrema pobreza, com acesso à transferência de renda

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Metas de Desempenho

Valor

72,38

2022

2023

55,85

55,85
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 123.1.01 - Promoção do atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social no âmbito do Mais Infância Ceará.
Caracterização: A iniciativa refere-se ao Cartão Mais Infância Ceará, programa estadual de transferência de renda destinado às famílias extremamente pobres, cuja renda per capita é de até R$ 89,00*, com
crianças de até 5 anos e 11 meses, e com cadastro atualizado nos últimos 24 meses no CadÚnico nos 184 municípios do Ceará.
*Corte de renda de extrema pobreza definido pelo Ministério da Cidadania
Entregas
Titulo: BOLSA CONCEDIDA
Definição: A entrega refere-se à concessão de bolsa para Agente Social do Programa Mais Inf ância Ceará como forma de fortalecer as a ções o Cartão Mais Infância Ceará ¿ CMIC nos
municípios, com as funções de: identificar as dificuldades de operacionaliza ção do programa, realizar busca ativa das fam ílias vulneráveis para serem beneficiadas com o aux ílio e
identificar as dificuldades na operacionalização do Cartão Mais Infância.
Titulo: CARTÃO MAIS INFÂNCIA CONCEDIDO
Definição: Benefício de transferência de renda concedido a famílias em situação de extrema
nos últimos 24 meses e renda per capita familiar de até R$ 89,00.

pobreza, com crianças até 5 anos e 11meses, cadastradas

no CadÚnico, com cadastro atualizado

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

BOLSA CONCEDIDA
CARTÃO MAIS INFÂNCIA CONCEDIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

184,00

3.326.400,00

184,00

0,00

184,00

3.326.400,00

150.000,00

113.712.200,00

150.000,00

90.600.000,00

300.000,00

204.312.200,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 123.1.02 - Qualificação da prestação dos serviços socioassistenciais no âmbito do Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.
Caracterização: Qualificação da prestação dos serviços socioassistenciais no âmbito da Primeira Infância no SUAS ¿ Criança Feliz através das capacitações sobre as metodologias referente ao Guia de
Visitas Domiciliares ¿ GVD e Cuidados para o Desenvolvimento da Crian ça ¿ CDC, Oficinas, Encontros, Seminários e Reuniões para os Trabalhadores do SUAS nos municípios do estado
do Ceará.
Entregas
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: A entrega refere-se ao número de trabalhadores do SUAS (secretários de assistência social, técnicos da gestão do SUAS, coordenadores dos CRAS, supervisores, visitadores,
representantes dos Comitês Municipais Intersetoriais) capacitados para a presta ção dos serviços socioassistenciais no programa primeira inf ância no SUAS - criança feliz dos
municípios do estado do Ceará.
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: Assessoria realizada às equipes técnicas dos municípios do estado do Ceará, para o acompanhamento da implementação e execução do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança
Feliz.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA CAPACITADA
ASSESSORIA REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

2.946,00

1.400.000,00

2.946,00

0,00

5.892,00

1.400.000,00

368,00

0,00

368,00

0,00

736,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 123.1.03 - Promoção do apoio à implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).
Caracterização: A iniciativa consiste na promoção do apoio que o Estado concede aos munic ípios por meio do cofinanciamento do Servi ço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos
(PAEFI) ofertado aos Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS para atendimento às famílias em situação de risco pessoal e social, com direitos violados.
Entregas
Titulo: FAMÍLIA ATENDIDA
Definição: Famílias atendidas corresponde ao número de famílias referenciadas no território dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS que podem ser elegíveis para atendimento
no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF. O cofinanciamento estadual é ofertado conforme o porte do munic ípio, parâmetro definido pela legislação que
fundamenta a execução da Política Nacional de Assistência Social e respaldado ainda pelo Pacto Federativo Brasileiro. Com base nessa legisla ção, cabe à União, Estados e
Municípios cofinanciar o PAIF, serviço ofertado obrigatoriamente pela rede CRAS, transferindo recursos financeiros do Fundo Estadual da Assist ência Social (FEAS) para os Fundos
Municipais da Assistência Social.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

FAMÍLIA ATENDIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

675.925,00

2023

Financeiro (R$)

7.320.000,00

Físico

675.925,00

Total*

Financeiro (R$)

11.700.000,00

Físico

675.925,00

Financeiro (R$)

19.020.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 123.1.04 - Promoção do apoio a famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade que não têm condições de arcar com as despesas relacionadas a nascimentos e mortes.
Caracterização: Os benefícios eventuais (BE) são benefícios temporários e se destinam ao pagamento de aux ílio-natalidade e auxílio-funeral a famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade, que
não têm condições de arcar com as despesas relacionadas a nascimentos e mortes nas fam ílias, a partir de demanda local ou parecer da equipe de refer ência do CRAS. No âmbito do
cofinanciamento dos BE, a responsabilidade legal recai sobre Estado e Munic ípios.
O Estado do Ceará, a partir dessa iniciativa e em cumprimento a essa legisla ção, cofinancia o BE,
transferindo recursos financeiros do Fundo Estadual da Assist ência Social (FEAS) para os Fundos Municipais da Assistência Social dos 184 municípios do Ceará. Estima-se que em 2023
serão concedidos 16.488 benefícios às pessoas das famílias.
Entregas
Titulo: BENEFÍCIO CONCEDIDO
Definição: Corresponde ao quantitativo de benef ícios eventuais concedidos de auxílio-natalidade e auxílio-funeral a famílias atendidas pelos CRAS, conforme o porte do munic ípio, parâmetro
definido pela legislação que fundamenta a execução da PNAS (LOAS e NOB SUAS).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

BENEFÍCIO CONCEDIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

2.575.000,00

16.488,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

16.488,00

2.600.000,00

Físico

Financeiro (R$)

32.976,00

5.175.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 123.1.05 - Qualificação da prestação dos serviços socioassistenciais e da execução de programas e projetos no âmbito da Proteção Social Básica.
Caracterização: Capacitação voltada ao aprimoramento dos conhecimentos e das pr áticas das equipes municipais de modo a aperfei çoar os processos e resultados do trabalho junto às famílias e segmentos
vulneráveis atendidas pelas diferentes ações, no contexto da prestação dos serviços socioassistenciais e da execução dos programas, projetos e benefícios no âmbito da Proteção Social
Básica, programas de transferência de renda e do Cadastro Único de programas sociais (Paif, SCFV, Célula, PSB, Cad e PBF).
Entregas
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: A entrega refere-se ao número de pessoas capacitadas das equipes de refer ência dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, da Gestão do Sistema Único da
Assistência Social - SUAS, das equipes do Cadastro Único - CADÚNICO, Programa Bolsa Família - PBF , Cartão Mais Infância e demais serviços sociais no âmbito da Proteção Social
Básica.
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: Assessoria realizada às equipes técnicas municipais para execução de Serviços, Projetos, Programas e Benefícios no âmbito da Proteção Social Básica, Cadastro Único - CADÚNICO
e Programa Bolsa Família - PBF, dentre outros em todo o Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

PESSOA CAPACITADA

Número Absoluto

Sim

1.220,00

2.580.000,00

960,00

Financeiro (R$)

0,00

Físico

2.180,00

Financeiro (R$)

2.580.000,00

ASSESSORIA REALIZADA

Número Absoluto

Não

184,00

0,00

184,00

0,00

184,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 123.1.06 - Expansão da oferta de espaços lúdicos para a promoção do desenvolvimento infantil.
Caracterização: Essa iniciativa está voltada à prevenção de situações de vulnerabilidade social e promo ção do desenvolvimento infantil, por meio da oferta de servi ços destinados ao fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, promovendo a autonomia individual e familiar, na perspectiva de contribuir para supera ção da problemática de pobreza e risco social, atendendo os
municípios cearenses.
Entregas
Titulo: ESPAÇO LÚDICO IMPLANTADO
Definição: A entrega consiste na instalação de Brinquedopraças e Brinquedocreches, espaços lúdicos voltados para o desenvolvimento infantil.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

ESPAÇO LÚDICO IMPLANTADO

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

5.310.000,00

70,00

Total*

Financeiro (R$)

60,00

800.000,00

Físico

Financeiro (R$)

130,00

6.110.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 123.1.07 - Expansão da oferta na prestação de serviços socioassistenciais a crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.
Caracterização: Equipamento socioassistencial implantado corresponde à construção, aquisição de equipamentos e treinamento de equipes dos equipamentos socioassistenciais como Centros de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros de Educação Infantil (CEI); Centros de Esportes para Futebol -Areninhas e Centros de Esportes em Praças - Praça Mais
Infância e Planos Participativos Municipais (PPM).
Entregas
Titulo: EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL IMPLANTADO
Definição: Equipamento socioassistencial implantado corresponde à construção, aquisição de equipamentos e treinamento de equipes dos equipamentos socioassistenciais como Centros de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros de Educação Infantil (CEI); Centros de Esportes para Futebol - Areninhas e Centros de Esportes em Pra ças - Praça
Mais Infância e Planos Participativos Municipais (PPM).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL
IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

123,00

2023

Financeiro (R$)

22.650.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

25.200.000,00

Físico

123,00

Financeiro (R$)

47.850.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 123.1.08 - Promoção da prestação dos serviços de Proteção Social Básica em unidades estaduais.
Caracterização: Corresponde à prestação de serviços nas unidades estaduais de atendimento da Prote ção Social Básica, realizado junto a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos nas unidades
operacionais ou equipamentos sociais.
Entregas
Titulo: BOLSA CONCEDIDA
Definição: Refere-se ao número de bolsas concedidas aos adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade participantes de ações de monitoria nas Unidades Operacionais.
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Refere-se ao número de pessoas que participaram dos cursos de qualifica ção profissional (adolescentes, jovens e adultos) e dos cursos de inclus ão digital ( robótica e informática
crianças, adolescentes, jovens e adultos) ofertados nas Unidades Operacionais.

para

Titulo: PESSOA ATENDIDA
Definição: Refere-se ao somatório de pessoas atendidas nas Unidades Operacionais com a ções socioeducativas e atividades complementares nas áreas de arte, cultura, esporte, jardinagem e
lazer.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

BOLSA CONCEDIDA

Número Absoluto

Sim

66,00

20.000,00

66,00

10.000,00

132,00

Financeiro (R$)

30.000,00

PESSOA CAPACITADA

Número Absoluto

Sim

10.420,00

10.000,00

10.420,00

0,00

20.840,00

10.000,00

PESSOA ATENDIDA

Número Absoluto

Sim

6.740,00

11.530.275,00

6.740,00

0,00

13.480,00

11.530.275,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 123.1.09 - Promoção do assessoramento técnico às equipes municipais na execução de serviços e projetos do Programa
Caracterização: Consiste em ações de fortalecimento institucional com capacita ções para técnicos e gestores envolvidos no Programa e para assessoramento t écnico na realização de licitações, auditoria, e
monitoramento com o objetivo de gerar informações para avaliação do Programa PROARES.
Entregas
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: Assessoria realizada aos 90 municípios participantes do PROARES, com orientações técnicas para realização de licitações, monitoramentos e avaliações
âmbito do programa

das ações desenvolvidas no

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ASSESSORIA REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

2.450.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

2.520.000,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

4.970.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 123.1.10 - Promoção da implementação de políticas públicas para inserção social e acessibilidade. (Descontinuada)

Iniciativa
Titulo: 123.1.11 - Expansão da adaptação e acessibilidade de espaços públicos de convivência social. (Descontinuada)

Iniciativa
Titulo: 123.1.12 - Promoção da oferta de serviços para o fortalecimento de vínculos entre adolescentes e jovens grávidas e seus bebês.
Caracterização: A iniciativa abrange ações de fortalecimento de vínculos familiares, saúde reprodutiva e direitos sexuais, planejamento familiar e elaboração de projetos de vida.
Entregas
Titulo: PESSOA ATENDIDA
Definição: A entrega se refere a adolescentes e jovens gr ávidas participantes de oficinas sobre as seguintes tem áticas: fortalecimento de vínculos familiares, saúde reprodutiva e direitos sexuais,
confecção de itens do enxoval do bebê, planejamento familiar e elaboração de projetos de vida.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA ATENDIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

400,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

100.000,00

400,00

Total*

Financeiro (R$)

Físico

80.000,00

Financeiro (R$)

800,00

180.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
2022

2023

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

172.983.875,00

156.155.000,00

329.138.875,00

DESPESAS CORRENTES

143.457.732,00

121.220.000,00

264.677.732,00

DESPESAS DE CAPITAL

29.526.143,00

34.935.000,00

64.461.143,00

172.983.875,00

156.155.000,00

329.138.875,00

2022

2023

Total

Esfera

Total

Total

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
47200002 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total

800.000,00

800.000,00

1.600.000,00

41.210.132,00

45.570.000,00

86.780.132,00

130.973.743,00

109.785.000,00

240.758.743,00

172.983.875,00

156.155.000,00

329.138.875,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Resultado Temático: Indivíduos e grupos sociais em situação de vulnerabilidade, da cidade e do campo, com inclusão e direitos humanos e civis reconhecidos e assegurados.
Indicadores Temáticos
Título

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Municípios com ações para fortalecimento das políticas sobre drogas

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Pessoas com deficiência com direitos violados notificados

percentual

Quanto menor, melhor

2018

Pessoas idosas com direitos violados notificados

percentual

Quanto menor, melhor

2018

População autodeclarada indígena de 15 a 17 anos que frequenta a escola
ou já concluiu a educação básica
População autodeclarada preta de 15 a 17 anos que frequenta o ensino
médio ou já concluiu a educação

percentual

Quanto maior, melhor

percentual
casos por 100 mil
crianças e
adolescentes
óbitos por 100 mil
mulheres
óbitos por 100 mil
crianças e
adolescentes

Taxa de crianças e adolescentes que foram vítimas de violência sexual

Taxa de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) contra as mulheres
Taxa de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) contra crianças e
adolescentes
Taxa de inclusão da população vulnerável em ações extensionistas
Taxa de jovens com idade entre 18 e 29 anos que foram vítimas de violência
sexual

Expectativa de Desempenho

Referência
Valor

2022

2023

25,00

25,00

18,60

18,20

18,00

4,90

4,40

4,20

2018

91,90

92,50

92,60

Quanto maior, melhor

2018

91,90

92,10

92,10

Quanto menor, melhor

2018

53,60

45,90

44,10

Quanto menor, melhor

2018

10,70

8,00

7,40

Quanto menor, melhor

2018

16,00

12,00

11,10

percentual

Quanto maior, melhor

2018

13,26

15,62

16,21

por 100 mil jovens

Quanto menor, melhor

2018

11,00

9,80

9,50

131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
Órgão Gestor:

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Órgãos Executores

43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
Justificativa: A Declaração dos Direitos Humanos de 1948 reafirmou que eles são inalienáveis, universais e que não reconhecem qualquer diferença da condição de gênero. Dentre as Declarações
merece destaque a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Viol ência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará ¿ 1995) esclarece que o Estado brasileiro passa a
entender por violência contra a mulher ¿qualquer ato ou conduta baseada no g ênero, que cause morte, dano ou sofrimento f ísico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública
como na esfera privada¿, comprometendo-se a adotar mecanismos capazes de prevenir, punir e erradicar tal violência.
Em atenção aos termos firmados, o Governo brasileiro sanciona, em 2006, a Lei n° 11.340/06, mais conhecida como Lei Maria da Penha, inaugurando assim uma nova era no combate a
violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei traz diretrizes gerais para a institui ção de políticas públicas abrangentes e transversais destinadas ao seu enfrentamento. Exemplo disso
é a previsão de um conjunto de instrumentos para a assistência social à vítima da agressão, bem como a previsão de proteção e acolhimento emergencial à vítima.
Segundo último relatório do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP/2018), em 2017, no Brasil, pelo menos 4.539 mulheres foram mortas. Em 2016, tinham sido 4.245, um
crescimento de 6,1%. Os feminicídios, todavia, aumentaram 24,8%, saindo de 929 para 1.133. O Estado do Ceará é o terceiro em assassinatos de mulheres divididos por 100 mil habitantes.
A média proporcional foi de 7,6, menor apenas que Acre (8,4) e Rio Grande do Norte (8,3). Se levarmos em consideração apenas a Região Metropolitana do Cariri, podemos observar dados
alarmantes. Segundo pesquisa realizada pelo Observat ório de Violência e Direitos Humanos, da Universidade Regional do Cariri (URCA), em parceria com a Escola de Saúde Pública do
Governo do Estado do Ceará (ESP), disponível no caderno "Diálogos sobre as experiências no enfrentamento à violência no Cariri" , em 2016, foram notificados 2.299 casos de violência
contra a mulher nos três maiores municípios do Cariri cearense ¿ Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte. São em média 6,28 notificações por dia. Os cálculos epidemiológicos mostram que o
Crato tem uma taxa de 14,18 notificações, superando Juazeiro do Norte, que possui uma popula ção maior de mulheres e registrou 10,18 notificações. Já Barbalha, teve 1,9 notificações. A
maioria das vítimas tem entre 30-59 anos (53,8%); 30,4% são casadas ou em união estável; as separadas são 21,5%. Mais da metade dos agressores são cônjuges ou ex-cônjuges.
O crescente índice de violência contra a mulher levou o Governo do Estado do Ceará a aderir ao Sistema Nacional de Pol íticas para as Mulheres (Sinapom) e ao Plano Nacional de Combate
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à Violência Doméstica (Pnavid), implantando a Casa da Mulher Brasileira que trata de um equipamento que integra no mesmo espa ço, serviço de acolhimento e triagem, apoio psicossocial,
serviço de promoção de autonomia econômica, espaço de cuidado para crianças (brinquedoteca), alojamento de passagem, ilha digital e central de transportes. O espa ço conta ainda com
Delegacia da Mulher, Ministério Público, Defensoria Pública e Juizado Especial.
Seguindo o modelo da Casa da Mulher Brasileira, o Governo anunciou a implanta ção da Casa da Mulher Cearense, nas regiões onde possuem mais de 60 mil habitantes, equipamentos com
a Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) e Unidades de atendimento da Saúde, de acordo com as macrorregiões do Ceará de elaboração das políticas públicas e as orientações das
Diretrizes da Rede de Enfrentamento à violência contra as mulheres. Os municípios que possuem essas estruturas são: Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Quixeramobim, Iguatu, Canind é,
Tauá e Russas.
Além desses equipamentos há o atendimento das mulheres nas Unidades Móveis que percorrem todo o estado do Ceará.
É fundamental que o poder público garanta para as demais regiões do Estado uma p
Publico Alvo: Mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social.
Objetivo: Ampliar a promoção do empoderamento das mulheres e autonomia socioeconômica.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

Mulheres atendidas pela rede de enfrentamento à violência contra a
mulher

número

Quanto maior, melhor

2019

11.347,00

Mulheres vítimas de violência certificadas em cursos de qualificação
profissional

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Municípios com Conselho dos Direitos da Mulher

percentual

Quanto maior, melhor

2018

número

Quanto menor, melhor

2018

Notificações registradas de violência contra a mulher (Lei Maria da
Penha)

2022

2023

17.848,00

19.633,00

8,00

10,00

39,00

54,00

71,00

20.856,00

17.504,00

16.629,00

Iniciativa
Titulo: 131.1.01 - Expansão da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Caracterização: A iniciativa refere-se à implantação da Casa da Mulher Cearense e de núcleos de atendimento visando ampliar o atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar em
diversas regiões do Estado do Ceará.
Entregas
Titulo: NÚCLEO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO
Definição: Núcleos de atendimento à mulher vítima de violência a serem implantados nas delegacias comuns - Salas Lil ás, com adequação das instalações físicas e aquisição de equipamentos e
mobiliário.
Titulo: CASA DA MULHER IMPLANTADA
Definição: A Casa da Mulher Cearense será implantada , mobiliada e mantida, a fim de garantir para as regi ões do estado uma política de interiorização, dos serviços que compõem a rede de
enfrentamento, implementando de maneira integrada servi ços especializados para os mais diversos tipos de viol ência contra as mulheres, com acolhimento, apoio psicossocial,
delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria pública, promoção da autonomia econômica, alojamentos de passagem rompendo assim com o ciclo da violência.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

NÚCLEO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO
CASA DA MULHER IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

0,00

100.000,00

10,00

300.000,00

10,00

400.000,00

2,00

8.000.000,00

3,00

1.820.000,00

5,00

9.820.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 131.1.02 - Expansão do conhecimento técnico-científico sobre a política de gênero no Estado do Ceará.
Caracterização: O Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres será criado para especificar a pol ítica de gênero no Estado do Ceará, a fim de promover a equidade de gênero, para toda a
população que se identifica do gênero feminino. A iniciativa inclui também um estudo para catalogar todas as leis municipais, leis estaduais, portarias e decretos, al ém do resgate histórico
das políticas públicas para as mulheres.
Entregas
Titulo: PLANO ELABORADO
Definição: Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres é um instrumento que possibilita o diagn óstico de possibilidades e potências para debater e lutar por igualdade de g ênero, saúde
integral das mulheres, enfrentamento de todas as formas de viol ência e desenvolvimento com igualdade econ ômica e social para as mulheres da cidade, do campo e das águas,
ampliando o controle social e a participação democrática e popular das políticas transversais.
Titulo: ESTUDO ELABORADO
Definição: Trata-se de um estudo da política de gênero no Estado do Ceará com o objetivo de resgatar a hist ória das políticas públicas para as mulheres, sua evolução ao longo do tempo, bem
como catalogar todas as leis municipais, leis estaduais, portarias e decretos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PLANO ELABORADO
ESTUDO ELABORADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Físico

Sim

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1,00

110.000,00

0,00

110.000,00

1,00

220.000,00

1,00

10.000,00

0,00

0,00

1,00

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 131.1.03 - Qualificação profissional no âmbito estadual voltada ao enfrentamento à violência contra as mulheres.
Caracterização: Qualificação profissional voltada à população que atua ou tem interesse na Rede de Enfrentamento à Violência, além do quadro de servidoras e servidores p úblicos estaduais sobre o
enfrentamento à violência contra as mulheres.
Entregas
Titulo: PESSOA CAPACITADA

capacitada refere-se à população que atua ou tem interesse na rede de Enfrentamento à Violência,
Definição: Pessoa
contínuas, com o objetivo de promover no enfrentamento à violência contra as mulheres.

além do servidor e da servidora que será público de capacitações

Titulo: AGENTE PÚBLICO CAPACITADO
Definição: Profissionais lotados nas delegacias comuns capacitados para o atendimento às mulheres em situação de violência.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

PESSOA CAPACITADA

Número Absoluto

Não

300,00

230.000,00

400,00

Financeiro (R$)

170.000,00

Físico

400,00

Financeiro (R$)

400.000,00

AGENTE PÚBLICO CAPACITADO

Número Absoluto

Não

0,00

50.000,00

150,00

20.000,00

150,00

70.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 131.1.04 - Expansão do controle social sobre os Direitos da Mulher no âmbito estadual e municipal.
Caracterização: Esta iniciativa visa expandir a quantidade de conselhos municipais e reestruturar conselhos estaduais de Direitos da Mulher, importantes
públicas para as mulheres. Esta expansão deve ocorrer nas 14 regiões de planejamento do Estado do Ceará.

órgãos de participação e controle social das políticas

Entregas
Titulo: CONSELHO CONSTITUÍDO
Definição: Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos da Mulher constituídos para tratar de norma, consultas e deliberações relacionadas aos direitos da mulher.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CONSELHO CONSTITUÍDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

10.000,00

14,00

Total*

Financeiro (R$)

14,00

10.000,00

Físico

Financeiro (R$)

28,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 131.1.05 - Promoção da caravana de enfrentamento à violência contra as mulheres. (Descontinuada)

Iniciativa
Titulo: 131.1.06 - Promoção da participação social no planejamento e implementação das políticas públicas para as mulheres.
Caracterização: A promoção da participação social no planejamento e implementação das políticas públicas para as mulheres se dá por meio da realiza ção de eventos, como a Conferência Estadual de
Políticas para as Mulheres, voltados à apresentação, discussão, reelaboração e criação de políticas públicas para as mulheres no Estado do Cear á, bem como promoção de reuniões, fóruns
de conselheiros, comitê de organismos de mulheres, associa ções de mulheres e do Conselho dos Direitos da Mulher, realiza ção de eventos dos marcos históricos: aniversário da Lei Maria
da Penha e dos Conselhos, seminários, palestras e outras atividades do calendário de luta das mulheres.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO

promoção de reuniões,
Definição: A entrega é a promoção do evento voltado à apresentação, discussão, reelaboração e criação de políticas públicas para as mulheres no Estado do Cear á,
fóruns de conselheiros, comitê de organismos de mulheres, associa ções de mulheres e do Conselho dos Direitos da Mulher, realiza ção de eventos dos marcos históricos: aniversário
da Lei Maria da Penha e dos Conselhos, seminários, palestras e outras atividades do calendário de luta das mulheres.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

50,00

2023

Financeiro (R$)

110.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

50,00

60.000,00

Físico

100,00

Financeiro (R$)

170.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 131.1.07 - Promoção da oferta regionalizada de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Caracterização: A promoção da oferta de atendimento a mulheres em situa ção de violência doméstica e familiar consiste na manutenção das atividades realizadas nas Casas da Mulher Brasileira e
Cearense e nas unidades de acolhimento.
Entregas
Titulo: PESSOA ATENDIDA
Definição: A entrega se refere às mulheres em situação de violência doméstica e familiar atendidas, com seus respectivos dependentes, nos equipamentos Casa da Mulher Brasileira, Casa da
Mulher Cearense e Casa do Caminho.
Titulo: ABRIGO MANTIDO
Definição: Unidade destinada a acolher temporariamente mulheres e sua prole em situa ção de violência doméstica, através de assistência jurídica, psicossocial, visando a reintegra ção familiar e
social.
Titulo: CASA DA MULHER MANTIDA
Definição: Corresponde à manutenção das despesas necessárias ao pleno funcionamento desses equipamentos sociais voltados à garantia da presta ção dos serviços especializados para os
mais diversos tipos de violência contra as mulheres, com acolhimento, apoio psicossocial, delegacia, juizado, Minist ério Público, Defensoria Pública, promoção da autonomia
econômica, alojamentos de passagem rompendo assim com o ciclo da violência.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

37.000,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

PESSOA ATENDIDA

Número Absoluto

Sim

24.000,00

10.000,00

61.000,00

10.000,00

ABRIGO MANTIDO

Número Absoluto

Não

1,00

300.000,00

1,00

300.000,00

1,00

600.000,00

CASA DA MULHER MANTIDA

Número Absoluto

Não

3,00

1.278.502,00

6,00

1.280.000,00

6,00

2.558.502,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 131.1.08 - Promoção dos serviços das unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência no campo, na floresta e nas águas (ônibus lilás)
Caracterização: A iniciativa tem o objetivo de levar informa ção e atendimento especializado no âmbito social, psicológico e jurídico, através das unidades móveis (ônibus lilás), para as mulheres, em situação
de violência ou não, que estejam nos locais mais inacessíveis dos municípios cearenses, interiorizando, assim, a política da rede de enfrentamento à violência de gênero.
Entregas
Titulo: PESSOA BENEFICIADA
Definição: A entrega se refere às pessoas beneficiadas pelas ações de prevenção promovidas nas unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência no campo, na floresta e
nas águas (ônibus lilás). Dentre as ações de prevenção oferecidas encontram-se: a disponibilização de informações sobre os direitos das mulheres, a distribui ção de material alusivo
ao enfrentamento à violência de gênero, e a promoção de rodas de conversa e formações.
Titulo: UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO MANTIDA
Definição: Corresponde à manutenção das despesas necessárias ao pleno funcionamento desse equipamento social, tais como apoio t écnico e financeiro para a manutenção das oficinas, tudo
voltado a garantir a prestação dos serviços especializados para os mais diversos tipos de viol ência contra as mulheres, com acolhimento, apoio psicossocial, rompendo assim o ciclo de
violência.
Titulo: PESSOA ATENDIDA
Definição: A entrega se refere às mulheres em situação de violência doméstica e familiar atendidas com orientações de assistência social, de psicologia e direitos legais das mulheres, nas
unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência no campo, na floresta e nas águas (ônibus lilás).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA BENEFICIADA
UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO MANTIDA
PESSOA ATENDIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto
Número Absoluto

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

7.200,00

0,00

7.200,00

0,00

Não

2,00

622.331,00

2,00

Sim

360,00

10.000,00

360,00

Físico

Financeiro (R$)

14.400,00

0,00

650.000,00

2,00

1.272.331,00

0,00

720,00

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 131.1.09 - Promoção de campanhas publicitárias em relação à proteção e defesa de direitos das mulheres.
Caracterização: A iniciativa refere-se a campanhas educativas de conscientiza ção do enfrentamento à violência contra a mulher e luta por equidade de g ênero e incentivo à diversidade com a finalidade de
divulgar os direitos das mulheres em todo o Estado do Ceará.
Entregas
Titulo: CAMPANHA REALIZADA
Definição: Corresponde a campanhas publicitárias para tratar dos diversos tipos de violência contra as mulheres.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAMPANHA REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

100.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

100.000,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

200.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 131.1.10 - Qualificação socioprodutiva para autonomia socioeconômica de mulheres em situação de violência doméstica e familiar
Caracterização: A iniciativa envolve ações de qualificação profissional de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, abrangendo desde conhecimentos sobre o empreendedorismo, bem como a
produção de bens e serviços.
Entregas
Titulo: PESSOA QUALIFICADA
Definição: A entrega refere-se a mulheres em situação de violência doméstica e familiar capacitadas por meio de cursos de qualificação profissional e empreendedorismo.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA QUALIFICADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

120,00

Físico

100.000,00

120,00

Total*

Financeiro (R$)

Físico

80.000,00

Financeiro (R$)

240,00

180.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

11.040.833,00

4.900.000,00

DESPESAS CORRENTES

2.400.833,00

2.340.000,00

4.740.833,00

DESPESAS DE CAPITAL

8.640.000,00

2.560.000,00

11.200.000,00

11.040.833,00

4.900.000,00

15.940.833,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total

15.940.833,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Total

2022

2023

Total

350.000,00

400.000,00

750.000,00

10.690.833,00

4.500.000,00

15.190.833,00

11.040.833,00

4.900.000,00

15.940.833,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS
Órgão Gestor:

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Órgãos Executores

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
47200002 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: O uso abusivo de drogas e álcool extrapola a dimensão individual e transforma-se num problema de ordem social, econômica e de saúde pública com reflexo em diversas políticas públicas e
na sociedade. Diante desse fato, tornou -se desafio global e constituiu-se o terceiro objetivo da ODS (Agenda 2030), declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU), tendo como meta
reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool.
A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (2015) divulgada pelo IBGE verificou que cerca 2,6 milhões de estudantes que cursavam o 9º ano do ensino fundamental 55,5% (1,5 milhão) já
havia consumido uma dose de bebida alco ólica alguma vez, percentual superior ao observado em 2012 (50,3% ou 1,6 milhão). A proporção dos que já experimentaram drogas ilícitas subiu
de 7,3% (230,2 mil) para 9,0% (236,8 mil) no mesmo período. Considere-se também que o 3º Levantamento Nacional Domiciliar sobre o Uso de Drogas (2019) realizado pela Fundação
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Oswaldo Cruz para o Ministério da Justiça, mostra que 3,563 milhões de brasileiros consumiram drogas ilícitas em período recente, dos quais 9,9% dos brasileiros relatam ter usado drogas
ilícitas uma vez, 7,7% da população consumiu maconha, haxixe ou skank, 3,1%, cocaína 2,8%, solventes e 0,9% crack. Além de drogas ilícitas, o estudo mapeou o consumo de álcool:
16,5% dos participantes indicaram abusar na dosagem.
No âmbito estadual, a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) apresentou um levantamento do Observat ório do Crack que aponta 32 cidades do Ceará, incluindo Maracanaú, Eusébio,
Aquiraz e Itaitinga enfrentando problemas graves decorrentes do uso de drogas, colocando o estado na 3ª posição na classificação da região Nordeste.
A Política sobre Drogas do Estado do Ceará está em consonância com a Política Nacional sobre Drogas (Decreto nº 9.761/2019) que busca garantir o direito à assistência intersetorial,
interdisciplinar e transversal, a partir da vis ão holística do ser humano, pela implementação e pela manutenção da rede de assistência integrada, pública e privada, com tratamento,
acolhimento em comunidade terapêutica, acompanhamento, apoio, mútua ajuda e reinserção social, à pessoa com problemas decorrentes do uso, do uso indevido ou da depend ência do
álcool e de outras drogas e a prevenção das mesmas a toda a população, principalmente àquelas em maior vulnerabilidade; assegurar pol íticas públicas para redução da oferta de drogas,
por meio de atuação coordenada, cooperativa e colaborativa dos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública - Susp e de outros órgãos responsáveis pela persecução criminal nos
entes federativos, incluída a realização de ações repressivas e processos criminais contra os respons áveis pela produção e pelo tráfico de substâncias proscritas, de acordo com o previsto
na legislação; educar, informar, capacitar e formar pessoas, em todos os segmentos sociais, para a a ção efetiva e eficaz nas reduções de oferta e demanda, com base em conhecimentos
científicos validados e experiências bem-sucedidas, adequadas à realidade nacional, apoiando e fomentando servi ços e instituições, públicas ou privadas atuantes na área da capacitação e
educação continuada relacionadas ao uso, ao uso indevido e à dependência do tabaco e seus derivados, do álcool e de outras drogas; garantir o car áter intersistêmico, intersetorial,
interdisciplinar e transversal do Sistema Nacional de Pol íticas sobre Drogas - Sisnad, por meio de sua articula ção com outros sistemas de políticas públicas, tais como o Sistema Único de
Saúde - SUS, o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, entre outros.
Logo, justifica-se a criação do programa pelos dados alarmantes do uso de entorpecentes por adolescentes, jovens e adultos, tanto da zona urbana como rural e suas consequ ências para a
saúde física e psicológica, econômica e social, as quais geram a necessidade do Estado em atuar na
Publico Alvo: Pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas e suas famílias.
Objetivo: Expandir a prevenção, cuidado e reinserção social de pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas no Estado do Ceará.
Indicadores Programáticos
Título

Municípios com Conselho de Políticas sobre Drogas implantado

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Metas de Desempenho

Valor

2022

54,00

2023

72,82

70,65

Iniciativa
Titulo: 132.1.01 - Expansão do controle social nas Políticas sobre Drogas.
Caracterização: A iniciativa visa expandir a participa ção do controle social nas políticas
fortalecimento dos conselhos de políticas sobre drogas.

sobre

drogas

nas

regiões

do

Estado do

Ceará, através de articulação intersetorial com implantação e

Entregas
Titulo: CONSELHO APOIADO
Definição: Conselhos de Políticas sobre Drogas fortalecidos atrav és da qualificação
construção de planos, capacitação de membros, dentre outras ações.

por meio de ações voltadas ao apoio e contribuições na revisão de documentação, realização de eventos,

Titulo: CONSELHO CONSTITUÍDO
Definição: Conselhos de políticas sobre drogas constituídos para tratar de normas, consultas e deliberações referentes à temática.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

CONSELHO APOIADO

Número Absoluto

Não

10,00

10.000,00

10,00

Financeiro (R$)

0,00

Físico

10,00

Financeiro (R$)

10.000,00

CONSELHO CONSTITUÍDO

Número Absoluto

Sim

4,00

10.000,00

4,00

20.000,00

8,00

30.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 132.1.02 - Promoção da prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.
Caracterização: A iniciativa contempla capacitações/treinamentos na modalidade presencial ou à distância, voltadas a diversos segmentos e p úblicos de interesse, em especial às pessoas que atuam nas
políticas sobre drogas. Consiste ainda em
realizar
a ções voltadas às políticas sobre drogas com ênfase na prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas,
voltando-se à sensibilização e conscientização de pessoas que atuam nas políticas sobre drogas, estimulando a amplia ção de atividades no seu território de atuação, preferencialmente ao
público em vulnerabilidade aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.
Entregas
Titulo: PESSOA BENEFICIADA
Definição: Pessoa atuante na área ou em vulnerabilidade ou com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, que será contemplada com a ções (abordagens, sensibilização,
orientação) voltadas às políticas sobre drogas, com ênfase na prevenção aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Pessoa que atue ou tenha interesse na política sobre drogas contempladas com ações de capacitação voltadas à temática do uso de álcool e outras drogas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA BENEFICIADA
PESSOA CAPACITADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

5.140,00

0,00

5.140,00

0,00

5.140,00

0,00

700,00

363.564,00

700,00

380.000,00

700,00

743.564,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 132.1.03 - Promoção da oferta de atendimento especializado na política sobre drogas
presencial, remoto, individual, coletivo, escuta qualificada,
Caracterização: A Promoção da oferta de atendimento especializado na pol ítica sobre drogas consiste na execu ção de ações de atendimento
orientações, encaminhamentos, reinserção e acompanhamento voltado a
popula ção
vulnerável ou com problemas relacionados ao uso de drogas, realizados no Centro de
Refer ência
sobre Drogas e na Unidade Móvel, no Estado do Ceará.
Entregas
Titulo: ATENDIMENTO REALIZADO
Definição: A entrega consiste no atendimento realizado a pessoas que se encontram em situa ção de vulnerabilidade ao uso e abuso de drogas l ícitas e ilícitas e a seus familiares, nos serviços do
centro de referência sobre drogas e da unidade móvel, com atendimentos individuais ou em grupo, com orienta ções, encaminhamentos, articulações com a Rede de Atenção
Psicosocial (Caps, Postos de Saúde, Hospitais, Creas, Cras), com grupo de apoio e roda de conversas, dentre outros.
Titulo: UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO MANTIDA
Definição: Unidade Móvel é um equipamento especializado no atendimento itinerante à população vulnerável ou com problemas relacionados ao uso abusivo de drogas.
Titulo: CENTRO DE REFERÊNCIA MANTIDO
Definição: Centro de referência sobre drogas é um equipamento especializado no atendimento à população mais vulnerável ao uso abusivo de drogas, que tem suas despesas de manuten ção
custeadas para seu pleno funcionamento.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

ATENDIMENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

5.000,00

1.088.000,00

5.000,00

UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO MANTIDA

Número Absoluto

Não

1,00

110.000,00

1,00

113.426,00

CENTRO DE REFERÊNCIA MANTIDO

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

0,00

10.000,00

1.088.000,00

1,00

0,00

1,00

110.000,00

1,00

115.000,00

1,00

228.426,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 132.1.04 - Promoção da oferta e apoio à prestação de serviços especializados no âmbito da Política sobre Drogas. (Descontinuada)

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

1.694.990,00

1.625.000,00

3.319.990,00

DESPESAS CORRENTES

1.571.564,00

1.510.000,00

3.081.564,00

123.426,00

115.000,00

238.426,00

1.694.990,00

1.625.000,00

3.319.990,00

DESPESAS DE CAPITAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Órgão Executor Financeiro
47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Total

2022

2023

Total

1.694.990,00

1.625.000,00

3.319.990,00

1.694.990,00

1.625.000,00

3.319.990,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA
Órgão Gestor:

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Órgãos Executores

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
Justificativa: A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos compreendendo a pol ítica de direitos humanos em conformidade ao Programa Nacional de Direitos
Humanos - 3, que trata do tráfico de pessoas (Diretriz 13 - Objetivo Estratégico VI), dos direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas ameaçadas (Diretriz 15 -Objetivos
Estratégicos 1, 2, 3 e 4), da mediação de conflitos (Diretriz 17 - Objetivo Estratégico 3) e dos anistiados políticos (Diretriz 23 - Objetivo Estratégico 1) visa desenvolver um conjunto integrado
de ações de promoção e defesa dos direitos humanos. O acesso à Justiça Social através das Casas de mediação e da Comissão Wanda Sidow que avalia os processos de pedido de Anistia
no Estado do Ceará se justifica pela relev ância e necessidade do Estado em promover a ções de reparação aos ex-presos políticos através de análises de processos dos anistiados,
consultas prévias ao acervo nacional e outros equipamentos p úblicos capazes de subsidiar as audi ências públicas e a realização de audiências públicas que visam julgar os processos de
caráter reparatório de cunho pessoal e indenizatório. A comissão atua também na promoção de eventos que dignifiquem a luta no per íodo do regime militar exaltando a memória e verdade
dos fatos ocorridos num período de restrições.
Ainda na vertente da Justiça Social, o programa executará a política de gerenciamento das Casas de Media ções. O Governo do Estado compreendendo a media ção como uma forma de
solução de conflitos na qual uma terceira pessoa, neutra e imparcial, promove o di álogo entre as partes, para que elas construam, com autonomia, a melhor solu ção para o problema. A
mediação é mais utilizada em conflitos multidimensionais ou complexos.
No tocante ao enfrentamento ao tráfico de pessoas, o estado conta com o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) e o Posto de Atendimento Avançado Humanizado ao
Migrante (PAAHM). O NETP atua na prevenção ao crime, na assistência às vítimas e seus familiares e na responsabiliza ção. Os dados do biênio de 2016/2017 apontam que 7.973 pessoas
foram alcançadas pelos atendimentos e as ações de prevenção desenvolvidas. Cabe mencionar que o aumento da demanda de atendimento a migrantes e refugiados que tem chegado ao
Estado do Ceará implica em uma ampliação da atuação do NETP, formalizada por meio do Decreto Estadual nº 32.915, de 21 de dezembro de 2018, para atender especificamente a esta
população.
No que se refere ao atendimento das vítimas de violência e à proteção a pessoas ameaçadas, o aumento dos indicadores de viol ência urbana apontam para a necessidade de pol íticas
públicas de atendimento integradas, nesse sentido ressalta -se a importância da implantação do Sistema Estadual de Proteção a Pessoa - SEPP e da ampliação do Centro de Referência e
Apoio a Vítima de Violência - CRAVV, sendo que este último, realizou 1.440 atendimentos a vítimas de violência, de acordo com os dados do biênio 2016/2017. No mesmo período, a rede
de proteção composta pelo Programa de Proteção a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas (PROVITA), Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos (PPDDH), Programa
Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) realizou o atendimento de 276 pessoas.
Promover o acesso as ações com foco no enfrentamento à violência urbana, na proteção à pessoa, no atendimento a vítimas ameaçadas de morte e àquelas que contribuem com a justiça
no enfrentamento ao crime organizado; al ém de desenvolver políticas públicas de enfrentamento ao Trabalho escravo, tr áfico de pessoas e no acolhimento e inser ção de políticas públicas
aos imigrantes e refugiados são premissas para a garantia e defesa de direitos.
Outra vertente do Programa é o pleno exerc ício da cidadania, que se inicia com a concess ão de identidade à pessoa natural atrav és da disponibilização de sua documentação civil básica.
Nesta esteira, o Governo do Estado do Ceará tem alinhado esforços na oferta de emissão da primeira e da
Publico Alvo: Pessoas vítimas de violência e violação de direitos humanos; pessoas que necessitem do acesso aos documentos básicos.
Objetivo: Ampliar a proteção a vítimas de violência e violações de direitos humanos e o acesso dos cidadãos aos documentos básicos
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Documentos emitidos nas Unidades de Atendimento ao Cidadão

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Municípios com profissionais e atores sociais capacitados para o
enfrentamento ao tráfico de pessoas e integração local de migrantes
internacionais e refugiados

percentual

Quanto maior, melhor

2019

número

Quanto maior, melhor

2017

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Pessoas Protegidas pelos Programas de Proteção integrantes do
Sistema Estadual de Proteção a Pessoas - SEPP.
Pessoas vítimas de crimes violentos assitidas pelo Centro de
Referência de Apoio a Vítimas de Violência (CRAVV)

Metas de Desempenho

Valor

2022

1.512.894,00

2023

52,77

52,97

10,96

11,96

187,00

300,00

320,00

18,99

68,25

68,25

Iniciativa
Titulo: 133.1.01 - Promoção da atenção aos migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico.
Caracterização: Capacitações e atendimentos que visem ao empoderamento da popula ção e dos profissionais da rede para a dissemina ção do conhecimento sobre os fenômenos de mobilidade humana,
xenofobia, disseminação dos canais de denúncia no caso de violações de direito aos migrantes em situação de vulnerabilidade a serem realizadas no Estado do Ceará.
Entregas
Titulo: PESSOA BENEFICIADA
Definição: Refere-se a migrantes, refugiados e pessoas em situa ção de tráfico beneficiadas com atendimentos psicossociais e orienta ção jurídica
vulnerabilidades no contexto da mobilidade humana.

de modo a contribuir com a supera ção das

Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Profissionais da rede e outros sujeitos sociais contempladas com palestras, oficinas, rodas de conversa sobre tráfico de pessoas e outros temas de mobilidade humana.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA BENEFICIADA
PESSOA CAPACITADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

600,00

0,00

650,00

0,00

650,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 133.1.02 - Implantação do Serviço de Proteção Provisória a Pessoas Ameaçadas. (Descontinuada)
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 133.1.03 - Qualificação dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas já implantados (PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPRO).
Caracterização: A iniciativa consiste no aperfeiçoamento e otimização do funcionamento dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas (PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPRO), a partir da criação do
Sistema Estadual de Proteção a Pessoas - SEPP (Lei Estadual nº 16.962, de 27 de agosto de 2019, publicada no DOE de 28/08/2019), por meio do número de pessoas atendidas e, ainda,
por meio da disseminação dos Programas e da capacitação dos profissionais das equipes técnicas dos Programas de Proteção.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Trata-se do aperfeiçoamento dos profissionais das Equipes T écnicas dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas (PROVITA, PPDDH, PPCAAM e Programa de Proteção
Provisória), como também do Núcleo de Assessoria dos Programas de Proteção (NAPP) da SPS, por meio de formações iniciais e capacitações continuadas, qualificando-os, assim,
para a atuação específica na execução da política de proteção a pessoas ameaçadas.
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Realização de eventos de disseminação com o objetivo de aperfeiçoar o fluxo de acionamento e atendimento dos Programas de Prote ção a Pessoas Ameaçadas (PROVITA, PPDDH,
PPCAAM e Programa de Proteção Provisória), capacitando e qualificando os atores do Sistema de Justi ça, Segurança Pública, Rede Socioassistencial e Sociedade Civil quanto aos
conceitos e metodologias dos Programas de Proteção.
Titulo: PESSOA ATENDIDA
Definição: Pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua seguran ça tendo acesso aos Programas de Proteção (PROVITA, PPDDH, PPCAAM e PPPRO), por meio de
atendimento qualificado pelas respectivas equipes t écnicas multidisciplinares, sendo certo que nem todas as pessoas atendidas ser ão, necessariamente, incluídas nos Programas e,
consequentemente, assistidas pelos mesmos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

5,00

5.110.000,00

Físico

Financeiro (R$)

CAPACITAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

5,00

10.000,00

10,00

5.120.000,00

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

3,00

10.000,00

3,00

0,00

6,00

10.000,00

PESSOA ATENDIDA

Número Absoluto

Sim

2.160,00

5.836.438,00

2.160,00

0,00

4.320,00

5.836.438,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 133.1.04 - Qualificação do atendimento às vítimas diretas e indiretas da violência urbana.
Caracterização: A iniciativa busca qualificar o atendimento às vítimas diretas e indiretas da violência urbana através de capacitações dos profissionais nas metodologias vigentes e no desenvolvimento de
novas abordagens para os atendimentos de acolhimento, acompanhamento psicossocial e orientação jurídica prestado às vítimas de violência urbana no Estado do Ceará.
Entregas
Titulo: ATENDIMENTO REALIZADO
Definição: A entrega consiste no número de atendimentos realizados às vítimas de crimes violentos através dos serviços de apoio psicossocial e orientações jurídicas ofertados pelo Centro de
Referência e Apoio à Vítima de Violência (CRAVV) em Fortaleza.
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Capacitações que proporcionem análise das metodologias vigentes e o desenvolvimento de novas abordagens,
violência.

com intuito de melhorar a

presta ção do atendimento as vítimas de

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

ATENDIMENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

800,00

0,00

800,00

0,00

1.600,00

Financeiro (R$)

0,00

CAPACITAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

8,00

0,00

8,00

10.000,00

16,00

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 133.1.05 - Implementação da prestação de serviços de mediação e gestão de conflitos em comunidades vulneráveis
Caracterização: A iniciativa consiste na implantação de núcleos de mediação para a implementação do serviço de mediação e gestão de conflitos nas comunidades vulner áveis, para a realização de sessões
de mediação, círculos de diálogos, capacitação de líderes comunitários e profissionais, através do fortalecimento de parcerias com institui ções públicas e privadas de forma integrada na
Grande Fortaleza e a realização de Fóruns de Mediação, Justiça Restaurativa e Cultura de Paz na capital e no interior.
Entregas
Titulo: CASA DE MEDIAÇÃO IMPLANTADA
Definição: Trata-se da implantação do serviço de mediação e gestão de conflitos e implantação de Núcleos de Mediação Comunitária nas comunidades vulneráveis da Grande Fortaleza, nos
CIT¿S, ABC¿S, Centros Comunitários e demais instituições públicas e privadas interessadas na Promoção da Cultura de Paz.
Titulo: REDE DE MEDIAÇÃO IMPLANTADA
Definição: A entrega refere-se a criação da Rede Estadual de Mediação, Justiça Restaurativa e Promoção da Cultura de Paz, estabelecendo parceria com instituições públicas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CASA DE MEDIAÇÃO IMPLANTADA
REDE DE MEDIAÇÃO IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

3,00

10.000,00

2,00

10.000,00

5,00

20.000,00

1,00

120.000,00

0,00

120.000,00

1,00

240.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 133.1.06 - Promoção dos direitos de ex-presos e perseguidos políticos.
Caracterização: A iniciativa refere-se a realização de sessões de julgamentos de processos de repara ção financeira e cidadã de ex-presos e perseguidos políticos; Desenvolver atividades de conscientiza ção
relativas à memória do período do regime militar, visando a não repetição de novos regimes de exceções e não violações dos direitos humanos; Publicações de livros e documentos no
estado do Ceará.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Trata-se de eventos de informação e conscientização para esclarecer a sociedade sobre a história do regime militar na perspectiva de fortalecer o processo democrático.
Titulo: PESSOA BENEFICIADA
Definição: Apoio financeiro como reparação indenizatória simbólica a ex-presos e perseguidos políticos no Estado do Ceará.
Titulo: MATERIAL PUBLICADO
Definição: Refere-se a publicações de materiais impressos, podendo ser livros ou dossi ês individuais, envolvendo o trabalho de compila ção de dados contidos nos processos julgados e produtos
de atividade de memória oral.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

20,00

10.000,00

20,00

10.000,00

40,00

20.000,00

10,00

10.000,00

20,00

20.000,00

60,00

0,00

120,00

0,00

PESSOA BENEFICIADA

Número Absoluto

Sim

10,00

10.000,00

MATERIAL PUBLICADO

Número Absoluto

Sim

60,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 133.1.07 - Expansão da prestação de serviços de atendimento direto ao cidadão.
Caracterização: A iniciativa consiste na implantação de novas unidades do Vapt Vupt e da Casa do Cidad ão, em Fortaleza, para ampliar a oferta de servi ços públicos com a emissão de documentos
essenciais e básicos para ampliar o acesso do cidadão aos diversos órgãos conveniados nessas unidades.
As novas unidades somadas às unidades existentes (Vapt Vupt, Casas do Cidadão e Caminhão do Cidadão) impactarão no atendimento de um maior número de pessoas e na oferta de
serviços de emissão de documentos e outros conveniados com parceiros públicos e privados.
Entregas
Titulo: ATENDIMENTO REALIZADO
Definição: Refere-se ao atendimento realizado por meio do Programa Vapt Vupt, Programa Caminh ão do Cidadão e Casas do Cidadão na oferta de serviços de emissão de documentos
conveniando parceiros públicos que são demandados pelos cidadãos objetivando aumentar o número de atendimento nos equipamentos móveis e fixos disponíveis.
Titulo: UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA
Definição: A unidade de atendimento implantada consiste na entrega de novas centrais de atendimento ao cidad ão com a oferta de serviços públicos com emissão de documentos essenciais e
básicos, pensando na melhoria do acesso ao cidadão aos diversos órgãos conveniados nas unidades Vapt Vupt da capital, Fortaleza.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ATENDIMENTO REALIZADO
UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

3.002.383,00

67.592.391,00

3.564.343,00

70.392.130,00

6.566.726,00

137.984.521,00

2,00

10.000,00

1,00

0,00

2,00

10.000,00

Não

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 133.1.08 - Expansão da prestação de serviços de atendimento a pessoas vítimas de violência.
Caracterização: A iniciativa refere-se à ampliação e regionalização dos serviços de atendimento a pessoas vítimas de violência.
Entregas
Titulo: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO
Definição: A entrega refere-se à implantação de Centros de Referência e Apoio à Vítima de Violência (CRAVV) nos municípios cearenses.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

260.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

100.000,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

360.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

73.868.829,00

75.772.130,00

149.640.959,00

DESPESAS CORRENTES

65.240.357,00

66.542.130,00

131.782.487,00

DESPESAS DE CAPITAL

8.628.472,00

9.230.000,00

17.858.472,00

73.868.829,00

75.772.130,00

149.640.959,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Total

2022

2023

Total

73.868.829,00

75.772.130,00

149.640.959,00

73.868.829,00

75.772.130,00

149.640.959,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE
Órgão Gestor:

42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Órgãos Executores

42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
42200001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE
Justificativa: Necessidade de um planejamento técnico e um monitoramento permanente acerca do desenvolvimento de a ções direcionadas à juventude no Ceará, tendo como ação principal, o auxilio a
articulação dos programas, projetos e iniciativas direcionadas a Juventude em cada município, a fim de construir uma política pública sólida e de Estado para a juventude.
Detectamos que um passo muito importante a ser dado para o caminho da institucionaliza ção das políticas públicas de juventude é a organização dos órgãos gestores municipais de
juventude, e o incentivo a criação dos conselhos municipais de juventude.
O processo de institucionalização de políticas públicas de juventude estadual encontra -se em fase de elaboração da proposta de criação e implementação de
conselhos de juventude.
Alguns estados já aprovaram leis que direcionam a pol ítica de juventude, como o Pará e o Sergipe. No caso do Cear á, não há série histórica para mensurar quantos conselhos municipais
existem no Estado do Ceará sendo possível a partir dos estudos a serem realizados após a aprovação deste PPA.
A população jovem cearense representa 26% da população do estado do Ceará, conforme dados do IBGE de 2017. Dentre esses, 27,70% nem estudam nem trabalham, de acordo o Instituto
de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE em 2018.
Observa-se, portanto no Estado do Ceará um grande n úmero de pessoas que estão inclusas nesta condição, o que por si só justificaria a inclus ão de políticas públicas específicas e a
organização dos órgãos gestores responsáveis. Além disso, essa faixa etária de idade é de extrema vulnerabilidade no que tange aos riscos de entrada em atividades ilegais, principalmente
entre os jovens pobres do sexo masculino normalmente caracterizado por um acesso restrito a oportunidades, de acordo com os dados do Índice de Vulnerabilidade Juvenil de 2017,
coletados pela Secretaria Nacional de Juventude/UNESCO.
A partir do entendimento que ainda há muito a ser avan çado, identificamos a necessidades de programas voltados para a institucionaliza ção da juventude em que tenta estabelecer as
orientações que serão seguidas no Estado do Ceará durante os anos de (2020-2023), definimos com a evolução das atividades as pretensões, no que tangem os avanços na organização de
conselhos municipais de juventude e a cria ção dos planos municipais de juventude, dando incentivo tamb ém as administrações públicas municipais a criarem seus órgãos gestores de
juventude próprios, a fim de programarmos em todo o estado a execu ção das políticas públicas de juventude conjuntas, implementando -as com clareza para obtermos um amplo acesso e
um maior alcance a maioria dos jovens da maneira mais direta e acessível.
Publico Alvo: Jovens cearenses de 15 a 29 anos.
Objetivo: Promover o fortalecimento e a institucionalização das políticas públicas voltada à Juventude.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Conselhos municipais de juventude em pleno funcionamento

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Municípios com a política municipal de juventude aprovada

percentual

Quanto maior, melhor

Público participante em projetos, núcleos e eventos voltados para a
política pública de juventude

número

Representantes de conselhos de juventude capacitados

número

Metas de Desempenho

Valor

2022

1,63

2023

12,00

14,00

2019

9,00

12,00

Quanto maior, melhor

2019

1.400,00

1.600,00

Quanto maior, melhor

2019

176,00

200,00

Iniciativa
Titulo: 134.1.01 - Expansão do controle social e participação cidadã na política pública voltada à Juventude.
Caracterização: A expansão do controle social e da participação cidadã envolve a implantação de conselhos municipais de juventude, tendo como p úblico-alvo jovens cearenses de 15 a 29 anos, atuando em
todas as regiões do Estado, visando a institucionalização dos mecanismos de participação e inclusão social.
Entregas
Titulo: CONSELHO CONSTITUÍDO
Definição: Conselho implantado pela Secretaria voltada para auxiliar a criação, implementação e avaliação das políticas iniciativas direcionadas a juventude do Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CONSELHO CONSTITUÍDO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

18,00

2023

Financeiro (R$)

120.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

19,00

122.000,00

Físico

37,00

Financeiro (R$)

242.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 134.1.02 - Expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude.
Caracterização: A expansão do engajamento da população jovem na implementação das políticas públicas voltadas à Juventude envolve o apoio e a realiza ção de projetos e eventos voltados para a
juventude, tendo como público-alvo jovens cearenses de 15 a 29 anos, atuando em todas as regiões do Estado, visando o fortalecimento das a ções voltadas para essa parcela da popula ção
cearense.
Entregas
Titulo: EVENTO APOIADO
Definição: Eventos apoiados indiretamente pela Secretaria por meio de parcerias com outras entidades para promover o acesso as informa ções sobre as políticas públicas voltadas para a
juventude com integração e interação social dos jovens.
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Eventos realizados, diretamente pela Secretaria, com a finalidade de promover o acesso as informa ções sobre as políticas públicas voltadas para a juventude com integra ção e
interação social dos jovens, incluindo a formação de mobilizadores de políticas públicas de juventude pelo Estado.
Titulo: PROJETO IMPLANTADO
Definição: Projeto implantado pela Secretaria para o desenvolvimento de a ções que possibilitem o acesso as informa ções sobre as políticas públicas voltadas para a juventude com integra ção e
interação social dos jovens.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

17,00

340.000,00

Físico

Financeiro (R$)

EVENTO APOIADO

Número Absoluto

Sim

17,00

320.000,00

34,00

660.000,00

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

20,00

245.000,00

20,00

285.000,00

40,00

530.000,00

PROJETO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

2,00

254.000,00

2,00

450.000,00

4,00

704.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 134.1.03 - Implantação do processo de planejamento das políticas públicas voltadas à população jovem.
Caracterização: A implantação do planejamento no âmbito das políticas públicas para a Juventude envolve a elabora ção de um plano estadual específico, contendo as diretrizes, metas e projetos para a
efetiva transformação no contexto social da população jovem.
Entregas
Titulo: PLANO ELABORADO
Definição: Plano elaborado no âmbito da política da Juventude, em nível estadual, com horizonte temporal mínimo de dez anos, trazendo em seu escopo as diretrizes, metas e projetos voltados à
melhoria da vida da população jovem do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PLANO ELABORADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

939.000,00

1.197.000,00

2.136.000,00

DESPESAS CORRENTES

685.000,00

747.000,00

1.432.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

254.000,00

450.000,00

704.000,00

939.000,00

1.197.000,00

2.136.000,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

2022

2023

Total

42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

819.000,00

975.000,00

1.794.000,00

42200001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE

120.000,00

222.000,00

342.000,00

939.000,00

1.197.000,00

2.136.000,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
Órgão Gestor:

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Órgãos Executores

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
Justificativa: O Estado do Ceará é rico em diversidade étnico-racial e diversidade sexual. Um Ceará de todas as cores e todxs. Sendo seu povo, inquestionavelmente, sua maior riqueza. Um povo com
grandes potencialidades produtivas e cultural que demanda investimentos em pol íticas públicas para a efetivação da inclusão social e do desenvolvimento sustent ável. Ao mesmo tempo, os
dados sobre a violência contra esta população são preocupantes e justificam a priorização do Programa.
Dados da Rede Trans Brasil, uma instituição nacional que representa pessoas Travestis e Transexuais do Brasil, apontam que em 2018 foram registrados 369 casos de homicídios contra
pessoas trans. O Brasil ocupa o 1º lugar no ranking dos países que mais mata LGBTs no mundo, pelo oitavo ano consecutivo. Neste per íodo, conforme o Centro Janaína Dutra - PMF/CE,
foram 19 travestis (64%), sete gays (23%), três lésbicas (10%) e um homem trans (3%) assassinados em Fortaleza, na Região Metropolitana e em cidades do Interior, gerando uma m édia de
2,5 assassinatos por mês. Isto coloca o estado do Ceará no 3º lugar no ranking brasileiro, ainda com alta subnotifica ção. Neste caso, racismo e transfobia andam de m ãos dadas para matar.
27% das vítimas (56 mortes) eram de cor negra, conforme o dossiê da Rede Trans. E os dados dos ATLAS da Viol ência 2017 e 2018 (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ¿ IPEA e
Fórum Brasileiro de Segurança Pública) mostram que no Brasil, atualmente, de cada 100 brasileiros assassinados, 71 são negros. Além disto, identifica-se a morte prematura desta
população, pois estas vítimas tinham idade entre 21 e 25 anos. O Centro Janaína Dutra confirma estes dados: 53% das vítimas tinham idade menor ou igual a 30 anos ¿ menos da metade
da expectativa de vida no Brasil, apontada em 73,8 anos pelas pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estat ística (IBGE). Ainda, são significativos os dados sobre a empregabilidade
do segmento, pois os crimes têm relação direta com exploração sexual e prostituição ¿ 38% das vítimas eram profissionais do sexo. A mesma Rede informa que 90% das travestis e
transexuais em algum momento da vida recorreram a prostitui ção para sobreviver, já que em sua maioria n ão possuem o ensino médio. 82% deixam a escola nos últimos anos do ensino
fundamental e apenas 1% chega ao nível superior.
No nosso país, a violência e a pobreza têm cor, conforme a relatora especial das na ções unidas sobre questões de minorias. 75% da população carcerária é negra, assim como 70,8% dos
16,2 milhões de brasileiros vivendo na extrema pobreza. As pessoas negras s ão afetadas desproporcionalmente, apesar dos quase 20 anos de políticas públicas e ações afirmativas voltadas
para a população afrodescendente. O capítulo do genocídio da juventude negra em nosso país é o quadro mais trágico: dos 56 mil homicídios registrados a cada ano, cerca de 23 mil têm,
como vítimas, negros de 15 a 29 anos de idade.
A população idosa é também preocupação das políticas públicas. A violência sobre esta população é entendida como uma ¿relação desigual de poder, implicando a nega ção do outro, da
diferença, da tolerância e das oportunidades. Como consequ ência, traduz-se num prejuízo, dano ou sofrimento e infringe o pacto social de conviv ência, de garantia de direitos¿ (Faleiros,
2007). O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, aponta Disque 100, um aumento importante de 13% no número de denúncias sobre violência contra idosos, em relação ao
ano anterior. A maioria das agressões foi cometida na própria residência das vítimas (85,6%), por filhos (52,9%) e netos (7,8%), prevendo-se para tal complexidade uma política que atue ao
mesmo tempo junto à problemática de saúde pública, de justiça criminal e de direitos humanos.
Os dados internacionais da OMS sobre violência em relação às pessoas com deficiência revelam que em determinados países um quarto da população com deficiência sofre maus tratos e
abusos violentos. São principalmente abusos contra as mulheres com def
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Publico Alvo: Pessoa Idosa; Pessoa com Deficiência; População Negra; Povos Originários , indígenas; Povos e Comunidades Tradicionais , Quilombolas, Povos de Terreiro e Ciganos; Comunidade
Africana; População LGBT (com enfoque nas travestis, mulheres e homens transsexuais); Trabalhadores em situação análoga à escravidão; Demais pessoas com direitos violados.
Objetivo: Ampliar a promoção de direitos e a inclusão social dos povos, grupos e pessoas historicamente discriminadas e vulnerabilizadas.
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

número

Quanto maior, melhor

2018

Municípios certificados como promotores da Política da Pessoa com
Deficiência

percentual

Quanto maior, melhor

Municípios certificados como promotores da Política da Pessoa Idosa

percentual

Municípios com ações de direitos humanos e inclusão social.
Municípios com equipes capacitadas para superação do racismo
institucional

Casos de LGBTfobia notificados

Pessoas com deficiência certificadas em cursos de educação
profissional

Metas de Desempenho

Valor

2022

47,00

2023

160,00

160,00

2019

15,22

20,65

Quanto maior, melhor

2019

17,39

22,83

percentual

Quanto maior, melhor

2021

10,33

20,65

percentual

Quanto maior, melhor

2019

15,00

15,00

número

Quanto maior, melhor

2018

302,00

332,00

248,00

Iniciativa
Titulo: 135.1.01 - Qualificação do atendimento dos agentes públicos para superação do racismo institucional.
Caracterização: A iniciativa consiste em qualificar o atendimento de agentes p úblicos (servidores, terceirizados e outros) por meio de forma ções sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a
transversalidade da política promoção da igualdade racial de forma a alcan çarmos a universalização, melhoria, equidade e redução de casos de racismo no atendimento dos servi ços
públicos.
Entregas
Titulo: AGENTE PÚBLICO CAPACITADO
Definição: A entrega consiste na qualificação no atendimento de agentes públicos (servidores, terceirizados e outros) por meio de forma ções sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a
transversalidade da política promoção da igualdade racial de forma a alcançarmos a universalização, melhoria, equidade e redução de casos de racismo no atendimento dos servi ços
públicos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

AGENTE PÚBLICO CAPACITADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2.000,00

2023

Financeiro (R$)

176.248,00

Físico

1.500,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

2.000,00

Financeiro (R$)

176.248,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 135.1.02 - Promoção do controle social, participação democrática e visibilidade dos aspectos socioculturais para efetivação da Política de Promoção da Igualdade Racial.
Caracterização: Esta iniciativa consiste em expandir a participa ção dos cidadãos cearenses no controle social das pol íticas de promoção da igualdade racial por meio da realiza ção de eventos de
participação cidadã e controle social, tais como confer ências, eleições e reuniões do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, Seminários, Rodas de conversa, Cine-debates,
entre outros.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Realização de eventos de participação cidadã da população cearense para o controle social e visibilidade dos aspectos socioculturais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

20.000,00

15,00

Total*

Financeiro (R$)

15,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

30,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 135.1.03 - Expansão da rede de proteção dos direitos de indivíduos afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância.
Caracterização: A iniciativa consiste em expandir a rede de prote ção dos direitos de indivíduos afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância por meio da implantação de instrumentos,
sejam estes jurídicos ou equipamentos físicos para proteção e promoção da igualdade racial.
Entregas
Titulo: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO
Definição: Equipamento social voltado a superação do racismo e ao atendimento da população negra, Indígena, quilombola, povos de terreiro, ciganos.
Titulo: PLANO PUBLICADO
Definição: É um documento de controle social e promoção da igualdade racial voltado a implementa ção do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades raciais no
estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

0,00

10.000,00

1,00

Financeiro (R$)

0,00

Físico

1,00

Financeiro (R$)

10.000,00

PLANO PUBLICADO

Número Absoluto

Sim

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 135.1.04 - Promoção da qualificação para superação do racismo e fortalecimento identitário das populações negra, indígena, quilombola, de terreiro e cigana.
Caracterização: A iniciativa consiste na realização de formações educacionais, políticas e profissionais das populações negra, indígena, quilombola, de terreiro e cigana para supera ção do racismo, das
vulnerabilidades sociais e para fortalecimento identitário destes grupos historicamente discriminados por questões étnico-raciais no Ceará.
Entregas
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Pessoa capacitada refere-se aos grupos discriminados historicamente por quest ões étnico-raciais no Ceará que participam de forma ções educacionais, políticas e profissionais para
superação do racismo, das vulnerabilidades sociais e para seu fortalecimento identitário.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA CAPACITADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

10.000,00

500,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

500,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

500,00

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 135.1.05 - Promoção da descentralização da política de promoção da igualdade racial.
Caracterização: A iniciativa consiste em realizar reuniões técnicas itinerantes com representantes dos povos discriminados historicamente, lideran ças comunitárias,
municipais, para orientações sobre a elaboração de Plano de Promoção da Igualdade Racial, Conselhos de Promoção da Igualdade Racial, Plano de Igualdade Racial e outros

movimentos

sociais

e

gestores

Entregas
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: A entrega se refere a assessoria realizada para a cria ção de órgãos de promoção da igualdade racial, planos e conselhos a n ível municípios de proteção de indivíduos afetados por
discriminação racial e de promoção da igualdade racial.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ASSESSORIA REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

5,00

10.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

5,00

0,00

Físico

10,00

Financeiro (R$)

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 135.1.06 - Implementação das Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.
Caracterização: A iniciativa refere-se a implementação de Políticas Públicas para Pessoa Idosas e para Pessoas com Defici ências pautadas na interiorização dessas políticas, considerando a importância de
que a vida das pessoas e seu consequente acesso às condições que determinam sua cidadania precisam estar delineadas e acontecer nos seus territórios.
No caminho da implementação de referidas políticas estão as propostas de regulamentação, pela Assembleia Legislativa do Ceará, das Leis que criam a Política da Pessoa Idosa do Estado
do Ceará e da Política da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará, cujos conceitos e diretrizes estão norteando o delineamento e desenvolvimento das Pol íticas Municipais. Para
viabilizar e fortalecer todo esse processo realizar -se-ão formação e assessorias ao Controle Social, para os Agentes P úblicos, as Pessoas Idosas, as Pessoas com Defici ência e a Sociedade
Civil; bem como propõe-se o desenvolvimento de tecnologias assistivas, com vistas a elabora ção e implementação de Planos Municipais que têm como premissas a qualificação e a
expansão do acesso à informação e da acessibilidade as pessoas idosas e pessoas com defici ência no Estado e nos Municípios. As estratégias educacionais possibilitam a forma ção
sócio-político-cultural da pessoa idosa e da pessoa com defici ência e a valorização dos agentes públicos que prestam serviços a esses segmentos. E por sua vez o desenvolvimento de
tecnologias assistivas contribui na promoção da acessibilidade.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Realização de eventos para promover ações integradas, intersetoriais e regionais, planejadas e executadas pela parceria de órgãos e instituições públicas, privadas e representações
da sociedade civil, para assegurar a pessoa idosa e a pessoa com defici ência o direito ao pleno exercício da cidadania, considerando os objetivos e diretrizes estabelecidos na Pol ítica
da Pessoa Idosa e da Política da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará.
Titulo: PLANO ELABORADO
Definição: Refere-se aos Planos Municipais da Pessoa Idosa e da Pessoa com Defici ência, critério para certificação de Município Promotor de Politicas para esses segmentos, elaborados e
executados pelos Municípios, com assessoramento e monitoramento da COPID.
Titulo: LEI PUBLICADA
Definição: A Política da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará
do Ceará.

aprovada pela Assembleia Legislativa do Cear á, regulamentada e implementada pelo Governo do Estado

Titulo: PESSOA QUALIFICADA
Definição: Pessoas Idosas, Pessoas com deficiência, Agentes Públicos, Controle Social e a Sociedade Civil conscientes do seu papel na sociedade e dos seus direitos e deveres como cidadão
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: A iniciativa trata da assessoria realizada junto as Inst âncias de Controle Social e aos Órgãos Públicos que prestam atendimento a pessoa idosa e pessoa com defici ência, com vistas
ao fortalecimento dessas Instituições e qualificação do serviço ofertado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

10,00

10.000,00

20,00

Financeiro (R$)

0,00

Físico

30,00

Financeiro (R$)

10.000,00

PLANO ELABORADO

Número Absoluto

Não

20,00

10.000,00

20,00

0,00

20,00

10.000,00

0,00

0,00

LEI PUBLICADA

Número Absoluto

Sim

1,00

0,00

1,00

0,00

PESSOA QUALIFICADA

Número Absoluto

Sim

1.200,00

30.000,00

1.240,00

0,00

2.440,00

30.000,00

ASSESSORIA REALIZADA

Número Absoluto

Sim

126,00

10.000,00

130,00

0,00

256,00

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 135.1.07 - Promoção da formação e qualificação socio-político-cultural do Idoso e da Pessoa com Deficiência. (Descontinuada)

Iniciativa
Titulo: 135.1.08 - Qualificação profissional e valorização dos agentes públicos que prestam serviços a pessoa idosa e a pessoa com deficiência. (Descontinuada)

Iniciativa
Titulo: 135.1.09 - Promoção da acessibilidade e do acesso à informação, aos serviços e às tecnologias assistivas para pessoas idosas e com deficiência.
Caracterização: A iniciativa refere-se a expansão do acesso e da acessibilidade, incluindo pessoas idosas e pessoas com defici ência no Estado, na participação de atividades como o uso de
informações e tecnologias assistivas.

serviços,

Entregas
Titulo: ATENDIMENTO REALIZADO
Definição: Atendimentos realizados a Pessoas e as Institui ções Públicas com a finalidade de garantir o acesso aos servi ços, informações e atividades para pessoas idosas e para pessoas com
deficiência.
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: Pessoas e Instituições assessoradas com relação as temáticas da acessibilidade e uso de tecnologias assistivas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

ATENDIMENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

750,00

942.500,00

ASSESSORIA REALIZADA

Número Absoluto

Sim

10,00

10.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

800,00

0,00

1.550,00

942.500,00

10,00

0,00

20,00

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 135.1.10 - Promoção de qualificação integrada voltada à erradicação do trabalho escravo no Estado do Ceará.
Caracterização: Capacitações que visem a promoção do trabalho decente e o enfrentamento ao trabalho an álogo ao escravo, envolvendo a rede socioassistencial dos munic ípios, professores da rede
pública, servidores das secretarias municipais, sindicatos e entidades da sociedade civil, bem como a realiza ção de campanhas de sensibilização e mobilização da população local para a
promoção do trabalho decente.
Entregas
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Profissionais da rede e outros sujeitos sociais contemplados com seminários, palestras, oficinas e rodas de conversas sobre trabalho decente e erradicação do trabalho escravo.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

PESSOA CAPACITADA

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

10.000,00

400,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

400,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

400,00

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 135.1.11 - Promoção da qualificação integrada voltada aos direitos da popula ção Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) para enfrentamento a LGBTfobia institucional
no serviço público do estado do Ceará.
Caracterização: Capacitações que visem a promoção e defesa dos direitos da população LGBT no serviço público do Estado do Ceará , envolvendo a rede socioassistencial dos munic ípios, professores da
rede pública, segurança pública, servidores das secretarias do estado, entidades da sociedade civil, bem como a realiza ção de campanhas de sensibilização e mobilização promoção e
defesa dos direitos da população LGBT, na busca da cidadania plena deste segmento.
Entregas
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Profissionais da rede e outros sujeitos sociais contemplados com semin ários, palestras, oficinas e rodas de conversas e sobre promo ção e defesa dos direitos da população LGBT, na
busca da cidadania plena deste segmento.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA CAPACITADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

1.330,00

2023

Financeiro (R$)

120.000,00

Físico

1.463,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

1.463,00

Financeiro (R$)

120.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 135.1.12 - Implantação de serviço de atendimento especializado à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).
Caracterização: A iniciativa refere-se à implantação do Centro Estadual de Referência LGBT e da unidade móvel de atendimento para atender a popula ção de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais que foram vítimas de diversas situações de violência em decorrência de orientação sexual ou identidade de gênero.
Entregas
Titulo: ATENDIMENTO REALIZADO
Definição: A entrega refere-se ao número de atendimentos psicossociais e orienta ções jurídicas direcionados a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, realizados no
Centro Estadual de Referência LGBT e da unidade móvel no estado do Ceará.
Titulo: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO
Definição: Trata-se de Centro de Referência LGBT implantado o qual terá um papel central na garantia dos direitos da popula ção LGBT, assegurando o desenvolvimento, a cidadania e prote ção
desta população e o qual mediará os conflitos entre os pilares da sociedade, incluindo a família e a população LGBT.
Titulo: UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO IMPLANTADA
Definição: Trata-se de uma unidade móvel destinada a ofertar serviço humanizado e especializado à população LGBT em situação de violência, omissão e/ou violação de direitos motivados pela
orientação sexual e/ou identidade de gênero.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

ATENDIMENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

100,00

10.000,00

300,00

0,00

400,00

Financeiro (R$)

10.000,00

CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

1,00

733.431,00

1,00

0,00

2,00

733.431,00

UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

1,00

100.000,00

0,00

0,00

1,00

100.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 135.1.13 - Expansão do controle social sobre as políticas públicas voltadas à população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT).
Caracterização: A iniciativa envolve a implantação do Conselho Estadual LGBT, visando fortalecer o controle social e fortalecimento das pol íticas públicas de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais.
Entregas
Titulo: CONSELHO CONSTITUÍDO
Definição: Trata-se de Conselho Estadual LGBT implantado o qual terá um papel central na garantia dos direitos da popula ção LGBT, assegurando o desenvolvimento, a cidadania e prote ção
desta população e o qual mediará os conflitos entre os pilares da sociedade incluindo a família, população LGBT e Governo do Estado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CONSELHO CONSTITUÍDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

10.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Página 55 de 483

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas

Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 135.1.14 - Qualificação do controle social sobre as Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. (Descontinuada)

Iniciativa
Titulo: 135.1.15 - Implementação da Política dos Direitos Humanos no Estado do Ceará.
Caracterização: Realização de projetos, capacitações, formações, eventos, palestras, campanhas e demais ações que visem a efetiva implementação da política estadual de diretos humanos.
Entregas
Titulo: ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS
Definição: Realização de estudo e pesquisa com o objetivo de fortalecer a memória histórica sobre as graves violações de direitos humanos ocorridas ao longo da formação do Estado do Ceará
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Realização de eventos com foco na promoção dos direitos humanos.
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Capacitação de servidores públicos e atores da sociedade civil com foco na melhoria da qualidade do serviço prestado e na promoção dos direitos humanos.
Titulo: PLANO ELABORADO
Definição: A entrega refere-se a elaboração e publicação de dois Planos: o Plano Estadual de Políticas Públicas dos Diretos dos Humanos e o Plano Integrado de Preven ção à Violência no
Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

Número Absoluto

Sim

Físico

2,00

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

12,00

2023

Financeiro (R$)

96.197,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

0,00

0,00

2,00

96.197,00

20.000,00

12,00

0,00

24,00

20.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

120.000,00

0,00

0,00

1,00

110.000,00

PESSOA CAPACITADA

Número Absoluto

Não

1.000,00

120.000,00

PLANO ELABORADO

Número Absoluto

Sim

1,00

110.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 135.1.16 - Promoção da Política Estadual de Memória e Verdade.
Caracterização: Realizar ações em prol do reconhecimento histórico da memória e verdade para os mais diversos estratos da sociedade, visando a constitui ção do patrimônio histórico e preservação de
valores democráticos, éticos e morais.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Realização de eventos com foco na preservação da memória histórica, no enfrentamento a violência e na promoção dos direitos humanos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

10.000,00

6,00

Total*

Financeiro (R$)

6,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

12,00

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 135.1.17 - Expansão de ações para inclusão social e redução da violência.
Caracterização: A iniciativa consiste em realizar ações que promovam políticas públicas que beneficiem pessoas em situa ção de vulnerabilidade, compostas por crian ças, adolescentes, jovens, adultos,
pessoas LGBT, idosos e pessoas com deficiência.
Entregas
Titulo: PESSOA BENEFICIADA
Definição: A entrega se refere a ações realizadas em benefício de crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas LGBT, idosos e pessoas com defici ência por meio do acesso gratuito a
políticas públicas de promoção da cidadania.
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Refere-se a capacitação de pessoas para o fortalecimento das Redes Locais de Prevenção Social à Violência
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA BENEFICIADA
PESSOA CAPACITADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

4.000,00

13.556.968,00

4.000,00

0,00

4.000,00

13.556.968,00

200,00

100.000,00

200,00

0,00

400,00

100.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 135.1.18 - Promoção do Controle Social, Prevenção e Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos.
Caracterização: Realizar ações em prol da política de prevenção, combate à tortura e graves violações de direitos humanos.
Entregas
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: A entrega se refere a seminários, oficinas e cursos realizados em prol da política de prevenção, combate à tortura e graves violações de direitos humanos.
Titulo: COMITÊ MANTIDO
Definição: A entrega refere-se à manutenção do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (Emenda Parlamentar).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA CAPACITADA
COMITÊ MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Número Absoluto

Físico

Não

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

350,00

1.149.518,00

150,00

0,00

350,00

1.149.518,00

2,00

0,00

2,00

0,00

2,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

17.384.862,00

0,00

DESPESAS CORRENTES

5.164.431,00

0,00

5.164.431,00

DESPESAS DE CAPITAL

12.220.431,00

0,00

12.220.431,00

17.384.862,00

0,00

17.384.862,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total

17.384.862,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Total

2022

2023

Total

17.384.862,00

0,00

17.384.862,00

17.384.862,00

0,00

17.384.862,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
Órgão Gestor:

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Órgãos Executores

43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
47100004 - SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
47200002 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa: As diretrizes legais previstas no Estatuto da Crian ça e do Adolescente - ECA e Lei 12594/12 e no Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas - SINASE, imp õem competências e
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
responsabilidades, nos três níveis de governo, no atendimento aos adolescentes em conflito com a lei, na perspectiva de deixar de consider á-los um problema para ser compreendido como
uma prioridade social. Aos Estados, estabelece a responsabilidade pelo atendimento aos adolescentes privados de liberdade por atos infracionais de natureza grave, com o desenvolvimento
e oferta de programas pedagógicos sólidos, com vistas a promoção de seu desenvolvimento a partir da constru ção de projetos de vida, que não mais perpassem pela infracionalidade, com
efetiva inclusão social e inserção sociofamiliar e produtiva. Este atendimento, denominado socioeduca ção, propicia aos adolescentes acesso a programas sociais e p úblicos que tragam
oportunidades para a superação de sua situação de exclusão, de ressignificação de valores, bem como o acesso à formação de valores para a participação na vida social. No âmbito do
Estado do Ceará, cabe à Superintendência Estadual de Atendimento ao Sistema Socioeducativo - SEAS a responsabilidade pelo atendimento socioeducativo aos adolescentes privados de
liberdade por prática infracional, possuindo, para tanto, uma rede de 16 unidades de atendimento socioeducativo e 01 uma unidade de recepção, distribuídas nos municípios de Sobral,
Juazeiro, Iguatu e Crateús que atendem uma média de 1000 mil adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 20 anos.
A proposta pedagógica institucional desenvolvida nas Unidades de Atendimento está assentada na garantia dos direitos humanos aos adolescentes, o que requer a participa ção das famílias
e de atores do Sistema de garantia de Direitos, como inst âncias corresponsáveis por esta ação. O atendimento socieducativo, contemplado no Programa Prote ção e Promoção dos Direitos
de Adolescentes em Atendimento Socioeducativo,
prev ê, desde as ações de melhoria da infraestrutura das unidades f ísicas, que devem observar as recomenda ções do SINASE, à
formação e preparação dos socioeducadores, e ao desenvolvimento de atividades nos eixos da escolariza ção, profissionalização, cultura, arte, esporte e lazer, e sa úde. Vale ressaltar ainda a
importância da atuação da SEAS que, por meio de seus diversos programas e articula ções com outros órgãos no atendimento socioeducativo aos adolescentes privados de liberdade, mitiga
situações que possam levar a crises nos Centros Socioeducativos. Em 2018, dentro do desafio prioritário de Promover a reintegração sociofamiliar e a inserção profissional de adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas, foram alcan çados os seguintes resultados: 69,5% de adolescentes e jovens em medida de interna ção e semiliberdade, matriculados na
educação básica, com o mínimo de 75% de frequência; 53% de adolescentes e jovens em medida socioeducativa de interna ção e semiliberdade, certificados em cursos de forma ção
profissional; 50% de famílias de adolescentes e jovens em medida de internação e semiliberdade assistidas e acompanhadas.
Publico Alvo: Adolescentes em conflito com a lei, de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 21 anos incompletos, sentenciados judicialmente.
Objetivo: Ampliar a eficiência e a eficácia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para sua reinserção sociofamiliar e comunitária.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Adolescentes e jovens em medida socioeducativa de internação e
semiliberdade certificados em cursos de formação profissional

2023

percentual

Quanto maior, melhor

2018

53,00

70,00

75,00

Adolescentes e jovens em medida socioeducativa de internação e
semiliberdade com no mínimo de 75% de frequência na educação
básica

percentual

Quanto maior, melhor

2018

69,50

88,00

90,00

Centros socioeducativos funcionando com o ambiente físico e
infraestrutura em conformidade com o SINASE

percentual

Quanto maior, melhor

2018

30,00

94,00

100,00
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Iniciativa
Titulo: 136.1.01 - Qualificação da prestação dos serviços nas unidades do sistema socioeducativo do Estado.
Caracterização: A iniciativa refere-se a realização de eventos de formação promovidos pela Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo - SEAS e a rede de parceiros, para os
gestores, equipe técnica, socioeducadores e demais profissionais com atua ção na SEAS e nos Centros Socioeducativos dos munic ípios de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu e
Crateús.
Entregas
Titulo: PROFISSIONAL CAPACITADO
Definição: Capacitação de gestores, equipe técnica, socioeducadores e demais profissionais que atuam na SEAS nos eventos de formação promovidos pela SEAS e a rede de parceiros.
Titulo: MODELO EDUCACIONAL IMPLANTADO
Definição: Consiste na construção e implantação de metodologia de ensino e aprendizagem específica para adolescentes em medida socioeducativa.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROFISSIONAL CAPACITADO
MODELO EDUCACIONAL IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto
Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Não

1.048,00

951.105,00

Sim

1,00

356.795,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1.086,00

1.136.940,00

1.086,00

2.088.045,00

0,00

356.795,00

1,00

713.590,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 136.1.02 - Expansão da oferta de vagas no sistema de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. (Descontinuada)
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Iniciativa
Titulo: 136.1.03 - Qualificação física e tecnológica das unidades de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socieducativas.
Caracterização: A iniciativa trata de reforma nas estruturas f ísicas e modernização tecnológica dos Centros Socioeducativos de priva ção de liberdade e semiliberdade do Estado do Cear á, de modo a
adequar os espaços aos requisitos do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), e por sua vez, proporcionar a execu ção das atividades e o bem-estar da comunidade
socioeducativa.
Entregas
Titulo: SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO
Definição: Consiste na implantação de novos processos de gerenciamento e operacionaliza ção da segurança dos Centros Socioeducativos com protocolo de seguran ça sistematizado, publicado
e pessoal capacitado. O quantitativo registrado nesta entrega refere-se ao número de Centros Socioeducativos em que ocorrerá a implantação do novo sistema de gestão.
Titulo: CENTRO SOCIOEDUCATIVO ESTRUTURADO
Definição: Centros socioeducativos de privação de liberdade e semiliberdade adequado aos requisitos do SINASE.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

8,00

1.396.732,00

CENTRO SOCIOEDUCATIVO ESTRUTURADO

Número Absoluto

Sim

1,00

5.321.611,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

4,00

1.396.430,00

12,00

2.793.162,00

1,00

6.637.509,00

2,00

11.959.120,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 136.1.04 - Promoção da oferta de serviços de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
Caracterização: Trata-se da manutenção e funcionamento dos Centros Socioeducativos capital e interior com toda estrutura de log ística e pessoal, bem como da execução dos programas estruturantes nas
áreas de educação básica e profissional, arte e cultura, esporte e lazer, assistência social (convivência familiar e comunitária).
Entregas
Titulo: CENTRO SOCIOEDUCATIVO MANTIDO
Definição: Centros socioeducativos mantidos e em funcionamento na capital e interior com estrutura de log ística e pessoal, bem como na execução dos programas estruturantes nas áreas de
educação básica e profissional, arte e cultura, esporte e lazer, assistência social (convivência familiar e comunitária).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CENTRO SOCIOEDUCATIVO MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

19,00

2023

Financeiro (R$)

92.569.581,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

19,00

115.289.540,00

Físico

19,00

Financeiro (R$)

207.859.121,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 136.1.05 - Qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
Caracterização: A iniciativa refere-se à qualificação profissional envolvendo adolescentes e jovens, de ambos os sexos, em cumprimento de medidas socioeducativas nos diversos regimes, egressos e
adolescentes em situação de vulnerabilidade.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA

cursos de capacitação profissional para o desenvolvimento de compet ências do público alvo, através do PROARES, consistindo em uma estratégia de superação de
Definição: Refere-se a
dificuldades para inserção de adolescentes no mercado de trabalho.
Titulo: ADOLESCENTE CAPACITADO
Definição: Adolescentes que concluíram e foram certificados em cursos de capacitação profissional.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

CAPACITAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

10,00

680.000,00

0,00

0,00

10,00

Financeiro (R$)

680.000,00

ADOLESCENTE CAPACITADO

Número Absoluto

Não

5.220,00

1.213.585,00

6.960,00

1.221.585,00

6.960,00

2.435.170,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 136.1.06 - Promoção do apoio à prestação no âmbito municipal do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas.
Caracterização: Corresponde ao apoio que o Estado dá aos munic ípios por meio do cofinanciamento para atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e
Prestação de Serviços à Comunidade, realizado em Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS).
Entregas
Titulo: CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO
Definição: Centro de referência apoiado com cofinanciamento para a oferta do Servi ço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida
(LA) e de Prestação de Serviços a Comunidade (PSC), conforme as determinações da PNAS, NOB/SUAS e a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (Lei Nº 8.472/93), no que
tange as obrigações do Estado e a lei Nº 12.594/2012 ¿ Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CENTRO DE REFERÊNCIA APOIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

55,00

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

55,00

0,00

Físico

55,00

Financeiro (R$)

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 136.1.07 - Implantação de serviço de atendimento especializado aos adolescentes egressos do Sistema Socioeducativo
Caracterização: Consiste na disponibilização de serviços voltados a adolescentes egressos do sistema socioeducativo, oportunizando a constru ção de alternativas de vida por meio de atividades voltadas à
ressignificação de valores, ampliação da base cultural e desenvolvimento pessoal e cognitivo.
Entregas
Titulo: ADOLESCENTE ATENDIDO
Definição: Consiste nos adolescentes egressos do sistema socioeducativo de meio fechado atendidos pelo Programa de Apoio aos Egressos do Sistema Socioeducativo (PAES).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ADOLESCENTE ATENDIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1.390.956,00

381,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

396,00

Físico

1.390.956,00

Financeiro (R$)

777,00

2.781.912,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 136.1.08 - Implantação do serviço de monitoramento e avaliação de risco de reincidência em delitos.
Caracterização: A iniciativa refere-se ao desenvolvimento e implantação do sistema de avaliação de risco de reincidência, contemplando a construção de modelos de atendimento que tratam da reincid ência
e o sistema de informações de monitoramento de reincidência no delito.
Entregas
Titulo: SISTEMA IMPLANTADO
Definição: Consiste na implantação do Sistema Integrado de Avaliação de Risco de Reincidência no Delito.
Titulo: OBSERVATÓRIO IMPLANTADO
Definição: Observatório Socioeducativo que concentra pesquisas e informações da área da infância e juventude, analisando fatos e propondo ações e soluções metodológicas para o tema.
Titulo: MODELO DE AVALIAÇÃO IMPLANTADO
Definição: Consiste na implantação de metodologia de avaliação de riscos à reincidência a delitos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SISTEMA IMPLANTADO
OBSERVATÓRIO IMPLANTADO
MODELO DE AVALIAÇÃO IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto
Número Absoluto

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1,00

28.122,00

0,00

28.122,00

1,00

56.244,00

Sim

1,00

28.122,00

0,00

28.122,00

1,00

56.244,00

Sim

1,00

28.122,00

0,00

28.122,00

1,00

56.244,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

103.964.731,00

127.514.121,00

231.478.852,00

DESPESAS CORRENTES

92.559.581,00

115.289.540,00

207.849.121,00

DESPESAS DE CAPITAL

11.405.150,00

12.224.581,00

23.629.731,00

103.964.731,00

127.514.121,00

231.478.852,00

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

600.000,00

600.000,00

1.200.000,00

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

680.000,00

0,00

680.000,00

47100004 - SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO

Total

102.684.731,00

126.914.121,00

229.598.852,00

103.964.731,00

127.514.121,00

231.478.852,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Resultado Temático: População com acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade adequada.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2018

População em situação de pobreza beneficiada por programas de
distribuição de alimentos

Valor

2022

11,50

2023

14,88

15,11

141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Órgão Gestor:

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Órgãos Executores

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
31200006 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
Justificativa: O Brasil tem como desafio a implementação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, prevista na Lei Nº 11.346 de 15 de setembro de 2006 (Lei Orgânica de Segurança Alimentar e
Nutricional - LOSAN) que determina em seu Art. 2º - A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispens ável à realização dos
direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a seguran ça alimentar e nutricional da
população. A política deve ser fundamentada em um conjunto de a ções planejadas para garantir o acesso de todos a alimentos saud áveis e adequados que promovam a nutrição e a saúde
da população.
Quanto à distribuição de alimentos promovidos pela Política de Segurança Alimentar e Nutricional, o Ceará ao longo deste per íodo vinha apresentando avanços com o aporte de recursos
federais por meio de diversos programas e projetos de aquisi ção e distribuição, incluindo a montagem de uma logística descentralizada para viabilizar o processo de distribui ção. A execução
das diversas ações é coordenada pelo Governo do Estado em parceria com os munic ípios ou realizada diretamente por eles por meio de conv ênios junto ao Governo Federal. Nos anos
recentes o aporte federal vem diminuindo trazendo preocupa ção quanto à manutenção do que já foi alcançado em termos da segurança alimentar e nutricional da população cearense no que
se refere à aquisição e distribuição.

Com objetivo de impulsionar ainda mais a din âmica agrária e recompor parcialmente a redução dos recursos federais, o Estado do Ceará instituiu por meio da Lei Nº 15.910/2015 a Política
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de Aquisição de Alimentos na Agricultura Familiar do Ceará, com cinco modalidades. A lei prevê dentre outros objetivos o incentivo e o fortalecimento da Agricultura Familiar, promovendo
inclusão econômica e social com fomento a produção sustentável, ao beneficiamento de alimentos e a gera ção de renda, com incentivo a produção e aquisição dos produtos proveniente da
agricultura familiar nas compras realizadas pelos órgãos públicos Estaduais.
Em 2018, a lei foi regulamentada para a Modalidade Compra Institucional. Por meio da execu ção desta modalidade proporciona-se o incentivo ao consumo de alimentos saud áveis e
sustentáveis, valorizando a cultura alimentar local e regional a partir dos or çamentos dos órgãos e entidades da administração publica estadual. Todavia um desafio presente é a
regularização das demais modalidades previstas na referida lei.
Levando em consideração o publico alvo, ou seja pessoas em vulnerabilidade socioassistencial e nutricional, segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estrat égia Econômica do Ceará
(Ipece) o Ceará foi o único estado do Nordeste onde houve redu ção da extrema pobreza ente 2016 e 2017, segundo os parâmetros do Bolsa família, são considerada extremamente pobres
as pessoas com rendimento domiciliar per capita menor ou igual a R$ 85,00. Considerando apenas a região Nordeste, o Ceará foi o único estado onde houve redução na extrema pobreza
entre 2016 e 2017. Em termos absolutos, isso significa que aproximadamente 25 mil cearenses saíram da extrema pobreza. Os maiores aumentos se deram no Piauí (34,36%), Bahia
(31,58%) e Sergipe (28,38%).
Diante desses resultados, destaca-se que o estado do Ceará vem demonstrando maior altivez em superar os efeitos adversos do mau desempenho da economia brasileira nos últimos anos.
Em parte, isso pode ser atribuído ao controle fiscal e organização das contas públicas que permitem investimentos na área social, ampliando o acesso à alimentos em qualidade e qualidade
adequada pelas entidades socioassistenciais.
Publico Alvo: População em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional
Objetivo: Ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequada, contribuindo com a redução da insegurança alimentar e nutricional.
Indicadores Programáticos
Título

Municípios com Câmera Intersetorial de Segurança Alimentar e
Nutricional (CAISAN) apoiados.
Pessoas beneficiadas com alimentação saudável

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2021

número

Quanto maior, melhor

2019

Metas de Desempenho

Valor

2022

15.159,00

2023

16,30

20,65

29.403,00

29.403,00

Iniciativa
Titulo: 141.1.01 - Promoção do apoio às equipes municipais e sociedade civil na Política de Segurança Alimentar e Nutricional (PSAN) e das ações intersetoriais.
Caracterização: O assessoramento visa o fortalecimento da Pol ítica de Segurança Alimentar e Nutricional (PSAN) e das ações intersetoriais por meio de assessoramento, tendo como p úblico-alvo gestores,
técnicos e sociedade civil dos 184 municípios.
Entregas
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: A assessoria realizada consiste no número de municípios assessorados para o fortalecimento da PNSAN na perspectiva de prestar
fortalecimento de seus componentes, elaboração dos Marcos Regulatórios de Segurança Alimentar e Nutricional e de planos municipais de SAN.

orienta ções direcionadas para adesão ao sistema e

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ASSESSORIA REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

30,00

2023

Financeiro (R$)

310.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

30,00

100.000,00

Físico

60,00

Financeiro (R$)

410.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 141.1.02 - Promoção da qualificação em Educação Alimentar e Nutricional.
Caracterização: A qualificação em Educação Alimentar e Nutricional visa a melhoria dos servi ços de alimentação, desenvolvimentos de hábitos saudáveis e redução da Insegurança Alimentar e Nutricional,
tendo como público-alvo, técnicos, Conselheiros Municipais, Manipuladores de Alimentos, Fam ílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família , beneficiárias do Cartão Mais Infância, Pessoas
beneficiadas do Programa Mais Nutrição e Pessoas em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional.
Entregas
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: A entrega refere-se ao número de pessoas capacitadas em Educação Alimentar e Nutricional e Direito Humano à Alimentação Adequada na perspectiva de promover conhecimentos e
habilidades que contribuam para melhorar suas condi ções alimentares, no que se refere ao consumo de alimentos saud áveis e adequados fortalecendo assim a Seguran ça Alimentar e
Nutricional.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA CAPACITADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

10.000,00

500,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

500,00

10.000,00

Físico

Financeiro (R$)

500,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 141.1.03 - Expansão da oferta e acesso a alimentos de qualidade.
Caracterização: A iniciativa busca expandir a oferta do acesso a alimentos de qualidade para contribuir com a redu ção da Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN), das pessoas em situação de INSAN
na Grande Fortaleza e na região do Cariri, através Programa Mais Nutrição, com doação de alimentos, mix de legumes e outros produtos oriundos do Banco de Alimentos e da F ábrica de
Sopas e de Polpas instalados no entreposto da Ceasa -CE, em Maracanaú e na Ceasa ¿ Cariri/Barbalha para Organizações da Sociedade Civil (OSC), Projeto e ações ligadas ao Mais
Nutrição.
Entregas
Titulo: ALIMENTO DISTRIBUÍDO
Definição: A entrega refere-se a quantidade de alimentos distribuídos pelo Programa Mais Nutrição, oriundos do Banco de Alimentos e da Fábrica de Sopas e de Polpas, instalados no entreposto
da Ceasa-CE, em Maracanaú e na Ceasa - Cariri/Barbalha, como forma de contribuir para a redu ção da Insegurança Alimentar, das pessoas das Organizações da Sociedade Civil
(OSCs), projetos e ações que participam desse programa de acesso a alimentação saudável.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ALIMENTO DISTRIBUÍDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

quilograma

Sim

Físico

360.000,00

2023

Financeiro (R$)

30.000,00

Físico

360.000,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

720.000,00

Financeiro (R$)

30.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 141.1.04 - Qualificação do controle de qualidade dos alimentos ofertados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional.
Caracterização: A qualificação do controle de qualidade dos alimentos ofertados a pessoas em situa ção de insegurança alimentar e nutricional visa garantir a qualidade dos alimentos e promover o acesso a
alimentação saudável através do serviço de análises laboratoriais.
Entregas
Titulo: SERVIÇO LABORATORIAL PROMOVIDO
Definição: Serviços de análises microbiológicas e físico-químicas de alimentos de acordo com a legislação vigente com foco na garantia de segurança alimentar e nutricional.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega

2022

Título

SERVIÇO LABORATORIAL PROMOVIDO

Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

20.000,00

3.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

3.500,00

Físico

10.000,00

Financeiro (R$)

6.500,00

30.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 141.1.05 - Promoção do acesso a alimentos oriundos da agricultura familiar para população em situação vulnerabilidade alimentar e nutricional.
Caracterização: Corresponde à distribuição de leite e outros alimentos oriundos da agropecu ária de base familiar para população vulnerável que se encontra em situação de insegurança alimentar e
nutricional.
Entregas
Titulo: ALIMENTO DISTRIBUÍDO
Definição: Distribuição de alimentos diversos, adquiridos da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar de pessoas, às quais estão inseridas em Entidades socioassistenciais.
Titulo: LEITE DISTRIBUÍDO
Definição: Distribuição de leite
socioassistenciais.

de

bovino

e

caprino,

adquiridos

da

agricultura

familiar,

contribuindo

com

a

seguran ça

alimentar

de

pessoas,

às

quais

estão

inseridas

em

Entidades

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ALIMENTO DISTRIBUÍDO
LEITE DISTRIBUÍDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

quilograma

Sim

litro

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1.381.410,00

12.323.500,00

1.519.549,00

19.600.000,00

2.900.959,00

31.923.500,00

10.789.487,00

25.999.999,00

11.328.963,00

28.970.000,00

22.118.450,00

54.969.999,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

38.693.499,00

48.720.000,00

87.413.499,00

DESPESAS CORRENTES

31.474.999,00

41.205.000,00

72.679.999,00

DESPESAS DE CAPITAL

7.218.500,00

7.515.000,00

14.733.500,00

38.693.499,00

48.720.000,00

87.413.499,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

2022

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
31200006 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Total

2023

Total

38.323.499,00

48.570.000,00

86.893.499,00

20.000,00

10.000,00

30.000,00

350.000,00

140.000,00

490.000,00

38.693.499,00

48.720.000,00

87.413.499,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
2 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS
Resultado Estratégico: População atendida com serviços públicos estaduais planejados e geridos de forma eficiente, eficaz e efetiva, atendendo
social, equidade e sustentabilidade fiscal.
Indicadores Estratégicos
Título

Índice de concentração regional dos investimentos (ICI)
Índice de Eficiência nos Gastos do Setor Público Estadual
Taxa de investimento público pela Receita Corrente Líquida (RCL)

às necessidades e demandas regionais, com transpar ência, controle

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

adimensional

Quanto menor, melhor

2018

Valor

2022

2023

1,0527

1,09

1,05

R$ por trabalhador

Quanto maior, melhor

2019

70,90

62,20

65,40

percentual

Quanto maior, melhor

2018

15,20

10,66

11,12

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto menor, melhor

2018

2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Resultado Temático: Administração pública estadual gerenciada com eficiência e eficácia.
Indicadores Temáticos
Título

Participação do gasto administrativo geral no orçamento estadual

Expectativa de Desempenho

Referência
Valor

2022

63,18

2023

61,50

60,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ
Órgão Gestor:

46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Órgãos Executores

01000000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
01200001 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR
02000000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
04000000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
04200001 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
04200003 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
06000000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
06200001 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
08200005 - COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ
08200007 - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
10100002 - POLÍCIA CIVIL
10100003 - POLÍCIA MILITAR
10100004 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
10100007 - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
10200006 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
13000000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
13200001 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ
13200002 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
13200003 - FUNDO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO
15000000 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
15200003 - FUNDO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
15200004 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
15200005 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
18000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
18200004 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA
19200005 - COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO DE ATIVOS DO CEARÁ
21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
21200001 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ
21200003 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ
21200006 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
21200013 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
24000000 - SECRETARIA DA SAÚDE
24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
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27000000 - SECRETARIA DA CULTURA
29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
29200001 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS
29200007 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
30000000 - CASA CIVIL
30200001 - FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ
30200002 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
31200001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
31200002 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
31200003 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
31200005 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
31200006 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
36000000 - SECRETARIA DO TURISMO
41000000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
46100003 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
46200001 - INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
46200002 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ
46200003 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
46200006 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ
46200009 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
47100004 - SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
53000000 - CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO
56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200001 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ
56200003 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
56200006 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
56200007 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
56200008 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A
57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
58000000 - ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA
Justificativa: Ao longo dos últimos anos, sobretudo nos dois últimos Planos Plurianuais (PPA), 2012-2015 e 2016-2019, o estado do Ceará tem se destacado no aprimoramento da gest ão das atividades
administrativas das diversas instituições públicas, com destaque para a realização de ações de desenvolvimento institucional e qualifica ção do quadro de servidores e demais colaboradores
públicos no desempenho de suas atribuições nas áreas-meio.
Um dos pontos que se pode destacar nessa trajet ória é a busca pela otimização dos gastos administrativos, gerando maior margem de recursos para investir nas atividades -fim das
instituições, o que representa a priorização no que se considera mais importante: o retorno para a sociedade dos recursos dela arrecadados. A prova dessa invers ão positiva de
direcionamento do gasto público é observada na participação do somatório das despesas administrativas, ou seja, aquelas contempladas nos programas de gest ão e manutenção do
funcionamento da máquina administrativa, em relação ao total das despesas executadas, tanto nos programas final ísticos, quanto administrativos e especiais, saindo de 37,7%, em 2015,
para 31,34%, em 2018.
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O desafio que continuará a pautar a implementa ção desse programa, nesse próximo horizonte de quatro anos, é ampliar a otimiza ção do gasto administrativo, sem comprometer, no entanto,
a qualidade dos serviços prestados, exigindo um eficaz processo de planejamento e de execução.
Publico Alvo: Instituições da Administração Pública Estadual, direta e indireta, dos três Poderes.
Objetivo: Promover com eficiência a gestão administrativa dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, de todos os Poderes.
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto menor, melhor

2018

Participação das despesas das áreas administrativas no orçamento
estadual.

Metas de Desempenho

Valor

2022

31,34

2023

30,00

30,00

Iniciativa
Titulo: 211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos.
Caracterização: A qualificação física e tecnológica envolve um conjunto de medidas voltadas à melhoria da presta ção dos serviços públicos administrativos, ou seja, para a melhoria na presta ção das
atividades-meio, tanto no que tange à estrutura, quanto à modernização tecnológica.
Entregas
Titulo: EDIFICAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA IMPLANTADA
Definição: Edificação pública administrativa construída e equipada para promover a melhoria na prestação dos serviços públicos administrativos.
Titulo: UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA
Definição: Unidade pública administrativa que passa por uma estrutura ção, quer seja física, reforma ou ampliação, quer seja tecnológica, como a melhoria do parque tecnológico, contemplando
ainda a aquisição de material permanente, como mobiliário, veículos ou outros equipamentos que ampliam o patrimônio material da instituição.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

EDIFICAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA
IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

2,00

505.000,00

2,00

5.205.000,00

4,00

5.710.000,00

UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA
ESTRUTURADA

Número Absoluto

Sim

114,00

53.258.011,00

113,00

52.320.079,81

227,00

105.578.090,81

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 211.1.02 - Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos.
Caracterização: A qualificação do quadro profissional envolve um conjunto de atividades voltadas à preparação do servidor para a implementação dos serviços públicos nas áreas administrativas, como
planejamento, orçamento, controle, auditoria, comunicação, administrativo-financeiro, gestão de programas e projetos, dentre outras.
Entregas
Titulo: SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO
Definição: Servidores e empregados públicos, que passam por processo de qualifica ção com carga horária a partir de 20 horas/aula, em qualquer instituição de ensino (pública ou privada), de
forma presencial ou a distância, em temas administrativos, atividades -meio( ex: planejamento, orçamento, gestão de compras, liderança, modernização organizacional etc.), com
comprovação de conclusão.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

SERVIDOR PÚBLICO QUALIFICADO

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

2.589.145,00

3.749,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

3.813,00

2.487.052,00

Físico

Financeiro (R$)

3.813,00

5.076.197,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 211.1.03 - Promoção do desenvolvimento institucional dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.
Caracterização: A promoção do desenvolvimento institucional corresponde a um conjunto de a ções voltadas à melhoria do desempenho institucional dos órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual, direta e indireta, dos três Poderes, como a realização de planejamento estratégico organizacional, redesenho de processos administrativos, promo ção da governança
administrativa, dentre outras ações estratégicas.
Entregas
Titulo: AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA
Definição: Refere-se à execução de atividades como desenho ou redesenho de processos, avaliação de desempenho, instalação de comitê executivo da instituição, dentre outras.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
IMPLEMENTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

68,00

2023

Financeiro (R$)

4.315.720,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

68,00

5.351.667,23

Físico

136,00

Financeiro (R$)

9.667.387,23

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 211.1.04 - Promoção dos serviços públicos administrativos.
Caracterização: A promoção dos serviços públicos administrativos corresponde à manutenção da realização de atividades administrativas de todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Ceará,
direta e indireta, dos três Poderes.
Entregas
Titulo: UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA MANTIDA
Definição: Unidade pública que tem suas atividades administrativas custeadas para a garantia de seu pleno funcionamento.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA MANTIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

792,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

3.431.599.971,00

795,00

Total*

Financeiro (R$)

Físico

3.599.283.931,00

795,00

Financeiro (R$)

7.030.883.902,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera
FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS CORRENTES

2022

2023

Total

3.481.143.911,00

3.656.784.605,04

7.137.928.516,04

3.433.307.157,00

3.601.531.035,23

7.034.838.192,23

DESPESAS DE CAPITAL

47.836.754,00

55.253.569,81

103.090.323,81

INVESTIMENTOS ESTATAIS

11.123.936,00

7.863.125,00

18.987.061,00

DESPESAS DE CAPITAL

11.123.936,00

7.863.125,00

18.987.061,00

3.492.267.847,00

3.664.647.730,04

7.156.915.577,04

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Órgão Executor Financeiro
01000000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

2022

2023

Total

500.984.485,00

526.459.562,00

11.654.939,00

0,00

11.654.939,00

02000000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

238.842.134,00

248.616.416,00

487.458.550,00

04000000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

290.663.254,00

301.530.258,00

592.193.512,00

36.550.258,00

37.457.237,00

74.007.495,00

690.396,00

645.000,00

1.335.396,00

06000000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

11.069.138,00

11.220.000,00

22.289.138,00

06200001 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

25.035.000,00

26.010.000,00

51.045.000,00

01200001 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR

04200001 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
04200003 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

1.027.444.047,00

15.563.899,00

16.147.790,00

31.711.689,00

107.938.000,00

110.096.760,00

218.034.760,00

08200005 - COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

2.552.034,00

727.060,00

3.279.094,00

08200007 - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS

6.432.902,00

6.676.065,00

13.108.967,00

10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

11.713.896,00

12.094.598,00

23.808.494,00

10100002 - POLÍCIA CIVIL

18.097.365,00

18.685.529,00

36.782.894,00

10100003 - POLÍCIA MILITAR

64.186.175,00

66.272.226,00

130.458.401,00

10100004 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

6.129.773,00

6.328.991,00

12.458.764,00

10100007 - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

2.858.612,00

2.951.517,00

5.810.129,00

10.000,00

5.000,00

15.000,00

13000000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

16.444.439,00

16.974.333,00

33.418.772,00

13200001 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

28.066.059,00

28.635.346,00

56.701.405,00

13200002 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

18.827.436,00

20.827.436,00

39.654.872,00

1.949.920,00

1.949.920,00

3.899.840,00

487.402.528,00

509.841.048,00

997.243.576,00

405.000,00

405.000,00

810.000,00

10200006 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

13200003 - FUNDO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO
15000000 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
15200003 - FUNDO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
15200005 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

800.000,00

400.000,00

1.200.000,00

18000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

12.005.389,00

12.403.790,00

24.409.179,00

19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA

89.955.857,00

92.879.422,00

182.835.279,00

137.000,00

0,00

137.000,00

19200005 - COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO DE ATIVOS DO CEARÁ
21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

25.772.890,00

31.918.029,00

57.690.919,00

113.958.953,00

118.504.378,00

232.463.331,00

8.791.840,00

9.152.122,00

17.943.962,00

360.000,00

360.000,00

720.000,00

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

186.866.058,00

191.307.434,00

378.173.492,00

24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

239.700,00

139.700,00

379.400,00

490.528.488,00

493.608.994,00

984.137.482,00

21200001 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ
21200003 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ
21200013 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
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Órgão Executor Financeiro
27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

2022

2023

Total

13.390.832,00

15.633.231,00

29.024.063,00

29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

3.575.672,00

5.687.287,00

9.262.959,00

29200001 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

1.897.122,00

1.743.178,00

3.640.300,00

29200007 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS

17.253.608,00

18.910.297,00

36.163.905,00

30000000 - CASA CIVIL

91.918.837,00

94.516.586,04

186.435.423,04

30200001 - FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

3.289.095,00

3.366.036,00

6.655.131,00

30200002 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

4.192.022,00

4.312.811,00

8.504.833,00

31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

5.833.516,00

6.074.655,00

11.908.171,00

31200001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

8.877.215,00

9.215.824,00

18.093.039,00

31200002 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ

8.111.424,00

8.192.020,00

16.303.444,00

31200003 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

2.977.402,00

3.074.168,00

6.051.570,00

31200005 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

14.468.438,00

15.878.124,00

30.346.562,00

31200006 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ

14.476.871,00

38.958.116,00

53.434.987,00

3.034.608,00

3.379.658,00

6.414.266,00

34.644.459,00

36.050.952,00

70.695.411,00

7.808.567,00

8.097.704,00

15.906.271,00

36000000 - SECRETARIA DO TURISMO
41000000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
46100003 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
46200001 - INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ

8.218.854,00

8.546.096,00

16.764.950,00

67.897.761,00

73.630.710,00

141.528.471,00

114.241.970,00

128.250.111,00

242.492.081,00

951.904,00

967.353,00

1.919.257,00

4.061.500,00

4.066.500,00

8.128.000,00

10.330.161,00

11.589.937,00

21.920.098,00

46200003 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

4.345.902,00

4.628.696,00

8.974.598,00

46200006 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ

4.294.739,00

4.337.488,00

8.632.227,00

46200002 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

46200009 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

25.170.481,00

2.118.099,00

27.288.580,00

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

82.248.966,00

116.162.446,00

198.411.412,00

47100004 - SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO

9.802.178,00

10.084.876,00

19.887.054,00

53000000 - CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

2.744.739,00

2.862.358,00

5.607.097,00
31.034.808,00

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

13.383.542,00

17.651.266,00

56200003 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.

1.450.000,00

0,00

1.450.000,00

56200006 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

6.168.216,00

6.507.184,00

12.675.400,00

56200007 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

7.624.550,00

7.624.550,00

15.249.100,00
1.012.000,00

56200008 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A
57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

552.000,00

460.000,00

4.842.141,00

5.003.741,00

9.845.882,00

49.434.056,00

60.721.164,00

110.155.220,00
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Órgão Executor Financeiro

2022

58000000 - ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

Total

2023

Total

5.270.682,00

5.113.547,00

10.384.229,00

3.492.267.847,00

3.664.647.730,04

7.156.915.577,04

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Resultado Temático: População atendida com excelência, justiça e imparcialidade, por agentes públicos qualificados, valorizados, dimensionados e alocados de forma efetiva e equitativa.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto menor, melhor

2019

Índice de rotatividade

Valor

2022

2023

30,00

30,00

221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Órgão Gestor:

46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Órgãos Executores

15000000 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
46200001 - INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
46200008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ
46200009 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Justificativa: Contribuem para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Ceará servidores p úblicos civis e militares com vínculo estatutário no Poder Executivo, Legislativo, Judici ário,
Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado. Atualmente o Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (SUPSEC), abrange cerca de 143 mil
segurados, entre ativos, aposentados e pensionistas. A tend ência é que esse número aumente nos próximos anos em virtude da inclusão de novos pensionistas e pela possibilidade de
novos concursos públicos, mesmo considerando as regras específicas da adesão ao regime complementar no caso de novos servidores.
Com relação ao quantitativo de ativos, de aposentados e de pensionistas, observa -se uma tendência natural para a ampliação do número de aposentados. Dados do relatório de atividades
de 2018 do Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria (PIPA) do Governo do Estado do Ceará, evidenciam que ao final do ano analisado um total de 10.956 servidores
implementaram os requisitos para a aposentadoria. Segundo ainda o relat ório, até 2022 estima-se que 19.261 servidores estarão aptos a se aposentar, o que representa um percentual
superior a 30% do atual quadro de servidores ativos.
A expectativa de aumento de solicitações de aposentadoria para os próximos anos reforça a preocupação com a necessidade de ampliação dos serviços previdenciários a serem prestados
pelo Governo ao público-alvo dessa política pública. A realidade verificada na operacionaliza ção da Previdência Estadual, conforme dados do Sistema de Virtualiza ção de Processos
(VIPROC), mostra que em maio de 2019, existiam cerca de 38 mil processos de inativação em tramitação pelas instâncias do Estado. Esse estoque de processos totalizava 24.271 em
12/2013, 26.956 em 12/2014, 30.153 em 12/2015, 32.385 em 12/2016 e 35.939 em 12/2017. Desse total, cerca de 17 mil tramitam há mais de 10 anos.
Nessa perspectiva, se faz necessária a adoção de estratégias de governo de forma a garantir a efici ência da gestão da previdência, a inovação dos processos e serviços, a modernização da
infraestrutura e a otimização dos recursos com foco no equilíbrio atuarial e na sustentabilidade. Isso implica reorganizar e fortalecer a governan ça corporativa do Sistema Previdenciário do
Estado do Ceará, nas vertentes do regime próprio e do regime complementar, atendendo a Lei Complementar nº 184 de 21/11/2018 que cria a Fundação de Previdência Social do Estado do
Ceará (CEARAPREV), bem como a Lei Complementar nº185 de 21/11/2018, que dispõe sobre normas para criação e funcionamento da Fundação de Previdência Complementar do Estado
do Ceará (CE-PREVCOM).
Além do investimento na esfera da governan ça do Sistema Previdenciário, é preciso fortalecer o compromisso com a educa ção previdenciária de modo a contribuir para que o segurado
tenha acesso ao conhecimento sobre a import ância da previdência para a sua proteção social e de seus familiares. Salienta-se que a educação previdenciária tornou-se fundamental na
sociedade brasileira, visto que o saber adquirido exerce influ ência direta sobre as decisões dos segurados e de suas famílias, em virtude de auxiliar no entendimento sobre quest ões
financeiras, bem como por possibilitar a prepara ção dos segurados para o acompanhamento e fomento do seu direito previdenci ário em curto, médio e longo prazo. A proposta da educa ção
previdenciária, no entanto, se apresenta como uma estrat égia para além da transmissão do conhecimento sobre as regras contidas nos instrumentos legais e normativos, ensejando um
processo pedagógico que também possa contribuir na preparação do servidor para a aposentadoria, com foco na sua socializa ção, cidadania e nos pressupostos de um envelhecimento
ativo.
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Nesse sentido pretende-se fortalecer as ações integradas voltadas à valorização e orientação aos servidores aptos a se aposentar e tamb ém os aposentados, por meio do investimento em
duas experiências de vanguarda realizadas continuament
Publico Alvo: Servidores públicos civis e militares, ativos e inativos, e seus dependentes.
Objetivo: Ampliar a eficiência e a eficácia na oferta de serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais ativos e inativos.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Atendimentos realizados por meio do Programa de Ação Integrada
(PAI) e do Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria
(PIPA)

número

Quanto maior, melhor

2018

28.898,00

7.350,00

7.718,00

Índice anual de análise de processos virtuais pelo órgão gestor do
RPPS/SUPSEC

percentual

Quanto maior, melhor

2018

30,00

45,00

50,00

Retorno dos processos virtuais de aposentadoria para diligência após
análise jurídica

percentual

Quanto maior, melhor

2019

60,00

65,00

Variação dos atendimentos realizados por meio do ISSEC

percentual

Quanto maior, melhor

2018

25,00

15,00

-26,94

2023

Iniciativa
Titulo: 221.1.01 - Promoção da preparação de servidores públicos para a aposentadoria - PIPA.
Caracterização: Desde 2008 o Governo do Estado do Ceará vem realizando uma s érie de ações continuadas no âmbito da educação previdenciária com o objetivo de preparar servidores para o momento da
aposentadoria. As ações, originárias do Projeto Integrado de Preparação para a Aposentadoria - PIPA, atendem dois perfis de servidores com os seguintes objetivos:
Para o servidor que opta por aposentar -se, proporcionar subsídios para minimizar os impactos decorrentes da transi ção da vida laboral para a aposentadoria por meio da promo ção de
palestras e oficinas presenciais e no modo virtual que possibilitem o conhecimento sobre os ganhos e perdas que dever ão ocorrer na vida de cada um após a aposentadoria; identificação de
novas alternativas de trabalho e qualifica ção para futuras inserções no mercado de trabalho e período de descompressão com carga horária flexibilizada pelo gestor/chefe imediato do órgão
em que trabalha para acesso aos cursos e atividades do Programa PAI .
Para o servidor que opta por continuar na ativa, oferecer orienta ções por meio de palestras e oficinas presenciais e no modo virtual que possibilitem ressignificar seu papel na institui ção em
que trabalha e propor flexibilização da carga horária para acesso aos cursos e atividades do Programa PAI.
Entregas
Titulo: ATENDIMENTO REALIZADO
Definição: Refere-se aos atendimentos realizados pelo PIPA, contabilizados de acordo com o n úmero de participações em cada atividade realizada, tais como, eventos, palestras e oficinas .
Contando com parcerias de instituições de ensino e entidades que possuem profissionais de áreas técnicas diversas e especialistas no envelhecimento ativo (gerontólogos, médicos,
psicólogos, nutricionistas, advogados, economistas, entre outros). Além do servidor apto a aposentar-se as ações se estendem ao grupo familiar, especialmente o c ônjuge. São
temáticas pertinentes nas palestras e oficinas: aposentadoria; educa ção financeira, saúde física, mental e social; tempo livre; meio ambiente; Economia e Direito; e, enfoque positivo,
ou seja, a aposentadoria como uma etapa positiva. Busca-se contribuir com a mudança da visão sobre o momento da aposentadoria; a integra ção do aposentado em novas atividades;
oportunidades de capacitação; serviço voluntariado; planejamento de vida; incremento de renda e reintegração a vida laboral.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ATENDIMENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

772,00

2023

Financeiro (R$)

82.000,00

Físico

800,00

Total*

Financeiro (R$)

85.000,00

Físico

1.572,00

Financeiro (R$)

167.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Página 77 de 483

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas

Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 221.1.02 - Promoção da qualidade de vida no âmbito do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI.
Caracterização: Refere-se as ações do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI, o qual tem como diretriz o envelhecimento como direito personal íssimo e a sua proteção um direito social,
conforme Artigo 8º do Estatuto do Idoso. Referido marco legal, em seu Artigo 3º, afirma que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder p úblico assegurar ao idoso, com
absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária. Pretende-se atender o aposentado através da prestação de serviços de profissionais na área de gerontologia para ministrar cursos, palestras e oficinas no
modo presencial ou no modo virtual com o objetivo de desenvolver suas potencialidades, autonomia, valorizar a autoestima, cultura e identidade. São oferecidas ações continuadas (cursos
de idiomas, filosofia, informática, música, teatro, desenho, artesanato); atividades físicas (tai chi chuan, lien kong, ginástica cerebral), atividades integradas de estímulo à memória e
espiritualidade; geração de renda e ocupação, além de feiras de artesanato; encontros de socializa ção com palestras presenciais e/ou no modo virtual; celebrações de datas comemorativas;
atividades sistemáticas na área de saúde (plantão psicológico e serviço de aferição de pressão arterial). As entregas compreenderão o somatório de todos os atendimentos realizados nas
atividades descritas.
Entregas
Titulo: ATENDIMENTO REALIZADO
Definição: A entrega corresponderá ao número de atendimentos realizados pelo Programa de A ção Integrada para o Aposentado - PAI, os quais ser ão contabilizados de acordo com o número de
participações em cada atividade e evento realizado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ATENDIMENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

93.000,00

7.350,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

7.718,00

96.000,00

Físico

Financeiro (R$)

15.068,00

189.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 221.1.03 - Promoção da prestação dos serviços de Perícia Médica Itinerante.
Caracterização: A Iniciativa busca garantir a prestação dos serviços finalísticos da perícia médica administrativa a ser realizada no interior do Estado. O servi ço será realizado através do deslocamento da
equipe técnica (médico, assistente social e psicólogo) até as cidades-pólo das três macrorregiões com maiores índices de solicitações de perícias. As ações itinerantes têm como objetivo
facilitar o acesso aos procedimentos periciais para servidores p úblicos civis, militares e dependentes residentes no interior do Estado que possuem dificuldades de locomo ção e/ou
deslocamento em virtude da incapacidade f ísica e/ou mental em função da doença/enfermidade; da idade avançada; da impossibilidade de deslocamento em raz ão da necessidade do
acompanhamento do familiar doente; e da gravidez de alto risco. Pretende-se a concretização de um serviço pericial descentralizado, imparcial, humanizado, informativo, ágil, eficaz e efetivo,
comprometido com as reais necessidades de saúde dos servidores e da boa condução da administração pública.
Entregas
Titulo: ATENDIMENTO REALIZADO
Definição: A entrega corresponderá ao número de atendimentos realizados pelo serviço de Perícia Médica Itinerante.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ATENDIMENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

360,00

2023

Financeiro (R$)

58.600,00

Físico

360,00

Total*

Financeiro (R$)

60.000,00

Físico

720,00

Financeiro (R$)

118.600,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 221.1.04 - Promoção da prestação dos serviços de Perícia Médica.
Caracterização: Consiste na realização das ações e atendimentos realizados na capital. Trata-se de avaliação pericial para fins de admissão, licença para tratamento de saúde, remoção, redução de carga
horária, aposentadoria/reforma por invalidez, revisão de aposentadoria/reforma, isenção de Imposto de Renda, comprovação de invalidez de dependente maior de idade, promo ção e licença
para acompanhamento de familiar doente. O p úblico-alvo é formado por servidores públicos civis e militares e seus dependentes, pertencentes ao quadro de pessoal dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual e do Tribunal de Contas do Estado. Além dos servidores civis e militares do estado do Cear á, os
atendimentos também podem ser destinados a servidores de outros entes federativos quando em tratamento de sa úde no estado do Ceará. O atendimento na capital pode ocorrer
presencialmente na sede da Perícia Médica Oficial, por meio de visita domiciliar/hospitalar, ou por análise documental.
Entregas
Titulo: ATENDIMENTO REALIZADO
Definição: A entrega representa o número de atendimentos realizados em Fortaleza, de forma presencial ou documental.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

ATENDIMENTO REALIZADO

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

24.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

24.000,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

48.000,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 221.1.05 - Qualificação da Gestão Previdenciária Estadual.
Caracterização: Consiste na modernização das ferramentas informatizadas e no incremento da produ ção da análise dos processos de aposentadoria e de pens ão, com foco na celeridade, economia
processual e no acesso à informação, de modo a otimizar o atendimento previdenci ário aos beneficiários do SUPSEC. Envolvendo a implantação de um plano de gestão que visa a
estruturação física e tecnológica da Previdência Estadual, bem como o apoio a ações de desenvolvimento de sua gestão para a qualificação dos serviços prestados aos beneficiários do
RPPS/SUPSEC.
Entregas
Titulo: PLANO DE GESTÃO IMPLEMENTADO
Definição: A entrega trata-se de um conjunto de medidas voltadas ao fortalecimento da gestão da previdência social dos servidores públicos civis e militares do Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PLANO DE GESTÃO IMPLEMENTADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

52.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

52.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 221.1.06 - Promoção de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos civis, militares, seus dependentes e pensionistas.
Caracterização: Refere-se a prestação de todos os serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, exames especializados e laboratoriais, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia aos credenciados
ao plano de saúde NOVO ISSEC. O público-alvo é formado por servidores públicos civis e militares, ativos e inativos, e seus dependentes e pensionistas, dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual, do Tribunal de Contas do Estado, e dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica
e Fundacional.
Entregas
Titulo: ATENDIMENTO REALIZADO
Definição: Consiste no número total de procedimentos em assistência à saúde, realizados pela rede de atendimento credenciada ao NOVO ISSEC, compreendendo diversas modalidades (
assistências hospitalar, médica, em exames, odontológica, em fisioterapia, em psicologia e em fonoaudiologia).
Titulo: INSTITUTO DE SAÚDE MANTIDO
Definição: A entrega refere-se as despesas administrativas de custeio final ístico do ISSEC, a exemplo da empresa de auditoria t écnica de saúde, empresa de guarda de arquivos do ISSEC, INSS
patronal, mão-de-obra terceirizada, empresa de venda de passagens aéreas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ATENDIMENTO REALIZADO
INSTITUTO DE SAÚDE MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

771.877,00

265.559.400,00

887.661,00

265.567.400,00

1.659.538,00

531.126.800,00

1,00

16.957.586,00

1,00

35.277.794,00

1,00

52.235.380,00

Não

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 221.1.07 - Promoção da assistência especializada à saúde de pessoas com deficiência.
Caracterização: A Iniciativa visa promover atendimentos especializados aos usu ários e dependentes do plano de saúde NOVO ISSEC, os quais possuem necessidades especiais relacionadas à deficiência
mental, intelectual ou física, que gerem incapacidades de realizar as atividades pr óprias para a vida independente, além dos casos de atraso de aprendizagem e retardo neuropsicomotor. O
atendimento é realizado com apresentação do cartão saúde NOVO ISSEC, devendo o beneficiário passar por avaliação prévia a ser realizada por equipe especializada do Issec. A execu ção
da Iniciativa conta com recursos provenientes de contribui ção pecuniária mensal do cada usuário, proporcional à remuneração e idade mediante adesão ao Fundo de Assistência à Saúde
dos Servidores Públicos do Estado do Ceará - FASSEC, e de repasse financeiro do Governo do Estado do Ceará
Entregas
Titulo: ATENDIMENTO REALIZADO
Definição: A entrega representa o número total de atendimentos/procedimentos realizados em assistência à saúde de usuários e dependentes do Plano de Saúde NOVO ISSEC os quais
possuem algum tipo de necessidade especial, com necessidade de avalia ção prévia por equipe especializada do Issec. Os atendimentos s ão realizados através de escolas
especializadas credenciadas ao Issec,.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ATENDIMENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

1.236,00

2023

Financeiro (R$)

720.000,00

Físico

1.248,00

Total*

Financeiro (R$)

712.000,00

Físico

2.484,00

Financeiro (R$)

1.432.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 221.1.08 - Qualificação profissional para melhoria contínua dos serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais.
Caracterização: A iniciativa consiste em qualificar o desempenho profissional dos servidores que atuam na presta ção dos serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valoriza ção dos
servidores públicos estaduais, realizados por meio da Funda ção de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev), do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec) e
da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: A entrega refere-se à capacitação de servidores por meio da participa ção em cursos, oficinas, congressos, semin ários e demais meios de qualificação profissional institucionalmente
reconhecidos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

CAPACITAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

715.000,00

30,00

Total*

Financeiro (R$)

50,00

Físico

715.000,00

Financeiro (R$)

80,00

1.430.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 221.1.09 - Qualificação física e tecnológica das unidades de prestação dos serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais.
Caracterização: A qualificação física e tecnológica envolve um conjunto de medidas voltadas à melhoria dos servi ços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valoriza ção dos servidores públicos
estaduais, prestados no âmbito da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev), do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec) e da Secretaria do
Planejamento e Gestão (Seplag), tanto no que tange à estrutura, quanto à modernização tecnológica.
Entregas
Titulo: EDIFICAÇÃO PÚBLICA ESTRUTURADA
Definição: Refere-se à qualificação da estrutura física e tecnológica das unidades públicas que prestam serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valoriza ção dos servidores
públicos estaduais, em que se incluem a Funda ção de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev), o Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará (Issec) e unidades
da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag). Contempla a melhoria de suas instalações físicas, a aquisição de equipamentos, mobiliários, recursos de tecnologia da informa ção e
comunicação, dentre outros destinados à estruturação de suas edificações.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EDIFICAÇÃO PÚBLICA ESTRUTURADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

Físico

55.000,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

55.000,00

Financeiro (R$)

1,00

110.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
2022

2023

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

284.292.586,00

302.568.194,00

586.860.780,00

DESPESAS CORRENTES

284.087.585,00

302.362.429,00

586.450.014,00

205.001,00

205.765,00

410.766,00

284.292.586,00

302.568.194,00

586.860.780,00

Esfera

DESPESAS DE CAPITAL

Total

Total

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Órgão Executor Financeiro
46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
46200001 - INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
46200008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ
46200009 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Total

2022

2023

Total

233.600,00

241.000,00

474.600,00

17.893.586,00

36.213.794,00

54.107.380,00

266.113.400,00

266.113.400,00

532.226.800,00

52.000,00

0,00

52.000,00

284.292.586,00

302.568.194,00

586.860.780,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS
Órgão Gestor:

46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Órgãos Executores

01000000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
10100008 - ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ
13000000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
13200001 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ
15000000 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
18000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA
24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
27000000 - SECRETARIA DA CULTURA
29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
29200001 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS
29200004 - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ
29200007 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
31200001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
31200002 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
31200003 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
31200006 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
36000000 - SECRETARIA DO TURISMO
42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
46100003 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
46200001 - INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
46200002 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ
46200003 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
47100004 - SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Justificativa: O Estado do Ceará é composto por 184 municípios, em um território de 148.886,13km², cuja população estimada segundo o IBGE, para 2020, é de 9.187.103 habitantes.

Dessa população estimada, 77,4% estão em áreas urbanas e 22,6% em áreas rurais e cerca de 61,71% está localizada nas regiões administrativas da Grande Fortaleza, com 4.137.561
habitantes (45,04%); Cariri, com 1.031.033 habitantes (11,22%); e no Sertão de Sobral, com 500.635 (5,45%).
A proposição de diretrizes regionais pela participa ção social cidadã e segmentos da sociedade civil, e as diretrizes internas do governo na busca por resultados nas pol íticas públicas,
requerem esforço de planejamento e de priorização das demandas para a alocação adequada da força de trabalho, composta por servidores e empregados públicos.
De acordo com a Secretaria do Planejamento e Gest ão (Seplag), o Sistema de Gestão de Folha de Pagamento (Sigef) registra um total de 85.854 servidores públicos, e as empresas de
sociedade de economia mista registram um total de 1.689 empregados públicos e 130 comissionados, totalizando 87.673.
Estão distribuídos nos órgãos da administração direta (91,61%); autarquias (2,22%), fundações (3,27%) e empresas públicas (0,83%) e sociedade de economia mista (2.07%).
Esse número não inclui os empregados públicos das nove entidades da administra ção indireta, cujos dados não estão disponíveis no referido sistema. Também não inclui os servidores e
empregados dos poderes legislativo e judiciário estadual.
O planejamento de pessoas para o servi ço público estadual tem como restrição a limitação da despesa total com pessoal, a qual, em cada per íodo de apuração, não pode exceder a 60% da
Receita Corrente Líquida (RCL), conforme estabelece a LRF, no seu Art. 19.
Segundo o Relatório de Gestão Fiscal ¿ RGF da Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE), no período de janeiro a abril de 2021, o total da despesa com pessoal consolidada do Estado foi em torno
de R$23 bilhões, o que correspondeu a 48% da Receita Corrente Líquida Ajustada (RCLA), respeitando os limites da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Essa imposição legal demanda do governo o aperfeiçoamento da gestão dos gastos com pessoal e o aprimoramento das diretrizes, pol íticas e estratégias para o planejamento, a gestão e o
desenvolvimento de pessoas no serviço público estadual.
Dentre as diretrizes, ressalta-se o planejamento da força de trabalho para provimento de cargos e empregos p úblicos, compatibilizando o quadro de pessoal aos objetivos estrat égicos
organizacionais, e assegurando cotas para pessoas com deficiência.
A organização administrativa do Estado prevê a estrutura ção dos cargos e empregos públicos em carreiras, cujo conjunto de atribui ções e habilitações possibilitam a servidores e
empregados, ao longo de sua permanência no serviço público, caminhar de forma ascendente na remuneração, bem como na assunção de responsabilidade.
A demanda crescente por serviços públicos torna necessário aos órgãos e entidades o desenvolvimento das compet ências dos servidores e empregados, mediante a qualifica ção e a
formação continuada com vistas a contribuir para uma melhor prestação do serviço público.
De acordo com dados da Secretaria do Planejamento e Gest ão ¿ Seplag, obtidos por meio do Sistema de Controle de Servi ços de Terceiros (Sister), o número de terceirizados no âmbito do
poder executivo estadual, em julho de 2021,é de 22.882 pessoas.
Embora não sejam servidores nem empregados públicos, esse contingente de profissionais oriundos dos contratos de presta ção de serviços de mão-de-obra terceirizada realiza atividades
nas áreas administrativa, informática, saúde, asseio e conservação, motoristas e vigilância, dos órgãos e entidades.
Esses profissionais também necessitam de qualificação, uma vez que o trabalho por eles realizado de forma adequada permite ao servi ço público manter foco no planejamento e execu ção
de atividades finalísticas dos processos de negócio relacionados
Publico Alvo: Órgãos, Entidades e Servidores Públicos civis e militares do Estado do Ceará.
Objetivo: Promover o dimensionamento, alocação, reconhecimento e desenvolvimento das pessoas nos órgãos públicos estaduais para uma melhor oferta do serviço público.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Certificação em vagas ocupadas na modalidade à distância

percentual

Quanto maior, melhor

2018

69,36

2023

68,00

70,00

Ocupação de vagas ofertadas na modalidade presencial/remota

percentual

Quanto maior, melhor

2017

83,92

85,00

86,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 222.1.01 - Promoção da qualificação profissional na área de gestão pública para servidores e empregados públicos.
Caracterização: A Iniciativa representa a promoção de ações e atendimentos realizados pela EGPCE com foco em capacita ção, formação e qualificação profissional na área de Gestão Pública,
aos servidores e empregados públicos, nas modalidades a distância e presencial. Considerando o plano estrat égico da EGPCE, os atendimentos são realizados por meio da oferta
nas esferas técnicas e comportamental e de programas de forma ção continuada, voltados para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. Atua tamb ém na
atualização do saber, por meio de palestras, workshops, f óruns, congressos e seminários, os quais abordam assuntos da atualidade, tratando de temas espec íficos e afins à área
Pública, possibilitando um intercâmbio de experiências exitosas.

destinados
de cursos
esfera da
de Gestão

Entregas
Titulo: CURSO OFERTADO
Definição: A entrega representa a oferta de cursos e outras a ções de capacitação, nas modalidades presencial, a dist ância, remota e híbrida, aos servidores, empregados p úblicos e
colaboradores.
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: A entrega corresponde à realização de eventos de capacitação e atualização como oficinas, seminários e palestras, nas modalidades presencial, remota e híbrida.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

CURSO OFERTADO

Número Absoluto

Sim

400,00

1.497.545,00

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

70,00

60.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

450,00

1.565.203,00

850,00

3.062.748,00

80,00

69.005,00

150,00

129.005,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 222.1.02 - Promoção do bem estar no ambiente de trabalho no serviço público.
Caracterização: A Iniciativa pretende realizar um conjunto de eventos do Programa da Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho no Servi ço Público. Os eventos visam estimular o bem-estar físico, mental
e emocional dos servidores públicos, empregados públicos e demais colaboradores do Estado do Ceará por meio de atividades voltadas para ado ção de hábitos e atitudes saudáveis em
relação própria saúde do servidor e a do ambiente organizacional. Busca-se promover uma reflexão sobre atitudes cotidianas, incentivar uma cultura e estilo de vida sustent ável e mais
saudável e colocar o servidor como protagonista da sua vida, de forma a contribuir para uma consequente melhora da produtividade laboral.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: A entrega refere-se aos eventos realizados nos quais ser ão desenvolvidas atividades físicas e culturais, palestras, campanhas mensais e outras afins e de incentivo à
bem-estar e da sustentabilidade no ambiente de trabalho.

promoção do

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

14,00

2023

Financeiro (R$)

61.910,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

19,00

28.910,00

Físico

33,00

Financeiro (R$)

90.820,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 222.1.03 - Expansão da força de trabalho para a implementação das políticas públicas no estado do Ceará.
Caracterização: A iniciativa se refere à expansão da força de trabalho por meio da entrega de novos servidores efetivos, temporários e empregados públicos.
Entregas
Titulo: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO
Definição: A entrega representa a realização de concursos e seleções públicas para servidores efetivos, tempor ários e empregados públicos no âmbito dos Órgãos e Entidades estaduais.
Considera-se a entrega realizada somente após publicado em DOE o resultado da última etapa do concurso/seleção pública.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

4.815.274,00

20,00

Total*

Financeiro (R$)

7,00

4.101.013,00

Físico

Financeiro (R$)

27,00

8.916.287,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 222.1.04 - Promoção de ingresso de profissionais qualificados para ocupação em postos estratégicos.
Caracterização: A iniciativa se refere a atração de profissionais capacitados e preparados para os desafios da gest ão pública, por meio de um processo de pré-seleção para cargos em comissão. Esse
processo é direcionado tanto ao público interno (servidores e empregados públicos) quanto ao público externo, tendo os candidatos que comp õem o público interno a oportunidade de
demonstrar seus talentos e potencialidades e o p úblico externo de fazer parte de um projeto de Estado que se posiciona como competitivo, inovador e sustent ável. A definição dos cargos a
serem disponibilizados para a seleção dependerá de análise previa do Governo, definida com base em estudos realizados pelo Órgão demandante e pela área corporativa responsável pela
gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas.
Entregas
Titulo: SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS REALIZADA
Definição: A entrega consiste na realização de seleção de profissionais qualificados para ocupa ção de determinados cargos comissionados para atua ção em nível estratégico e tático, em
conformidade com a definição prévia do Governo.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

2,00

10.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

10.000,00

Físico

Financeiro (R$)

3,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 222.1.05 - Expansão das estratégias de reconhecimento dos servidores públicos e de melhoria do desempenho no exercício de suas atividades laborais.
Caracterização: A iniciativa é voltada à busca pelo estabelecimento de novas formas de promover o reconhecimento dos servidores p úblicos, visando melhorar sua motivação e proporcionar,
consequentemente, a melhoria de seu desempenho no exerc ício de suas atividades laborais. Dentre essas estrat égias podem ser citadas a preparação do servidor para novos desafios
alinhados à dinâmica da revolução digital, a novas áreas de atuação e a ´preparação para novos ciclos de carreira.
Entregas
Titulo: ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS
Definição: A entrega consiste na realização de estudos e pesquisas voltados ao planejamento e implementa ção das estratégias de promoção do reconhecimento e melhoria do desempenho dos
servidores públicos.
Titulo: PLANO ELABORADO
Definição: A entrega corresponde à elaboração de um plano contendo diretrizes para a promoção de ações de reconhecimento dos servidores públicos.
Titulo: SERVIDOR PÚBLICO RECONHECIDO
Definição: A entrega refere-se ao número de servidores contemplados por gratificações de incentivos remuneratórios, tais como gratificação de titulação e gratificação de desempenho.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

10.000,00

407,00

0,00

407,00

10.000,00

PLANO ELABORADO

Número Absoluto

Não

1,00

10.000,00

SERVIDOR PÚBLICO RECONHECIDO

Número Absoluto

Não

407,00

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 222.1.06 - Promoção do gerenciamento da Folha de Pagamento da Administração Pública Direta e Indireta, exceto às Sociedade de Economia Mista.
Caracterização: Esta iniciativa é voltada à gestão das alterações funcionais com impacto financeiro na Folha de Pagamento em conformidade com as legislações vigentes
Entregas
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: A entrega refere-se ao assessoramento realizado nas demandas de
Pagamento em consonância legislações vigentes.

Órgãos e Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, no tocante à gestão da Folha de

Titulo: FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZADA
Definição: A entrega refere-se à autorização mensal para pagamento da folha dos servidores p úblicos civis, militares e beneficiários do Poder Executivo, gerada e analisada a partir das
informações inseridas no sistema pelas equipes setoriais e em conformidade com a legislação vigente.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

ASSESSORIA REALIZADA

Número Absoluto

Sim

57,00

0,00

FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZADA

Número Absoluto

Sim

14,00

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

57,00

0,00

114,00

0,00

14,00

0,00

28,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 222.1.07 - Promoção do assessoramento na área de gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas aos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.
Caracterização: A iniciativa se refere ao assessoramento realizado pela área responsável pela gestão corporativa do desenvolvimento de pessoas às demandas de Órgãos e Entidades da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional. Entre outras atividades, situam -se: o estudo e planejamento da força de trabalho; realização de estudos e pesquisas na área de inovação na gestão de
pessoas; elaboração e atualização de planos de cargos e carreiras, os quais definem as regras para a administra ção salarial e estabelece parâmetros técnicos para a diferenciação da
remuneração entre os colaboradores e os cargos, bem como critérios adequados para promoção, progressão, mapa de carreira e benefícios aos servidores.
Entregas
Titulo: ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS
Definição: A entrega consiste na realização de estudos e pesquisas para subsidiar a defini ção de políticas de inovação na área de gestão e desenvolvimento de pessoas, a exemplo de novas
formas de trabalho como o teletrabalho, do dimensionamento da for ça de trabalho, da melhoria do Estatuto do Servidor P úblico, da avaliação de desempenho, da estabilidade, da
Saúde e Segurança no Trabalho, entre outros temas e documentos correlatos à área.
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: A entrega se refere ao assessoramento corporativo realizado aos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, no tocante à realização de regras para
concursos e seleções públicas; na elaboração e atualização de planos de cargos e carreiras, planejamento da for ça de trabalho, entre outras demandas pertinentes à área de gest ão e
desenvolvimento estratégico de pessoas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

Número Absoluto

Sim

2,00

0,00

ASSESSORIA REALIZADA

Número Absoluto

Sim

60,00

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

2,00

0,00

4,00

0,00

60,00

0,00

120,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

6.464.729,00

5.774.131,00

12.238.860,00

DESPESAS CORRENTES

5.664.729,00

5.463.131,00

11.127.860,00

800.000,00

311.000,00

1.111.000,00

6.464.729,00

5.774.131,00

12.238.860,00

DESPESAS DE CAPITAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Órgão Executor Financeiro
01000000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
10100008 - ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ
13000000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
13200001 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

2022

2023

Total

10.000,00

10.000,00

20.000,00

2.970.000,00

3.047.763,00

6.017.763,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

750.000,00

250.000,00

1.000.000,00
10.000,00

15000000 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

10.000,00

0,00

19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA

10.000,00

1.000,00

11.000,00

24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

80.000,00

80.000,00

160.000,00

27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

10.000,00

0,00

10.000,00

29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

10.000,00

20.000,00

30.000,00

29200001 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

10.000,00

10.000,00

20.000,00

29200007 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS

50.274,00

5.000,00

55.274,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

31200001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

10.000,00

30.000,00

40.000,00

31200002 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ

10.000,00

10.000,00

20.000,00

31200003 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

10.000,00

10.000,00

20.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

36000000 - SECRETARIA DO TURISMO

10.000,00

10.000,00

20.000,00

42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

50.000,00

55.000,00

105.000,00

43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

10.000,00

50.000,00

60.000,00

46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

41.910,00

43.910,00

85.820,00

1.557.545,00

1.634.208,00

3.191.753,00

90.000,00

0,00

90.000,00

315.000,00

362.250,00

677.250,00

46200003 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

10.000,00

0,00

10.000,00

47100004 - SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO

20.000,00

20.000,00

40.000,00

57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

10.000,00

5.000,00

15.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

6.464.729,00

5.774.131,00

12.238.860,00

31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

31200006 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ

46100003 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
46200001 - INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
46200002 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

57200001 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
2.3 - GESTÃO FISCAL
Resultado Temático: Sustentabilidade fiscal assegurada para o atendimento das demandas sociais e regionais e a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Ceará.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Autonomia fiscal do Estado

percentual

Quanto maior, melhor

2017

Valor

65,35

70,00

Capacidade de investimento público

percentual

Quanto maior, melhor

2017

11,96

6,00

6,00

Índice de endividamento

percentual

Quanto menor, melhor

2017

69,11

80,00

80,00

Relação entre despesa de pessoal e Receita Corrente Líquida (RCL)

percentual

Quanto menor, melhor

2018

42,30

49,00

49,00

Relação entre receita total e PIB estadual

percentual

Quanto maior, melhor

2018

16,26

15,30

15,10

Relação entre resultado primário e PIB estadual

percentual

Quanto maior, melhor

2018

0,32

0,47

0,35

2022

2023

70,00

231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE
Órgão Gestor:

19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA

Órgãos Executores

19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA
Justificativa: A partir do processo de formação do indivíduo para a cidadania, destacando o funcionamento do Estado e a fun ção social dos tributos, se consolida valores éticos no trato da coisa pública,
instrumentalizando o cidadão para a governança compartilhada. Nesse sentido, tem-se uma relação consciente e mais harmônica entre sociedade e Estado, ampliando o sentimento de
pertença e estimulando o controle social, a transpar ência e a participação social. Em 2018, o Brasil deixou de arrecadar R$ 345 bilhões por conta de sonegação de imposto, de acordo com
um cálculo realizado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz). Além disso, outra pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tribut ário (IBPT) aponta
que 27% das grandes empresas não estão em dia com os tributos, enquanto 49% das médias e 65% das pequenas também fazem parte deste cenário. O processo de educação fiscal
possibilita que situações como essas sejam analisadas e suas consequ ências avaliadas. Assim,o Fisco Estadual contribui para o combate a sonega ção também pelo viés educacional,
promovendo a cidadania fiscal. Além disso, os contribuintes, representados pelas suas categorias, se queixam de dificuldades em viabilizar pleitos que facilitam a presta ção de contas e
simplificam o cumprimento da carga tributária
Publico Alvo: Contribuintes
Objetivo: Ampliar a aproximação entre a sociedade e o Fisco Estadual, no contexto da importância da gestão fiscal e a responsabilidade no controle social da aplicação dos recursos públicos.
Indicadores Programáticos
Título

Nível de satisfação do contribuinte

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

número

Quanto maior, melhor

2014

Metas de Desempenho

Valor

2022

4,00

2023

4,00

4,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 231.1.01 - Promoção da melhoria do ambiente de negócios no contexto da tributação estadual.
Caracterização: Instalado em abril de 2019, o Condecon, com composição paritária, conta com nove representantes do Fisco estadual e nove de entidades do setor produtivo e de categorias profissionais .
Entre as atribuições do Conselho estão planejar, elaborar, coordenar e executar a pol ítica estadual de proteção ao contribuinte; analisar as sugest ões encaminhadas ao colegiado; orientar
sobre os direitos, garantias e deveres dos contribuintes e conscientizar sobre os tributos e sua função social.
Entregas
Titulo: SERVIÇO FISCAL QUALIFICADO
Definição: Essa melhoria pretende fortalecer o diálogo com a sociedade e debater ideias para desburocratizar a cobran ça de impostos, melhorando o ambiente de neg ócios no Ceará. Como
exemplo, esta entrega poderá produzir os seguintes resultados: simplificação de regra tributária, mudança de processo ou procedimento adotado pelo Estado, melhoria de servi ço
informatizado disponibilizado pelo Estado.
Titulo: OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA SIMPLIFICADA
Definição: Consolidação e simplificação das normas e leis tributárias para reduzir a grande quantidade de diplomas normativos que dificultam o entendimento das regras tribut árias pelos auditores
e contribuintes.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SERVIÇO FISCAL QUALIFICADO
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA SIMPLIFICADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Físico

Não

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

8,00

1.210.000,00

8,00

1.706.763,00

16,00

2.916.763,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 231.1.02 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços fazendários.
Caracterização: Estabelecer as condições para o fornecimento e instalação de infraestrutura física das unidades fazendárias, com implementação de arquitetura centralizada de TI e a integra ção e
otimização das atividades e funções requisitadas pelas operações fiscais.
Entregas
Titulo: UNIDADE FAZENDÁRIA ESTRUTURADA
Definição: Reforma das unidades fazendárias para melhorar as condições estruturais, incorporar condições de acessibilidade e dar maior conforto à sociedade que usa estas unidades.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE FAZENDÁRIA ESTRUTURADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

2,00

1.440.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

2,00

1.000.000,00

Físico

Financeiro (R$)

4,00

2.440.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 231.1.03 - Expansão da formação para o exercício da cidadania em relação fisco estadual.
Caracterização: Realização de cursos para a compreensão da função social do tributo, da participação e do controle social para a gestão fiscal destinados a servidores públicos, professores, estudantes e
demais interessados.
Entregas
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Capacitação para professores e servidores públicos com foco na ampliação da rede de disseminadores em educação fiscal e formação para o exercício da cidadania para o público
participante.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA CAPACITADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

10.000,00

4.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

4.000,00

100.000,00

Físico

Financeiro (R$)

8.000,00

110.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 231.1.04 - Promoção da cidadania fiscal dos participantes do programa quanto à importância da emissão de documentos fiscais.
Caracterização: Esta iniciativa consiste na disseminação de conteúdos de tributação, cidadania e participação social, bem como da contribuição do cidadão para a governança pública.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Realização de eventos para os participantes do programa de est ímulo à emissão de documentos fiscais com o objetivo de sensibilizar quanto a import ância participação e do controle
social e do seu impacto para a gestão dos recursos públicos.
Titulo: PRÊMIO CONCEDIDO
Definição: Refere-se à concessão de prêmios por rateio e sorteios no âmbito do Programa Sua Nota Tem Valor com o propósito de conscientizar a população sobre a importância de pedir cupons
e notas fiscais, estimular a participação de todos no controle e aplicação de recursos públicos e oferecer um espaço onde o cidadão pode acompanhar suas compras, consultar suas
notas, ganhar prêmios e ainda ajudar quem mais precisa.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

3,00

50.000,00

0,00

50.000,00

3,00

Financeiro (R$)

100.000,00

PRÊMIO CONCEDIDO

Número Absoluto

Sim

1.584,00

10.000,00

1.584,00

10.000,00

3.168,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 231.1.05 - Promoção da prestação dos processos e serviços fazendários.
Caracterização: Referente a folha de pagamento de recursos humanos (servidores e terceirizados), encargos sociais e benefícios; manutenção e funcionamento das unidades fazendárias.
Entregas
Titulo: UNIDADE FAZENDÁRIA MANTIDA
Definição: Prover as unidades fazendárias de recursos humanos (servidores e terceirizados), manutenção e funcionamento das unidades fazend árias visando um atendimento de qualidade à
sociedade.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

UNIDADE FAZENDÁRIA MANTIDA

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

40,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

650.008.156,00

Total*

Financeiro (R$)

40,00

Físico

677.632.291,00

40,00

Financeiro (R$)

1.327.640.447,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
2022

2023

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

652.728.156,00

680.549.054,00

1.333.277.210,00

DESPESAS CORRENTES

650.008.156,00

677.632.291,00

1.327.640.447,00

2.720.000,00

2.916.763,00

5.636.763,00

652.728.156,00

680.549.054,00

1.333.277.210,00

2022

2023

Esfera

DESPESAS DE CAPITAL

Total

Total

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA

Total

Total

652.728.156,00

680.549.054,00

1.333.277.210,00

652.728.156,00

680.549.054,00

1.333.277.210,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL
Órgão Gestor:

19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA

Órgãos Executores

19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA
Justificativa: Os investimentos a serem realizados no âmbito do Programa têm como foco estratégico manter a capacidade de o fisco cearense atuar de modo eficiente perante os contribuintes, processar
bases de dados robustas e crescentes a fim de consolid á-las em informações fiscais, atualizar a infraestrutura tecnol ógica para que esta continue apta a dar suporte às soluções
informatizadas e canais de comunicação com o contribuinte. Além disso, a modernização da gestão financeira e o fortalecimento da governan ça fiscal do Estado, inclusive gestão de pessoas
e desenvolvimento de lideranças, são aspectos complementares cujos resultados consolidados representarão uma mudança expressiva na gestão e nos processos fazendários.
Publico Alvo: Contribuinte
Objetivo: Aperfeiçoar e modernizar a gestão fiscal, contábil, financeira e patrimonial de modo a contribuir para a sustentabilidade fiscal e a integração dos fiscos.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Evolução da arrecadação própria

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2018

5,66

8,30

8,80

R$

Quanto maior, melhor

2018

1.694,67

2.021,16

2.136,24

Receita per capita própria

Valor

2022

2023

Iniciativa
Titulo: 232.1.01 - Expansão do processo de Governança Fazendária e Transparência Fiscal como instrumento para alcance efetivo dos resultados estratégicos.
Caracterização: Esta iniciativa consiste em melhorar os instrumentos de gestão, modernizar a infraestrutura tecnológica e a relação do fisco com os contribuintes
Entregas
Titulo: PROCESSO DE GOVERNANÇA QUALIFICADO
Definição: Melhoria, institucionalização e automação de processos de gestão dos riscos institucionais, gestão de projetos, sistema de
contratação e gestão de conhecimento.

ética, programa de responsabilidade socioambiental,

Titulo: SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA
Definição: Adoção do modelo de nuvem, evolução da plataforma de aplicações legadas, desenvolvimento de aplica ções de retaguarda e móvel, implantação de metodologia de desenvolvimento e
qualidade de software e implantação de big data.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

PROCESSO DE GOVERNANÇA QUALIFICADO

Número Absoluto

Sim

3,00

9.406.389,00

SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

6,00

10.468.858,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

3,00

2.859.440,00

6,00

12.265.829,00

10,00

6.331.181,00

16,00

16.800.039,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 232.1.02 - Qualificação do processo de Administração Tributária e Contencioso Fiscal para o fortalecimento da Gestão Fiscal no que tange à Receita.
Caracterização: Esta iniciativa consiste em melhorar os instrumentos de apoio às atividades de política tributária, controle fiscal, controle da mercadoria em trânsito e controle da arrecadação
Entregas
Titulo: SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA
Definição: Implantação de sistemas e ferramenta da legislação tributária, sistema de controle de benefícios fiscais, sistema de apuração de fraude fiscal, inteligência fiscal e de combate ao crime
contra a ordem tributária (análise virtual de dados, solução integrada de indexação, resolução de identidades e investigação digital forense).
Titulo: PROCESSO AUTOMATIZADO
Definição: Automação e implantação dos processos de gestão dívida ativa e execução fiscal, atendimento, ressarcimento de ICMS, IPVA, ITCD e Taxas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

1,00

11.765.702,00

PROCESSO AUTOMATIZADO

Número Absoluto

Sim

1,00

23.336.635,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

0,00

598.394,00

1,00

12.364.096,00

0,00

16.046.542,00

1,00

39.383.177,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 232.1.03 - Qualificação do processo de Administração Financeira e Gasto Público.
Caracterização: Esta iniciativa consiste em melhorar os instrumentos de Gestão financeira e gastos públicos
Entregas
Titulo: SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO
Definição: Sistema contendo Automação do Fluxo de caixa e projeções econométricas; implantação de Sistema de gestão contábil e patrimonial do Estado; implantação do Sistema da Dívida
Pública do Estado; implantação da Gestão de Custo.
Titulo: PROCESSO AUTOMATIZADO
Definição: Revisão, melhoria e automação de processos da área de gestão financeira e gasto público para tornar a área mais eficiente, eliminando atividades operacionais e redundantes.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

2,00

6.174.302,00

2,00

1.929.864,00

4,00

Financeiro (R$)

8.104.166,00

PROCESSO AUTOMATIZADO

Número Absoluto

Sim

1,00

8.754.379,00

1,00

1.688.850,00

2,00

10.443.229,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

69.906.265,00

29.454.271,00

99.360.536,00

69.906.265,00

29.454.271,00

99.360.536,00

69.906.265,00

29.454.271,00

99.360.536,00

DESPESAS DE CAPITAL

Total

Total

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

2022

19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA

Total

2023

Total

69.906.265,00

29.454.271,00

99.360.536,00

69.906.265,00

29.454.271,00

99.360.536,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
Resultado Temático: Planejamento e gestão pública estadual inovadora, eficiente e efetiva, respeitando os compromissos pactuados para o atendimento das necessidades e demandas sociais das regi ões do
estado.
Indicadores Temáticos
Título

Índice de Equilíbrio da Execução Financeira (IEEF)

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

adimensional

Quanto maior, melhor

2018

Valor

2022

0,22

2023

0,40

0,45

241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES
Órgão Gestor:

43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

Órgãos Executores

19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
Justificativa: O Programa de Governança Interfederativa do Estado do Ceará, denominado "Ceará um Só", foi criado por meio da Lei complementar n º180, de 18 de julho de 2018, tendo como princípio a
ação coletiva institucional para apoiar o planejamento, a gest ão, execução e monitoramento das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações
urbanas instituídas pelo Estado do Ceará. A saber, as funções públicas de interesse comum são:
I - planejamento urbano;
II - saneamento básico;
III - habitação;
IV - transporte e mobilidade;
V- energia;
VI - meio ambiente;
VII - recursos hídricos;
VIII - saúde;
IX - educação;
X - assistência social;
XI - segurança pública;
XII - processo orçamentário e a gestão fiscal;
XIII - educação fiscal.
Os princípios que regem a governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas contemplam: prevalência do interesse coletivo institucional sobre o local;
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
compartilhamento de responsabilidades para a promo ção do desenvolvimento urbano integrado; autonomia e equidade dos entes da Federa ção; observância das peculiaridades regionais e
locais; gestão democrática da cidade; efetividade no uso dos recursos p úblicos e otimização da receita, considerando a responsabilidade fiscal em instituir, prever e arrecadar tributos; busca
do desenvolvimento sustentável; fortalecimento da gestão fiscal e do desenvolvimento regional; promo ção do bem comum, buscando a melhoria da qualidade de vida da popula ção; emprego
de esforços conjuntos para a redução das irregularidades interregionais no Estado e o equilíbrio da assimetria entre os municípios.
A lei complementar 180/2018 prevê a elaboração do Plano Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) das Regiões Metropolitanas do Ceará, objetivando dar cumprimento à Lei Federal n º
13.089, de 12/01/2015 (Estatuto da Metrópole), a qual recomenda a elaboração do referido plano para que as regi ões metropolitanas, criadas ou a serem criadas, nos estados, sejam
reconhecidas para apoio da União em suas políticas interfederativas. Nesse contexto, o Estado vem elaborando durante o PPA vigente (2016-2019) os PDUI da Região Metropolitana de
Fortaleza e da Região Metropolitana do Cariri. A elaboração dos referidos planos precisa ser continuada no PPA 2020-2023.
Nesse processo a Lei exige ainda compatibilidade entre os Planos Diretores Participativos e os PDUI e refor ça o papel importante do apoio e controle social de pol íticas de desenvolvimento
urbano e integração regional. Prevê ainda o fortalecimento da gestão fiscal e do desenvolvimento regional oferecendo apoio t écnico aos municípios para o incremento da arrecadação
tributária e na gestão pública (elaboração de editais; sistema de convênios; licitações; controle interno; dentre outros).
A realidade dos municípios do Estado do Ceará apresenta-se, em sua maioria, com fragilidades institucionais de naturezas diversas, que refletem diretamente em sua capacidade gerencial
para executar ações capazes de promover o desenvolvimento de seus núcleos urbanos e a melhorias na qualidade de vida de seus habitantes.
Isto é refletido por uma prática de planejamento urbano e regional entre os gestores p úblicos, não só impede o exercício de ações articuladas, como dificulta a viabiliza ção dos recursos
financeiros necessários à implementação dos programas e projetos para essa finalidade.
Essa referência respalda a atuação do governo estadual para redução das desigualdades sociais e inter -regionais. Busca incentivar e promover o planejamento de a ções integradas com
vistas ao estabelecimento de sinergia entre os atores locais despertando os interesses em pensar e agir regionalmente baseado na articulação das políticas setoriais.
O alcance dos objetivos dessa ação não se limita apenas à alocação de recursos para execução de ações pontuais nos territórios, mas reconhece a necessidade de planejar, orientar e
articular as diversas intervenções realizadas pelas políticas e programas setoriais, em prol da promoção do dese
Publico Alvo: Gestões municipais, com ênfase em municípios das Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Cariri e Sobral (RMF, RMC e RMS).
Objetivo: Ampliar a capacidade da gestão dos municípios do Estado do Ceará em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Municípios com participação cidadã por meio do Conselho da Cidade
no planejamento e gestão urbana

percentual

Quanto maior, melhor

2018

15,00

21,20

2023

23,37

Municípios com Plano Diretor

percentual

Quanto maior, melhor

2018

16,00

16,85

17,39

Iniciativa
Titulo: 241.1.01 - Promoção do planejamento urbano integrado das regiões metropolitanas.
Caracterização: A promoção do planejamento urbano integrado tem como alvo a gest ão dos municípios que compõem as Regiões Metropolitanas do Cariri e de Fortaleza, visando a elabora ção e publicação
dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI).
Entregas
Titulo: PLANO PUBLICADO
Definição: O plano publicado refere-se ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado elaborado e entregue à Assembleia Legislativa para aprovação em lei.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PLANO PUBLICADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

1.335.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

1.335.000,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

2.670.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 241.1.02 - Promoção do planejamento municipal.
Caracterização: A Promoção do planejamento municipal tem como alvo as gest ões dos municípios com mais de 20 mil habitantes e, prioritariamente, os que comp õem as Regiões Metropolitanas do Estado,
estreitando relações por meio de articulações com os municípios envolvidos, objetivando a elaboração e/ou revisão dos Planos Diretores Participativos (PDPs).
Entregas
Titulo: PLANO PUBLICADO
Definição: O plano publicado refere-se à elaboração e/ou revisão dos Planos Diretores Participativos (PDPs) nas regiões do Cariri e Grande Fortaleza e os demais planos urbanísticos ambientais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PLANO PUBLICADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

190.000,00

2,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

190.000,00

Financeiro (R$)

2,00

380.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 241.1.03 - Promoção da qualificação da gestão fiscal e tributária dos municípios.
Caracterização: A promoção da qualificação da gestão fiscal e tributária dos municípios tem como alvo as gestões municipais, por meio da contratação de consultoria especializada para realiza ção de
estudos e reestruturação da gestão fiscal, econômica e financeira do município por meio de capacitação dos gestores municipais, tendo como fim o desenvolvimento de um programa
consistente de autossustentabilidade financeira e fiscal em municípios de porte médio e com população de 30 a 80 mil habitantes.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: A capacitação refere-se ao treinamento de gestores e técnicos dos municípios em temas relacionados à gestão fiscal e tributária.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAPACITAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

2,00

145.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

145.000,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

290.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 241.1.04 - Promoção do controle social nas políticas públicas de desenvolvimento urbano nos municípios.
Caracterização: A ampliação do controle social nas políticas públicas de desenvolvimento urbano tem como p úblico prioritário os municípios que compõem as Regiões Metropolitanas do Cariri, Fortaleza e
Sobral visando a criação e o fortalecimento dos Conselhos Municipais das Cidades, estimulando sua articula ção com o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano para a elabora ção dos
Planos Diretores e dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI. O apoio se dá através da mobilização dos municípios em seminários de sensibilização para criação de
Conselhos Municipais das Cidades, viagens às regiões, orientação do funcionamento e acompanhamento dos conselhos municipais, finalizando na Conferência Estadual das Cidades.
Entregas
Titulo: CONSELHO MANTIDO
Definição: A entrega refere-se à manutenção do Conselho Estadual das Cidades do Cear á, a fim de possibilitar, em observância às diretrizes estabelecidas em seu Regimento Interno, a
realização de reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias do ConCidades, a realização de seminários regionais preparatórios para as conferências, a realização da Conferência
estadual, dentre outras ações.
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: Refere-se ao atendimento ao município por meio da realização de atividades voltadas para sensibiliza ção das gestões municipais e da sociedade civil organizada, visando a cria ção dos
conselhos municipais das cidades, prioritariamente nos munic ípios que compõem as regiões metropolitanas do Cariri, Fortaleza e Sobral e que ainda n ão tenham seus conselhos
instituídos. As atividades consistem em seminários regionais para sensibilização, visitas às regiões e acompanhamentos à distância dos municípios com objetivo de orientar e tirar
dúvidas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CONSELHO MANTIDO
ASSESSORIA REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Número Absoluto

Físico

Sim

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1,00

10.000,00

1,00

10.000,00

1,00

20.000,00

5,00

20.000,00

5,00

20.000,00

10,00

40.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 241.1.05 - Implantação da Governança interfederativa e gestão fiscal cooperada.
Caracterização: A Governança interfederativa visa desenvolver o modelo de a ção cooperada entre o Governo do Estado com base na a ção coletiva institucional buscando o fortalecimento da governan ça
interfederativa multinível e a gestão fiscal compartilhada entre os municípios.
Entregas
Titulo: MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO
Definição: Modelo de Consórcio Público Intermunicipal de Governança Interfederativa sensibilizado e conscientizado junto aos munic ípios do Estado do Ceará, objetivando fortalecer a gestão
econômica, fiscal, ambiental e financeira no âmbito da cooperação dos Municípios cearenses, a partir de indicadores, que venham fortalecer a cidadania fiscal no Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

3,00

50.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

50.000,00

Físico

Financeiro (R$)

3,00

100.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

1.750.000,00

1.750.000,00

3.500.000,00

DESPESAS CORRENTES

1.750.000,00

1.750.000,00

3.500.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

3.500.000,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

Total

2022

2023

Total

50.000,00

50.000,00

100.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

3.400.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

3.500.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS
Órgão Gestor:

46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Órgãos Executores

46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
46200003 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
Justificativa: A implementação de políticas públicas é de fundamental importância para a ação governamental e para a garantia da qualidade de vida da popula ção. Entretanto, para que se possa formular
uma política pública de qualidade primeiramente deve-se pensar cada etapa, desde a proposi ção da agenda, passando pela execução e avaliação. Um dos maiores problemas enfrentados
no processo de formulação de políticas públicas de qualidade é a ausência de um planejamento adequado. Muitas a ções governamentais acabam se tornando muito mais caras, com
execução maior e mais longa do que foi previsto e /ou de implementação deficiente, o que impõe consideráveis dificuldades ou até inaplicabilidade dos programas e projetos, bem como
acarreta inúmeros prejuízos ao Estado. Esses problemas tomam maiores propor ções em contextos políticos com limitados recursos naturais e econ ômicos aliados a situações de pobreza de
parcela significativa da população, como é o caso do Ceará. A ocorrência de tais situações fazem com que se perpetuem os problemas sociais, desperd ício de recursos e oportunidades
existentes, impedindo que o governo atue com a efic ácia e a eficiência necessária para atender os anseios da popula ção. O enfrentamento dessa problemática impõe a necessidade do
fortalecimento de um modelo de planejamento que organize da forma mais adequada a a ção governamental, que deve ser respaldada em diretrizes e estrat égias voltadas para o alcance dos
resultados e que garanta o equilíbrio financeiro, econômico e social do Estado. Nesse sentido, é necessário um investimento contínuo na organização sistemática dos processos de
planejamento e orçamento, no desenvolvimento de métodos e técnicas, nas normatizações, nas padronizações e em ferramentas tecnológicas necessárias à aplicação no âmbito da
Administração Pública Estadual. Necessário também reforçar os processos de articulação entre as instâncias públicas governamentais e sociedade civil por meio da participa ção cidadã,
agregando, dessa forma, valor ao funcionamento dos mecanismos de promo ção, defesa e controle das políticas públicas. Além disso, é imprescindível prover o Estado de informações
relevantes e gerenciais para a tomada de decis ões, visando a melhoria da gestão e dos serviços públicos disponibilizados à população cearense, bem como investir nas alian ças e
cooperações entre o público e o privado visando melhorias, refor ços na gestão e na qualidade aplicada ao servi ço público, por meio da instituição de alternativas viáveis de prover o
desenvolvimento econômico do Estado do Ceará de forma eficaz, inovadora, eficiente e efetiva, respeitando os compromissos pactuados para o atendimento das necessidades e demandas
sociais das regiões do Estado.
Publico Alvo: Órgãos e entidades públicos, instituições privadas e sociedade civil organizada.
Objetivo: Ampliar a eficiência e a eficácia do planejamento estadual no âmbito das políticas públicas, provendo o Estado de informações relevantes e gerenciais para a tomada de decis ões e
estabelecendo alianças e cooperações entre o público e o privado, de modo a contribuir com o desenvolvimento econ ômico do Estado do Ceará, a melhoria da gestão e da prestação dos
serviços públicos disponibilizados à população cearense.
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Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Índice de execução financeira das parcerias público-privadas

percentual

Quanto maior, melhor

2018

88,00

88,00

2023

88,00

Órgãos estaduais adotando o modelo de Gestão para Resultados

percentual

Quanto maior, melhor

2018

50,80

75,00

75,00

Participação cidadã no planejamento governamental constitucional

número

Quanto maior, melhor

2019

1.470,00

2.380,00

1.960,00

Iniciativa
Titulo: 242.1.01 - Promoção da gestão do planejamento, monitoramento e avaliação de planos e políticas públicas.
Caracterização: Refere-se ao processo de gestão do planejamento estadual, contemplando v árias atividades de coordenação e elaboração de peças legais, desenvolvimento de metodologias e sistemas de
monitoramento para uma gestão modernizada, eficaz, transparente e participativa orientada para resultados.
Entregas
Titulo: DOCUMENTO PUBLICADO
Definição: A entrega refere-se ao documento com a história dos 60 anos de planejamento no estado do Ceará (1963 a 2022) publicado.
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Encontro que o governo realiza anualmente nas 14 regiões de planejamento, de forma presencial, h íbrida ou virtual, através da utilização da Plataforma Ceará Transparente ¿
Participação Cidadã, quer seja para promover discussões com o foco no processo de planejamento, quer seja para monitorar ou avaliar a implementa ção dos planos e políticas
públicas. Tais, iniciativas buscam o aperfeiçoamento da relação entre o Governo e a Sociedade, com o aprimoramento de processos, metodologias e ferramentas de gest ão
participativa na formulação e monitoramento das políticas públicas. No tocante ao Seminário Internacional de Planejamento, o evento será realizado a cada dois anos.
Titulo: INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICADO
Definição: Refere-se a cada uma das peças em que se expressa o planejamento ou o modelo de gest ão governamental adotado, que pode conter elementos em um n ível de detalhamento
diferenciado, conforme sua função e alcance, destacando-se como principais instrumentos de planejamento o Plano Plurianual - PPA e sua avalia ção, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
- LDO, a Lei Orçamentária Anual - LOA e a Mensagem de Governo.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

DOCUMENTO PUBLICADO

Número Absoluto

Sim

0,00

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PUBLICADO

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

1,00

15,00

20.000,00

13,00

620.000,00

Físico

Financeiro (R$)

15.000,00

1,00

15.000,00

15,00

20.000,00

30,00

40.000,00

13,00

420.000,00

26,00

1.040.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 242.1.02 - Expansão da adoção do Modelo de Gestão para Resultados do Estado do Ceará.
Caracterização: Consiste na expansão do modelo formalmente adotado em 2003, reformulado e fortalecido em 2016, pela parceira com o Banco Mundial que financiou um projeto de assist ência técnica.
Busca-se que em 2026 a Gestão para Resultados esteja disseminada como modelo de gest ão predominante em todo o Governo do Estado do Ceará como uma estrat égia de qualificar toda
a gestão pública no estado.
Entregas
Titulo: CURSO OFERTADO
Definição: Curso de Especialização em Gestão para Resultados com carga horária de 460 h/a, com o objetivo de contribuir com o fortalecimento do Modelo de Gest ão para Resultados do
Governo do Estado do Ceará, por meio da formação de especialistas que atuam na Rede Estadual de Planejamento e na implementa ção de outras políticas públicas estaduais e
municipais.
Titulo: ADESÃO REALIZADA
Definição: A entrega refere-se à promoção da adesão de instituições dos outros poderes do Estado do Ceará e de governos municipais ao Modelo de Gest ão para Resultados, como mecanismo
de promoção da melhoria na gestão pública no Ceará. Para proporcionar a realização dessa adesão se desenvolverá ações de articulação, divulgação e sensibilização de modo a
proporcionar a adoção do Modelo por outros atores além do Poder Executivo.
Titulo: ACORDO PUBLICADO
Definição: Refere-se ao instrumento de gestão adotado para formalizar compromissos para o alcance de resultados, sendo assinado entre o Governador do Estado e os secret ários, com a
interveniência da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) e a Secretaria da Fazenda. A pactuação de compromissos engloba a melhoria de indicadores econ ômicos e sociais,
concretização de entregas e utilização racional dos recursos públicos. Considera-se o acordo uma pactuação de primeiro nível, com metas governamentais, podendo se desdobrar em
segundo nível, com metas institucionais; e terceiro nível, com metas individuais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CURSO OFERTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1,00

62.000,00

1,00

63.569,00

2,00

125.569,00

0,00

0,00

11,00

0,00

17,00

0,00

34,00

0,00

ADESÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

11,00

0,00

ACORDO PUBLICADO

Número Absoluto

Sim

17,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 242.1.03 - Promoção da implementação da Plataforma de Desenvolvimento de Longo Prazo - Ceará 2050. (Descontinuada)
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 242.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico relativo à Gestão Pública orientada para Resultados.
Caracterização: A iniciativa envolve a geração de conhecimento por meio da disponibiliza ção de estudos socioeconômicos, geográficos, e de gestão pública que busquem o desenvolvimento sustent ável do
Ceará e a qualificação da gestão.
Entregas
Titulo: PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA
Definição: A entrega refere-se ao desenvolvimento, atualização e gestão de sistemas de informações geossocioeconômicas compartilhadas para melhoria das políticas públicas.
Titulo: ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS
Definição: A entrega refere-se a realização de pesquisas de coleta de dados por amostra de domic ílios, bem como a elaboração e disponibilização de estudos em diversos temas das políticas
públicas de relevante interesse para o governo e a sociedade.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA

Número Absoluto

Sim

0,00

549.990,00

1,00

917.700,00

1,00

Financeiro (R$)

1.467.690,00

ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS

Número Absoluto

Sim

90,00

8.503.008,00

90,00

14.324.175,00

180,00

22.827.183,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 242.1.05 - Expansão da divulgação democrática e transparente do conhecimento sobre temas relevantes para o Estado e a sociedade.
Caracterização: A iniciativa contempla a realização de fóruns, seminários e capacitações que ampliem os canais de divulgação dos estudos e análises que disseminem de forma democrática e transparente
o debate com a sociedade civil sobre temas relevantes de nosso Estado.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: A entrega refere-se ao evento executado com o propósito de ampliar o conhecimento para a sociedade acerca das pol íticas públicas, compreendendo: vídeos veiculados, seminários,
congressos, fóruns, palestras, cursos etc.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

10,00

2023

Financeiro (R$)

20.828,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

10,00

19.751,00

Físico

20,00

Financeiro (R$)

40.579,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 242.1.06 - Promoção do assessoramento corporativo na formulação, melhoria e avaliação de políticas públicas.
Caracterização: A iniciativa envolve a realização de assessoramento voltado à qualificação das políticas públicas, no que diz respeito à formulação, melhoria e avaliação das mesmas.
Entregas
Titulo: SERVIDOR CAPACITADO
Definição: A entrega diz respeito à promoção da qualificação profissional do quadro de pessoal do Ipece para melhorar sua atua ção finalística no que diz respeito ao assessoramento aos órgãos e
entidades estaduais na formulação, melhoria e avaliação de políticas públicas e também para os servidores dos órgãos envolvidos no projeto de Apoio à Melhoria da Seguran ça Hídrica
e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará - IPF Ceará.
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: A entrega refere-se ao ato de prestar em determinado tema aconselhamento e assistência sobre a sua área de experiência.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SERVIDOR CAPACITADO
ASSESSORIA REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

35,00

511.559,00

50,00

511.456,00

50,00

1.023.015,00

35,00

2.021.461,00

35,00

2.370.159,00

70,00

4.391.620,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 242.1.07 - Promoção de assessoramento ao Governo na gestão da captação de recursos e alianças entre os setores público e privado.
Caracterização: Consiste no assessoramento aos Órgãos e Entidades na área de captação de recursos e parcerias entre os setores p úblico e privado, incluindo os contratos de gest ão, desde a celebração
de contratos, acompanhamento e/ou monitoramento da execução, abordando orientações acerca dos procedimentos, disponibiliza ção de modelos de documentos, análise de pleitos, apoio
na análise dos estudos, documentos licitatórios, conflitos, revisão de contratos, e a interlocução entre os vários atores envolvidos no macroprocesso de PPP e concess ões. No que diz
respeito à Captação de Recursos Onerosos, a gestão da Carteira Ativa de Operações de Crédito, atua em todas as fases que precedem a formaliza ção para a contratação de operação de
crédito junto a instituições financeiras nacionais ou internacionais.
Entregas
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: Assessoramento aos Órgãos e Entidades nas áreas de captação de recursos e alianças entre os setores público e privado, incluindo os contratos de gest ão, especialmente na
celebração dos acordos e no acompanhamento e/ou no monitoramento de sua execução.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ASSESSORIA REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

64,00

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

61,00

0,00

Físico

125,00

Financeiro (R$)

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 242.1.08 - Promoção do assessoramento na formulação de políticas e de diretrizes gerais no âmbito do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.
Caracterização: Consiste em auxiliar o Conselho Consultivo de Pol íticas de Inclusão Social (CCPIS), subsidiando-lhe com as informações necessárias, para a tomada de decisões, e, bem assim, suas
execuções, voltadas a aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop), mais direcionados a execução de projetos estruturantes.
Entregas
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: Prestação de informações, consubstanciadas em dados decorrentes de consultas, estudos e pesquisas, que subsidiem a decis ão do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão
Social (CCPIS), para fins de aprovação de projetos estruturantes, a serem executados com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop).
Titulo: INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICADO
Definição: A entrega refere-se ao relatório publicado semestralmente com os resultados da implementação dos projetos executados com recursos do Fecop.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

ASSESSORIA REALIZADA

Número Absoluto

Sim

1,00

0,00

1,00

0,00

2,00

Financeiro (R$)

0,00

INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PUBLICADO

Número Absoluto

Sim

2,00

0,00

2,00

0,00

4,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

12.308.846,00

18.661.810,00

30.970.656,00

DESPESAS CORRENTES

8.765.024,00

14.103.898,00

22.868.922,00

DESPESAS DE CAPITAL

3.543.822,00

4.557.912,00

8.101.734,00

12.308.846,00

18.661.810,00

30.970.656,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
46200003 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

Total

2022

2023

Total

702.000,00

518.569,00

1.220.569,00

11.606.846,00

18.143.241,00

29.750.087,00

12.308.846,00

18.661.810,00

30.970.656,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA
Órgão Gestor:

46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Órgãos Executores

19200005 - COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO DE ATIVOS DO CEARÁ
46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Justificativa: Apesar dos avanços observados, permanece a necessidade da gest ão pública estadual promover a eficiência na utilização dos recursos públicos e a otimização de processos
governamentais, incorporando metodologias, ferramentas e pr áticas modernas. A proposta do fortalecimento da gest ão corporativa, pretende alavancar os esfor ços necessários para adoção
de medidas que primam pela qualidade e pela efetividade dos serviços públicos prestados ao cidadão.
Baseada no modelo gerencial de resultados de governo e na economicidade dos recursos p úblicos, a estratégia se propõe a promover ações de melhoria da gestão do Estado englobando a
gestão corporativa em questões essenciais como o patrimônio do Estado, logística corporativa, otimização dos processos corporativos, incentivo da utiliza ção de ferramentas de gestão nos
órgão/entidades e aperfeiçoamento dos mecanismos de planejamento, controle, monitoramento e transpar ência dos processos e informações referentes aos contratos de terceiriza ção de
serviços.
O controle dos imóveis públicos pressupõe que o Governo conheça com exatidão a quantidade, localização, estado de conservação e a situação legal desse importante conjunto do seu
patrimônio, tornando-se indispensável catalogar, descrever e avaliar os bens imóveis, atividades essenciais à perfeita administração do acervo patrimonial.
Entre os desafios postos à área corporativa, situa -se também a necessidade do contínuo fortalecimento da gestão dos contratos para fins da terceiriza ção de serviços. Ao longo dos últimos
anos, essa área corporativa vem implementando uma série de melhorias, a exemplo, entre outros, do redesenho dos processos, da redefini ção de regras de negócio, da informatização dos
dados contratuais e planilhas de custos e da gestão fiscal dos limites contratuais pelo Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (COGERF).
O fortalecimento da gestão desses processos apontou para a necessidade de avan çar também no controle, no acompanhamento e na fiscaliza ção do fiel cumprimento das obrigações
assumidas pelas partes. Deve pautar-se por princípios de eficiência e eficácia, além dos demais princípios regedores da atuação administrativa, de forma a se observar que a sua execu ção
ocorra com qualidade e em respeito à legislação vigente. Entende-se que a continuidade de investimento nos referidos processos fortalecerá a gest ão corporativa, se configurando como um
instrumento imprescindível para que os serviços públicos estaduais sejam planejados e geridos de forma eficiente, eficaz e efetiva, atendendo assim às necessidades e demandas regionais,
com transparência, controle social, equidade e sustentabilidade fiscal.
Publico Alvo: Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual
Objetivo: Ampliar a modernização nos processos e serviços compartilhados no tocante a aquisições corporativas, contratações de serviços, gestão patrimonial e logística.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

2023

Assessoramento em reestruturações organizacionais realizados no
ano (NARO)

número

Quanto maior, melhor

2019

13,00

13,00

Assessoramento realizado nas ferramentas de gestão no ano (NAFG)

número

Quanto maior, melhor

2019

10,00

10,00

Índice de efetividade da gestão dos contratos de serviços terceirizados
(IEGCT)

percentual

Quanto maior, melhor

2018

89,31

91,90

93,50

Taxa crescimento do número de itens registrados em atas
corporativas

percentual

Quanto maior, melhor

2019

7,69

10,00

10,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 243.1.01 - Qualificação da gestão de patrimônio mobiliário e imobiliário do Poder Executivo do Estado do Ceará.
Caracterização: A iniciativa corresponde à modernização da gestão patrimonial do Estado do Ceará em consonância com as novas normas de contabilidade aplicada ao setor público.
Entregas
Titulo: SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO
Definição: Refere-se ao modelo de gestão patrimonial corporativo do Estado, implantado por meio das seguintes atividades: definição de uma nova metodologia de gerenciamento e
operacionalização dos processos de negócio patrimoniais; redesenho de processos; capacita ção das equipes técnicas das áreas de patrimônio de órgãos e entidades; e aquisição,
melhoria e implantação de ferramentas tecnológicas, em consonância com as diretrizes estratégicas do Estado. O quantitativo registrado nessa entrega representa o n úmero de órgãos
e entidades da Administração pública estadual, no âmbito do poder executivo, a serem beneficiados com o modelo de gestão patrimonial corporativo.
Titulo: ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS
Definição: Esta entrega tem por finalidade a realização de análises técnicas, visando melhorar a governança das empresas com participação acionária do Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

20,00

20.000,00

6,00

20.000,00

26,00

Financeiro (R$)

40.000,00

ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS

Número Absoluto

Sim

5,00

2.175.000,00

5,00

2.349.000,00

10,00

4.524.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 243.1.02 - Qualificação da Gestão da Logística Corporativa do Estado do Ceará.
Caracterização: A iniciativa corresponde à modernização da Gestão da Logística Corporativa do Estado do Ceará com ênfase na otimização de recursos e inovação. Para tanto pretende-se, entre outras
ações, a implantação de um sistema de transportes de funcionários em serviço e a aquisição e implantação de um sistema informatizado para gestão da frota de veículos.
Entregas
Titulo: SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO
Definição: A entrega representa a implantação de um sistema de transportes de funcion ários em serviço e a aquisição e implantação de um sistema informatizado para gestão da frota de veículos
adquirido e implantado para subsidiar o desenvolvimento da Gestão da Logística.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

20.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

20.000,00

Físico

Financeiro (R$)

0,00

40.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 243.1.03 - Promoção do assessoramento corporativo no âmbito da Gestão Patrimonial e Logística.
Caracterização: Representa o assessoramento aos órgãos/entidades do Poder Executivo na utiliza ção das metodologias e ferramentas referentes à gestão patrimonial e logística, por meio de reuniões,
oficinas de trabalho, capacitações, visitas técnicas e análise de produtos.
Entregas
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: Refere-se à prestação de assessoria técnica nos processos de gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário e de gestão da logística corporativa aos Órgãos e Entidades do Poder
Executivo, em consonância com as diretrizes estratégicas do Estado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ASSESSORIA REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

0,00

51,00

Total*

Financeiro (R$)

51,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

102,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 243.1.04 - Promoção do assessoramento corporativo na avaliação e adequação das estruturas organizacionais.
Caracterização: A iniciativa consiste no assessoramento aos órgãos e entidades nas demandas de propostas de estruturas organizacionais com as diretrizes estrat égicas, observando o padrão adotado pelo
Estado e estabelecido pela Lei n° 16.710/2018, que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo.
Entregas
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: A entrega refere-se à prestação de assessoria técnica no tocante aos processos de avalia ção e adequação de estruturas organizacionais referente ao total de demandas origin árias dos
Órgãos e Entidades do Poder Executivo, em consonância com as diretrizes estratégicas do Estado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ASSESSORIA REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

13,00

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

13,00

0,00

Físico

26,00

Financeiro (R$)

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 243.1.05 - Promoção do assessoramento corporativo para o uso de ferramentas de gestão nos órgãos e entidades do Poder Executivo.
Caracterização: A iniciativa consiste da disseminação e assessoramento aos órgãos/entidades do Poder Executivo na utiliza ção da metodologia de Planejamento Estratégico e Gestão por Processos, por
meio de reuniões, oficinas de trabalho, capacitações, visitas técnicas e análise de produtos.
Entregas
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: A entrega refere-se à prestação de assessoria técnica no tocante ao uso de ferramentas de gestão nos órgãos e entidades do Poder Executivo.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ASSESSORIA REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

0,00

10,00

Total*

Financeiro (R$)

10,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

20,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 243.1.06 - Qualificação da gestão de serviços terceirizados.
Caracterização: A iniciativa é voltada á otimização dos processos de terceirização e o monitoramento dos contratos.
Entregas
Titulo: PROCESSO GERENCIAL APERFEIÇOADO
Definição: A entrega corresponde ao processo de gest ão de serviços terceirizados que passou por uma estrat égia de aperfeiçoamento, envolvendo o monitoramento do controle financeiro dos
contratos de serviços de natureza continuada no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROCESSO GERENCIAL APERFEIÇOADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

20.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

20.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

40.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 243.1.07 - Promoção do assessoramento corporativo na gestão de serviços terceirizados.
Caracterização: A iniciativa consiste no assessoramento aos órgãos/entidades do Poder Executivo nos processos e procedimentos relacionados à gestão dos serviços terceirizados.
Entregas
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: A entrega refere-se à prestação de assessoria técnica no tocante à gestão dos serviços terceirizados nos órgãos e entidades do Poder Executivo.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

ASSESSORIA REALIZADA

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

0,00

51,00

Total*

Financeiro (R$)

51,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

102,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 243.1.08 - Promoção do assessoramento corporativo na gestão das compras governamentais.
Caracterização: A iniciativa consiste no assessoramento aos órgãos/entidades do Poder Executivo nos processos e procedimentos relacionados à gestão das aquisições executadas de forma corporativa.
Entregas
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: A entrega se refere à prestação de assessoria técnica específica da gestão corporativa das aquisições, decorrente de demandas das 814 unidades compradoras, envolvendo servi ços e
orientações acerca da utilização dos sistemas, das informações disponíveis para consultas no Portal de Compras, das regras de neg ócio, bem como da aplicação da legislação e
normativos pertinentes à área.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ASSESSORIA REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

814,00

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

814,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

1.628,00

Financeiro (R$)

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 243.1.09 - Promoção da gestão da política de compras corporativas do Estado do Ceará.
Caracterização: Refere-se a promoção de ações necessárias para o cumprimento da política de compras com foco especial na estrat égia das compras corporativas, nos termos do Decreto Estadual n º
32.824, de 11 de outubro de 2018, que regulamenta o Sistema de Registro de Pre ços. Por essa sistemática, após a adjudicação aos vencedores da licitação, os itens são registados em ata
para aquisições futuras pelos órgãos e entidades participantes, bastando, apenas, a emissão da ordem de compra, gerando maior celeridade, transparência e economia nos gastos.
Entregas
Titulo: PLANO ELABORADO
Definição: Trata-se do Plano Anual de Compras elaborado a partir do Planejamento das Aquisi ções do Estado, que visa identificar as estimativas de aquisi ção de bens, materiais e serviços pelos
órgãos e entidades, com vista a definir e coordenar estrat égias que assegurem maior eficiência na gestão dos gastos da Administração Pública, em especial, por meio das compras
corporativas.
Titulo: PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA
Definição: Trata-se do Painel - Aquisições por Registro de Preços, desenvolvido em plataforma de Business Intelligence (BI), composto por indicadores de performance, na forma de gr áficos e/ou
tabelas elaborados com base nas aquisi ções por registro de preços, a partir do sistema de gestão de compras - Licitaweb. O Painel Aquisições por Registro de Preços¿ tem como
finalidade subsidiar a gestão estratégica das compras corporativas no Estado.estratégica das compras corporativas no Estado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

PLANO ELABORADO

Número Absoluto

Sim

1,00

0,00

1,00

Financeiro (R$)

0,00

Físico

2,00

Financeiro (R$)

0,00

PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA

Número Absoluto

Não

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

60.000,00

60.000,00

120.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

60.000,00

60.000,00

120.000,00

INVESTIMENTOS ESTATAIS

2.175.000,00

2.349.000,00

4.524.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

2.175.000,00

2.349.000,00

4.524.000,00

2.235.000,00

2.409.000,00

4.644.000,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
19200005 - COMPANHIA DE PARTICIPAÇÃO DE ATIVOS DO CEARÁ
46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Total

2022

2023

2.175.000,00

Total

2.349.000,00

4.524.000,00

60.000,00

60.000,00

120.000,00

2.235.000,00

2.409.000,00

4.644.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ
Órgão Gestor:

46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Órgãos Executores

24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
30000000 - CASA CIVIL
46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Justificativa: O ambiente e ecossistema digital, que se encontram em um ritmo acelerado e constante de transforma ção, estão presentes em todas as áreas da nossa sociedade. As mudanças pelas
quais estamos passando impõem a todos os setores, inclusive aos Governos, desafios em suas atuações e relações com os cidadãos.
O Governo Federal, por meio do portal de servi ços (www.servicos.gov.br), disponibiliza 3.139 serviços para acesso ao cidadão. Dentre estes serviços públicos disponibilizados em julho deste
ano, 46% são disponibilizados de forma digital. No Governo do Estado do Cear á, uma carta de serviços foi criada, com o propósito de disponibilizar informações completas sobre serviços
públicos ao cidadão, via ambiente virtual ¿Acesso Cidadão¿. Essa carta encontra-se na fase de planejamento de sua atualização.
Atualmente na gestão pública estadual temos processos e instrumentos de relacionamento com o cidad ão que visam atender a transparência, o controle e a participação social e a prestação
dos serviços públicos. Entretanto, a estrutura do governo enfrenta ainda muitos desafios relacionados à disponibilidade, tempestividade e qualidade na presta ção de seus serviços, que
comprometem o nível de confiança e satisfação do cidadão em relação ao Governo. Pelo canal de Ouvidoria do Estado, pode -se identificar a insatisfação do cidadão com o serviço público
estadual por meio das reclamações e denúncias. De acordo com a plataforma virtual ¿Ceará Transparente¿ do governo do Estado e os Relatórios de Ouvidoria da Cagece, Arce e Sesa de
2017 e 2018, as referidas manifestações representam 66,7% de todos os registros efetuados em 2018, totalizando 50.758 reclamações e denúncias, e com aumento de 8,7% no ano de 2018
em relação a 2017.
Há tendências fomentadas pelo Governo Federal voltadas para a transpar ência e controle social. É o caso da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011), que incube
aos órgãos e entidades do poder público assegurar o acesso do cidadão às informações governamentais. Da mesma forma, tornar esses dados acess íveis ao público como Dados Abertos.
O Decreto Federal nº 8.777, publicado em 11/05/2016, institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, onde menciona a necessidade do desenvolvimento de novas
tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática e à melhor oferta de serviços públicos para o cidadão; incentiva o compartilhamento de
recursos de tecnologia da informação, de maneira a evitar a duplicidade de a ções e o desperdício de recursos na disseminação de dados e informações; e promove a oferta de serviços
públicos digitais de forma integrada. Acompanhando essa tend ência, o Governo Federal publicou a Lei nº 13.726, de 8/10/2018, que institui o Selo de Desburocratização e Simplificação para
iniciativas que adotem soluções tecnológicas ou organizacionais que possam ser replicadas em outras esferas da administração pública.
Diante dos fatos e tendências descritos, com a implementação de políticas de transformação digital, o Estado possibilitará, dentre outros benefícios, a ampliação do acesso aos serviços
públicos, a otimização dos gastos públicos, a melhoria e eficiência da gestão pública, o aumento da confiança da sociedade no Governo e o exercício do controle e participação social. A ideia
é de estimular a modificação e transformação do negócio e forma de atuação do Governo, agregando ganhos a sua relação com a sociedade.
Dentre as estratégias a serem executadas para o Programa, temos a disponibilidade de plataforma para ampliar a oferta de servi ços públicos digitais à população, a Implementação e
integração de soluções com tecnologias inovadoras e o compartilhamento de dados governamentais.
Publico Alvo: Cidadãos, Órgãos/Entidades do Governo, Instituições Privadas.
Objetivo: Realizar a transformação digital da gestão pública estadual, por meio de tecnologias inovadoras e disruptivas, para melhorar o acesso aos servi ços públicos, ampliar a disponibilidade e
compartilhamento de dados governamentais e fomentar a participação e controle social.
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Valor

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

2022

Órgãos realizando transformação digital

percentual

Quanto maior, melhor

2019

18,75

2023

21,90

Serviços públicos disponibilizados com inserção de tecnologias
inovadoras

percentual

Quanto maior, melhor

2019

1,00

1,00

Serviços públicos disponibilizados com integração de soluções

percentual

Quanto maior, melhor

2019

1,00

1,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 244.1.01 - Expansão da oferta de serviços públicos digitais ao cidadão.
Caracterização: A Iniciativa pretende ampliar a oferta de serviços públicos digitais ao cidadão, por meio de utilização de tecnologias inovadoras e/ou integração de soluções e/ou bases de dados.
Entregas
Titulo: SERVIÇO DIGITAL DISPONIBILIZADO
Definição: Serviços públicos transformados em serviços digitais, por meio de utilização de tecnologias inovadoras e/ou integração de soluções e/ou bases de dados.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

SERVIÇO DIGITAL DISPONIBILIZADO

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

336.976,00

7,00

Sim

Físico

Total*

Financeiro (R$)

8,00

436.581,00

Físico

Financeiro (R$)

15,00

773.557,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 244.1.02 - Expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão.
Caracterização: A iniciativa compreende a ampliação da conexão entre o governo e a sociedade com a maior disponibiliza ção de serviços públicos digitais (portal de serviços), aprimorando e modernizando o
relacionamento com o cidadão.
Entregas
Titulo: PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA
Definição: A entrega refere-se à disponibilização de uma plataforma tecnológica que se trata de um portal único do Governo do Estado (Portal de Serviços) contendo serviços públicos disponíveis
para acesso do cidadão.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

1.251.664,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

1.251.664,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

2.503.328,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 244.1.03 - Implantação de processos de negócio digitais no âmbito do governo estadual.
Caracterização: A iniciativa se refere a adoção de soluções digitais para melhorar os processos de negócio no âmbito do governo do estado do Ceará.
Entregas
Titulo: SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA
Definição: Refere-se a soluções digitais que automatizam processos de neg ócio gerenciais e de suporte no governo do estado do Cear á, a serem disponibilizadas e em uso pelos órgãos e
entidades do poder executivo do Estado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

975.768,00

2,00

Sim

Físico

Total*

Financeiro (R$)

3,00

Físico

975.768,00

Financeiro (R$)

5,00

1.951.536,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 244.1.04 - Expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais.
Caracterização: A iniciativa se refere ao compartilhamento e disponibiliza ção de dados de interesse público, contidos em bases de dados pertencentes ao governo, para subsidiar a implementa ção de
políticas públicas, estimular a pesquisa científica, fomentar a inovação e o desenvolvimento de tecnologias e ferramentas, compartilhar recursos de Tecnologia da Informa ção e Comunicação
e melhorar a gestão pública.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Treinamentos e Transferência Tecnológica da Plataforma de Transformação Digital do Governo do Estado do Ceará e seus componentes.
Titulo: ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS
Definição: O Íris publica artigos e trabalhos de conclusão de curso.
Titulo: SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA
Definição: A entrega consiste em soluções digitais voltadas à gestão e compartilhamento de dados governamentais para uso dos cidadãos e instituições públicas e privadas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

1.000.000,00

Físico

Financeiro (R$)

CAPACITAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

1,00

1.000.000,00

2,00

2.000.000,00

ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS

Número Absoluto

Sim

1,00

0,00

1,00

0,00

2,00

0,00

SOLUÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADA

Número Absoluto

Sim

7,00

3.065.000,00

8,00

3.065.000,00

15,00

6.130.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

6.629.408,00

6.729.013,00

13.358.421,00

DESPESAS CORRENTES

6.624.408,00

6.724.013,00

13.348.421,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

6.629.408,00

6.729.013,00

13.358.421,00

DESPESAS DE CAPITAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

2022

24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
30000000 - CASA CIVIL
46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Total

2023

Total

55.000,00

55.000,00

110.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

8.000.000,00

2.574.408,00

2.674.013,00

5.248.421,00

6.629.408,00

6.729.013,00

13.358.421,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO
Órgão Gestor:

58000000 - ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

Órgãos Executores

58000000 - ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA
Justificativa: Em 2017, 981 jovens foram assassinados no Ceará, o que representa um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Segundo o relatório do Comitê Cearense pela Prevenção de
Homicídios na Adolescência (2017), Fortaleza é a capital do Brasil com o maior índice de homicídios na adolescência.
Em relação à taxa de homicídios por 100 mil habitantes jovens, ao comparar o Ceará com os demais estados, o Atlas da Viol ência 2019 coloca o Estado em segundo lugar no ranking, com
uma taxa de 140,2, equivalente ao dobro da mesma taxa no Brasil.
De acordo com o levantamento feito pela Superintend ência de Pesquisas e Estratégias de Segurança Pública, 125 municípios cearenses registraram um aumento nas taxas de homic ídios,
com a variação de 68%, de 2010 a 2017.
Os registros existentes apontam o grave quadro de viol ência no Brasil e no Ceará, e indicam a necessidade de priorização política das ações de enfrentamento e prevenção da violência, com
a implantação de políticas públicas que ofereçam respostas eficientes, integradas e eficazes ao grave problema das mortes violentas intencionais.
Publico Alvo: Atores governamentais dos três poderes e órgãos autônomos, das esferas federal, estadual e municipal, sociedade civil organizada e grupos informais.
Objetivo: Construir uma rede de Cultura de Paz no Estado do Ceará, com atuação articulada, integrada e compartilhada dos órgãos entidades públicas e sociedade civil.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Expansão dos comitês municipais e grupos de trabalho do Pacto por
um Ceará Pacífico

2023

número

Quanto maior, melhor

2018

80,00

90,00

92,00

Pessoas atendidas nas ações de articulação institucional

número

Quanto maior, melhor

2018

3.419,00

5.500,00

5.500,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 245.1.01 - Promoção da prevenção à violência, da mediação de conflitos e justiça restaurativa, nos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico.
Caracterização: Ações de articulação da rede de proteção social, em territórios de vulnerabilidade, em Fortaleza - Vicente Pinz ón, São Miguel, Bom Jardim e Genibaú - visando a fortalecer a presen ça das
políticas públicas para prevenir homicídios e promover a cultura de paz, em especial no segmento juventude.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Capacitação de parceiros de instituições governamentais e não-governamentais para o desenvolvimento e implementa ção de políticas públicas de incentivo à cultura de paz, atrav és
das técnicas de resolução de conflitos, como a mediação e a justiça restaurativa.
Titulo: EVENTO APOIADO
Definição: Apoio a Secretarias e Instituições Comunitárias, governamentais e não-governamentais, na realização de eventos de cunho social, cultural, esportivo e outros, bem como eventos
relacionados à mediação e justiça restaurativa.
Titulo: UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA
Definição: Manutenção de estrutura de base local para apoiar as atividades de articulação dos territórios do Pacto por um Ceará Pacífico, em Fortaleza.
Titulo: UNIDADE GERENCIAL MANTIDA
Definição: A entrega refere-se aos serviços de assessoria ao Gerenciamento da Unidade de Gest ão do Programa (UGP) gerido pela Assessoria Especial da Vice -Governadoria, no âmbito do
Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PreVio.
Titulo: PROJETO SOCIAL ATRAÍDO
Definição: Articulação com secretarias estaduais e municipais para o desenvolvimento de a ções de prevenção social, tais como qualificação profissional, projetos de fortalecimento de v ínculos e
de protagonismo juvenil.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

CAPACITAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

16,00

32,00

0,00

EVENTO APOIADO

Número Absoluto

Sim

85,00

0,00

93,00

0,00

178,00

0,00

UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA

Número Absoluto

Não

5,00

4.620.000,00

5,00

4.851.000,00

5,00

9.471.000,00

UNIDADE GERENCIAL MANTIDA

Número Absoluto

Não

1,00

3.849.000,00

1,00

2.893.763,00

1,00

6.742.763,00

224,00

0,00

248,00

0,00

472,00

0,00

Número Absoluto

Sim

0,00

Financeiro (R$)

0,00

PROJETO SOCIAL ATRAÍDO

16,00

Físico

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 245.1.02 - Promoção da estruturação do modelo de governança do Pacto por um Ceará Pacífico no interior do estado.
Caracterização: Concepção e apoio à implantação de um modelo de gestão destinado ao fortalecimento e à articulação das redes intersetoriais e interinstitucionais
estaduais e Secretarias Municipais, de Sobral e Juazeiro do Norte) e da sociedade civil.

(Secretarias e Órgãos autônomos

Entregas
Titulo: CONSELHO MANTIDO
Definição: Apoio, acompanhamento e monitoramento dos Comit ês Deliberativos do Pacto por um Ceará Pacífico e dos Comitês Territoriais em Sobral e Juazeiro do Norte, do Comitê Gestor do
Pacto por um Ceará Pacífico em Sobral, do GT de Práticas Restaurativas e Consensuais de Gest ão de Conflitos em Sobral, GT de Prevenção à Perturbação do Sossego Alheio em
Sobral e do GT de Fluxo de Armas Apreendidas em Sobral.
Titulo: UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA
Definição: Funcionamento de equipe de apoio às iniciativas e ações do Pacto por um Ceará Pacífico em Sobral e Juazeiro do Norte.
Titulo: CONSELHO IMPLANTADO
Definição: Implantação de instâncias da Estrutura de Governança do Pacto por um Ceará Pacífico, em Sobral e Juazeiro do Norte.
Titulo: INSTITUIÇÃO APOIADA
Definição: Apoio às secretarias municipais e outros órgãos e instituições na elaboração de projetos sociais e urbanísticos que possam contribuir para preven ção à violência nos territórios do Pacto
por um Ceará Pacífico no interior do estado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CONSELHO MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

16,00

0,00

18,00

0,00

18,00

0,00

2,00

542.487,00

UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA

Número Absoluto

Não

2,00

516.655,00

2,00

1.059.142,00

CONSELHO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

2,00

0,00

2,00

0,00

4,00

0,00

INSTITUIÇÃO APOIADA

Número Absoluto

Não

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 245.1.03 - Expansão da inovação no âmbito de atuação do Pacto por um Ceará Pacífico.
Caracterização: Desenvolvimento de soluções de inovação em processos e tecnologia para os projetos do Pacto por um Ceará Pacífico, que vise modernizar os processos de gest ão e operação das ações
do Pacto.
Entregas
Titulo: INTERFACE DIGITAL DISPONIBILIZADA
Definição: Desenvolver e manter soluções de sistemas de informação.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

INTERFACE DIGITAL DISPONIBILIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

1.362.744,00

34,00

Total*

Financeiro (R$)

36,00

1.317.142,00

Físico

Financeiro (R$)

36,00

2.679.886,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 245.1.04 - Promoção da prevenção social de violência no âmbito Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência - PReVio. (Nova)
Caracterização: Ações de acompanhamento técnico para implantação e implementação dos projetos de prevenção social de violência em dez municípios assistidos pelo PReVio.
Entregas
Titulo: PROJETO ACOMPANHADO
Definição: A entrega refere-se ao acompanhamento das ações de implantação e implementação dos projetos: Empodera, Virando o Jogo, Juventude NAPAZ, Projema, Arte e Cultura,
Laboratórios de Juventude, Planos Municipais de Seguran ça e Prevenção Social, Fortalecimento da Rede Estadual de Justi ça Restaurativa, Centro de Referência Cidadã e Proteção na
Medida nos municípios assistidos pelo PreVio.
Titulo: PLANO ACOMPANHADO
Definição: A entrega refere-se ao acompanhamento da elaboração dos Planos Municipais de Segurança Pública e Prevenção à Violência em dez municípios assistidos pelo PReVio.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

PROJETO ACOMPANHADO

Número Absoluto

Não

10,00

PLANO ACOMPANHADO

Número Absoluto

Sim

5,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

5,00

0,00

10,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

10.348.399,00

9.604.392,00

19.952.791,00

DESPESAS CORRENTES

6.499.399,00

6.710.629,00

13.210.028,00

DESPESAS DE CAPITAL

3.849.000,00

2.893.763,00

6.742.763,00

10.348.399,00

9.604.392,00

19.952.791,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

2022

58000000 - ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

Total

2023

Total

10.348.399,00

9.604.392,00

19.952.791,00

10.348.399,00

9.604.392,00

19.952.791,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE
Resultado Temático: Transparência, ética e controle promovidos de forma ampla e efetiva.
Indicadores Temáticos
Título

Índice de Efetividade do Controle Interno (IECI)
Índice de transparência
Taxa de participação cidadã e controle social

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

2023

percentual

Quanto maior, melhor

2019

60,00

64,00

adimensional

Quanto maior, melhor

2018

9,47

10,00

10,00

participação por 100
mil habitantes

Quanto maior, melhor

2018

10.003,47

18.877,43

19.443,75

251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL
Órgão Gestor:

41000000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Órgãos Executores

41000000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
Justificativa: O Controle Interno Governamental é fundamental para avaliar os controles internos administrativos dos órgãos e entidades estaduais, por meio da realiza ção de atividades que propiciam a
identificação de fragilidades, as quais podem comprometer a qualidade do gasto p úblico, bem como os respectivos serviços ofertados, na medida em que ocorrem situa ções como:
ineficiência na arrecadação e utilização dos recursos públicos; desperdícios de recursos; desvios associados à corrupção; ausência de uma gestão de riscos institucionalizada no âmbito do
Poder Executivo Estadual; baixo nível de aplicação de sanções administrativas a agentes públicos responsáveis por atos ilícitos; e pouco conhecimento, por parte da gest ão estratégica do
Governo Estadual, das informações geradas a partir das atividades de controle, inviabilizando que essas sejam utilizadas como subsídio nas tomadas de decisão em nível estratégico.
Publico Alvo: Órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.
Objetivo: Contribuir para uma gestão administrativa profissional, visando à eficiência na arrecadação e aplicação dos recursos públicos, bem como a regularidade e o aprimoramento da gest ão, de
forma a propiciar a melhoria contínua dos serviços públicos ofertados.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Recomendações da CGE implementadas pelos órgãos e entidades do
Poder Executivo Estadual

percentual

Quanto maior, melhor

2018

80,00

65,00

2023

70,00

Regularidade das contas de gestão julgadas pelo TCE

percentual

Quanto maior, melhor

2018

81,91

55,00

57,00

Iniciativa
Titulo: 251.1.01 - Implantação do controle de registro de bens dos agentes públicos por meio de um modelo de gestão estruturado.
Caracterização: A Implantação do controle de registro de bens dos agentes p úblicos consiste no registro de informa ções patrimoniais dos servidores públicos estaduais, visando identificar eventuais
situações incompatíveis com a renda.
Entregas
Titulo: MODELO DE GESTÃO ELABORADO
Definição: Modelo de gestão elaborado e estruturado com o estabelecimento de etapas necessárias para implantação do sistema de registro de bens dos servidores públicos estaduais.
Titulo: RELATÓRIO GERENCIAL ELABORADO
Definição: Relatório de acompanhamento realizado para verificar eventuais situações de incompatibilidade do patrimônio do servidor com a sua renda.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

MODELO DE GESTÃO ELABORADO
RELATÓRIO GERENCIAL ELABORADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Número Absoluto

Físico

Sim

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1,00

10.000,00

0,00

10.000,00

1,00

20.000,00

1,00

0,00

1,00

0,00

2,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 251.1.02 - Qualificação da auditoria e controladoria governamental.
Caracterização: A Qualificação tem como público-alvo os servidores dos órgãos e entidades estaduais atuando em m étodos de auditoria e de controladoria governamental, visando à melhoria do
desempenho de suas funções.
Entregas
Titulo: SERVIDOR CAPACITADO
Definição: Capacitação dos servidores dos órgãos e entidades estaduais atuando em t écnicas de controle e em métodos de gestão de contratos e parcerias, visando à melhoria do desempenho
de suas funções", tendo em consideração a especificidade das capacitações.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SERVIDOR CAPACITADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

120,00

2023

Financeiro (R$)

10.000,00

Físico

120,00

Total*

Financeiro (R$)

10.000,00

Físico

240,00

Financeiro (R$)

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 251.1.03 - Realização de auditorias internas, como serviços de avaliação e consultoria.
Caracterização: A realização de auditorias internas, como serviço de avaliação e consultoria baseadas em risco, em conson ância com os padrões internacionais e nacionais reconhecidos, visam aumentar e
proteger o valor organizacional dos órgãos e entidades do Poder Executivo, e a consecu ção dos objetivos e melhoria das operações dessas organizações com foco na eficácia dos seus
processos de gerenciamento de risco, controle interno e governança
Entregas
Titulo: AUDITORIA REALIZADA
Definição: Auditoria realizada: atividades de auditoria realizadas em contratos, convênios, programas de governo, processos e em outras parcerias.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

AUDITORIA REALIZADA

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

10.658,00

10,00

Total*

Financeiro (R$)

10,00

10.658,00

Físico

Financeiro (R$)

20,00

21.316,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 251.1.04 - Implantação da gestão de riscos no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Caracterização: Tem como público alvo os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e estar ão relacionadas à observância do Código de Ética, à adoção de boas práticas de gestão pública, à
instituição de mecanismos de combate a corrupção e responsabilização, ao incentivo a ações de comunicação, ao gerenciamento de riscos, aos controles internos adotados e à capacitação
continuada.
Entregas
Titulo: SERVIDOR CAPACITADO
Definição: Servidor capacitado: responsáveis pelo controle interno dos órgãos e entidades estaduais que receberem a capacitação.
Titulo: INSTRUMENTO NORMATIVO PUBLICADO
Definição: O referido instrumento normativo irá definir as diretrizes da política de risco estabelecida que deverá ser disseminada junto aos órgãos e entidades estaduais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

SERVIDOR CAPACITADO

Número Absoluto

Sim

60,00

INSTRUMENTO NORMATIVO PUBLICADO

Número Absoluto

Não

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

10.000,00

60,00

10.000,00

120,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 251.1.05 - Implantação do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual.
Caracterização: A Implantação do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual tem como público-alvo os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, atuando na
responsabilização, visando a apuração e responsabilização de agentes que cometerem desvios.

área de sindicância e

Entregas
Titulo: REDE DE GESTÃO IMPLANTADA
Definição: Rede de atuação: rede do sistema de correição formalmente constituída e em funcionamento nos órgãos e entidades.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

REDE DE GESTÃO IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

0,00

1,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

0,00

Financeiro (R$)

1,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 251.1.06 - Promoção do controle nas contas de gestão estadual.
Caracterização: A Promoção de atividades de controle nas contas de gest ão tem como público-alvo os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e o TCE -CE, atuando na consolidação de dados e
informações de controle interno dos órgãos, entidades e fundos, visando demonstrar a situação da gestão a partir das atividades programáticas realizadas pela CGE.
Entregas
Titulo: RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO
Definição: Relatório do Controle Interno sobre as contas anuais de gestão (RCI-Gestão), inserido no Sistema Ágora para envio ao TCE-CE.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

95,00

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

95,00

0,00

Físico

190,00

Financeiro (R$)

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 251.1.07 - Promoção do monitoramento e controle integrado no âmbito da gestão fiscal e de resultados.
Caracterização: A Promoção de monitoramento e controle da gestão fiscal e de resultados tem como público-alvo o Poder Executivo Estadual, a Assembleia Legislativa e o TCE, atuando na consolida ção de
dados e informações referentes à gestão fiscal, à execução orçamentária e aos instrumentos de planejamento, visando demonstrar a situação da gestão governamental.
Entregas
Titulo: RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO
Definição: Relatório publicado: relatório do Controle Interno sobre as contas anuais do governo (RCI-Governo), disponibilizado no site da CGE, com periodicidade quadrimestral.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

RELATÓRIO GERENCIAL PUBLICADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

10.000,00

4,00

Total*

Financeiro (R$)

4,00

Físico

10.000,00

Financeiro (R$)

8,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 251.1.08 - Promoção do monitoramento dos processos de contratos e parcerias.
Caracterização: A Promoção de monitoramento dos processos de contratos e parcerias tem como p úblico-alvo os órgãos e entidades estaduais, atuando na verifica ção da integridade e regularidade dos
instrumentos, visando contribuir para o alcance dos objetivos estabelecidos pela gestão.
Entregas
Titulo: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO
Definição: Desenvolvimento e Implementação do Sistema de Controle de Instrumentos Contratuais do Poder Executivo do Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

2.148.800,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

2.364.116,48

Financeiro (R$)

1,00

4.512.916,48

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera
FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

Total

2023

2022

Total

2.199.458,00

2.414.774,48

40.000,00

40.000,00

4.614.232,48
80.000,00

2.159.458,00

2.374.774,48

4.534.232,48

2.199.458,00

2.414.774,48

4.614.232,48

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Órgão Executor Financeiro

2022

41000000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Total

2023

Total

2.199.458,00

2.414.774,48

4.614.232,48

2.199.458,00

2.414.774,48

4.614.232,48

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
Órgão Gestor:

13200001 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

Órgãos Executores

13200001 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ
Justificativa: O exercício da atividade de regulação confere ao mercado regulado a estabilidade e as condi ções necessárias para a competição dos operadores, evitando concorr ências desleais e falhas
de mercado como os monopólios. A regulação combate também o uso de práticas nocivas que afetem os direitos dos consumidores, aplicando mecanismos de media ção de conflitos e
atendimento à queixas de usuários. Além disso, a atividade regulatória abrange a edição de normas disciplinadoras e sua fiscaliza ção, com possibilidade de aplicação de sanções
administrativas visando sempre o interesse p úblico. Podem ser citados como problemas comuns aos setores regulados e que justificam as iniciativas propostas neste Programa, as
dificuldades enfrentadas pelo usuários por falta de água ou baixa pressão dos sistemas de abastecimento, a interrup ção do fornecimento de energia elétrica, a extensão de rede e ligações
aos serviços de distribuição de energia elétrica, gás canalizado, água, esgotamento sanitário, o cumprimento dos itinerários das linhas de ônibus intermunicipais, o adequado servi ço de
venda e reserva de passagens de ônibus, entre diversos outros aspectos t écnicos e de qualidade dos serviços públicos delegados. Através das iniciativas deste Programa, o Governo do
Estado do Ceará exerce o seu legítimo poder regulador em busca da efici ência dos serviços públicos prestados por entes privados, assegurando os diversos aspectos t écnicos e de
qualidade dessas atividades, beneficiando a sociedade e melhorando o desempenho dos agentes atuantes nos mercados e setores de saneamento b ásico, transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros, gás canalizado e energia elétrica. O programa de regulação de serviços públicos delegados contribui, também, para o fortalecimento dos setores econ ômicos
no Estado do Ceará e desenvolvimento de projetos estratégicos, tais como as alianças com o setor privado, projetos de parcerias público-privadas e concessões de serviço público.
Publico Alvo: Poder concedente (União, Estado do Ceará e Municípios), concessionárias e delegatárias, usuários dos serviços públicos delegados e sociedade. Órgãos de controle. Investidores.
Financiadores.
Objetivo: Promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos delegados propiciando condi ções de regularidade, continuidade, seguran ça, atualidade, universalidade e
modicidade das tarifas, observando a satisfação das necessidades dos usuários.
Indicadores Programáticos
Título

Percepção dos usuários nos serviços da Ouvidoria da Arce

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Metas de Desempenho

Valor

68,88

2022

2023

70,00

70,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 252.1.01 - Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de transporte intermunicipal de passageiros.
Caracterização: Refere-se as atividades de natureza regulat ória, restando as atividades relacionadas à gestão dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros, conforme papel legal da ARCE como
órgão regulador dos serviços do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Ceará.
Entregas
Titulo: AVALIAÇÃO REALIZADA
Definição: A avaliação dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros levará em considera ção aspectos relacionados a qualidade e ao n ível de serviço prestado por meio de
dados coletados através de pesquisas, dados fornecidos pelas empresas e /ou coletados por meio de equipamentos embarcados. A coleta de dados tamb ém identificará os níveis de
satisfação dos usuários com relação a vários aspectos dos serviços regulares e as características socioeconômicas dos usuários e das viagens realizadas pelos mesmos. A estimativa
do ¿Índice de Desempenho Operacional ¿ será realizada por área de operação no caso do serviço interurbano e por transportadora no caso do servi ço metropolitano, sendo inviável o
desmembramento da entrega por município. Estima-se a avaliação dos serviço a cada dois anos.
Titulo: FISCALIZAÇÃO REALIZADA
Definição: A Fiscalização é um instrumento que a Arce dispõe para garantir o cumprimento das obriga ções legais e contratuais pelas empresas do setor regulado, tendo como finalidade a
preservação do interesse público e garantia da qualidade dos servi ços prestados. A fiscalização pode ser do tipo direta e indireta, planejada ou contingencial, resultando num Relat ório
de Fiscalização que dele poderá resultar em processos espec íficos para acompanhamento das não conformidades e/ou aplicação de penalidades. Convém destacar que a fiscalização
direta abrange as atividades de verifica ção in loco do cumprimento dos aspectos t écnico operacionais, comerciais e de infraestrutura da concess ão previstos nas normas ou nos
contratos. Enquanto a fiscalização indireta abrange as atividades de coleta e an álise de dados para avaliação do desempenho do setor/serviços por meio de indicadores. As
fiscalizações foram planejadas conforme capacidade operacional da equipe e dever ão abranger temas conforme a priorização da coordenadoria, estatísticas de ouvidoria ou demandas
contingenciais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

AVALIAÇÃO REALIZADA
FISCALIZAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1,00

187.600,00

0,00

187.600,00

1,00

375.200,00

2,00

51.000,00

2,00

513.076,00

4,00

564.076,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 252.1.02 - Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de saneamento básico.
Caracterização: No Ceará, concernente à Lei Estadual no 14.394/2009 e a Lei complementar no 162/2016, compete à Arce a regulação, a fiscalização e o monitoramento dos serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, prestados pela Cagece (art. 4o) e nos municípios que delegarem essa atividade à agência.
Até 2017, os serviços de saneamento básico prestados pela Concessionária atendiam 4.493.977 pessoas em seu sistema de abastecimento de água e 1.865.869 pessoas no sistema de
esgotamento sanitário, representando 95% de cobertura de água e 48% de esgoto.
Entregas
Titulo: FISCALIZAÇÃO REALIZADA
Definição: A fiscalização é um instrumento que a Arce dispõe para garantir o cumprimento das obriga ções legais e contratuais pelas empresas do setor regulado, tendo como finalidade a
preservação do interesse público e garantia da qualidade dos servi ços prestados. A fiscalização pode ser do tipo direta e indireta, planejada ou contingencial, resultando num Relat ório
de Fiscalização que dele poderá resultar em processos espec íficos para acompanhamento das não conformidades e/ou aplicação de penalidades. Convém destacar que a fiscalização
direta abrange as atividades de verifica ção in loco do cumprimento dos aspectos t écnico operacionais, comerciais e de infraestrutura da concess ão previstos nas normas ou nos
contratos. Enquanto a fiscalização indireta abrange as atividades de coleta e análise de dados para avaliação do desempenho do setor/serviços por meio de indicadores.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

FISCALIZAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

252.240,00

194,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

194,00

1.854.478,00

Físico

Financeiro (R$)

388,00

2.106.718,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 252.1.03 - Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de distribuição de gás canalizado.
Caracterização: A concessão para explorar os serviços locais de distribuição de gás canalizado no Estado do Ceará foi concedida à Companhia de G ás do Ceará (Cegás) pelo prazo de 50 anos. A atividade
de distribuição de gás canalizado da Cegás é realizada no sistema de distribuição que fornece gás canalizado aos municípios de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Pacajus, Horizonte, Aquiraz,
São Gonçalo do Amarante (Pecém), Euzébio e Aracati.
A regulação tem como objetivo o acompanhamento e monitoramento da concession ária em relação à qualidade e à segurança dos serviços prestados e envolve a normatização, mediação e
fiscalização dos serviços relacionados com a concessão de distribuição de gás canalizado. O controle regulatório dos serviços é exercido através de fiscalizações programadas ou eventuais
e do monitoramento mensal dos indicadores de desempenho da concession ária, via auditoria documental e avaliação de resultados dos métodos e sistemas adotados, incluindo as condi ções
e as instalações utilizados na prestação do serviço.
Entregas
Titulo: FISCALIZAÇÃO REALIZADA
Definição: A Fiscalização é um instrumento que a Arce dispõe para garantir o cumprimento das obriga ções legais e contratuais pelas empresas do setor regulado, tendo como finalidade a
preservação do interesse público e garantia da qualidade dos servi ços prestados. A fiscalização pode ser do tipo direta e indireta, planejada ou contingencial, resultando num Relat ório
de Fiscalização que dele poderá resultar em processos espec íficos para acompanhamento das não conformidades e/ou aplicação de penalidades. Convém destacar que a fiscalização
direta abrange as atividades de verifica ção in loco do cumprimento dos aspectos t écnico operacionais, comerciais e de infraestrutura da concess ão previstos nas normas ou nos
contratos. Enquanto a fiscalização indireta abrange as atividades de coleta e análise de dados para avaliação do desempenho do setor/serviços por meio de indicadores.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

FISCALIZAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

2,00

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

2,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

4,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 252.1.04 - Promoção da regulação técnica dos serviços públicos delegados de distribuição e geração de energia elétrica.
Caracterização: Esta iniciativa corresponde às atividades derivadas da delegação das competências da Agência Nacional de Energia Elétrica ¿ ANEEL ao Estado do Ceará realizada por meio de Conv ênio
de Cooperação com a Arce, em conformidade com a legislação federal pertinente.
O objetivo da descentralização é viabilizar e aproximar as ações da ANEEL dos consumidores de energia el étrica no Estado, bem como seus agentes setoriais e outros segmentos da
sociedade, o respeitando às peculiaridades locais e regionais. As atividades descentraliz áveis abrangem, preferencialmente, a fiscaliza ção; o apoio à regulação dos serviços e instalações de
energia elétrica; e a mediação de problemas e soluções entre os agentes e entre estes e os consumidores, por meio da Ouvidoria Setorial.
Entregas
Titulo: FISCALIZAÇÃO REALIZADA
Definição: Considera-se Fiscalização Técnica Realizada os produtos pactuados no conv ênio de cooperação com Aneel conforme a programação das metas daquela Agência Reguladora
Nacional. Deverão ser contabilizados como entregas os produtos da Aneel conforme metodologia vigente. Tais como: Relatórios de Fiscalização; Pareceres técnicos em processo de
fiscalização; Exposição de Motivos e/ou Auto de Infração; Análise de Pedidos de Reconsideração; Relatórios Analíticos; Notas Técnicas sobre cumprimento de Planos de Melhorias;
Relatórios de Acompanhamento de Planos de Melhorias e Relatórios Conclusivos.
Para estimativa das metas anuais do setor de distribui ção de energia, foram replicadas os mesmos quantitativos programados para o ano de 2019 (17 entregas por ano) e, para o setor
de geração de energia, foram replicados os quantitativos programados para 2018 (12 usinas fiscalizadas por ano).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

FISCALIZAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

81.000,00

29,00

Total*

Financeiro (R$)

29,00

5.000,00

Físico

Financeiro (R$)

58,00

86.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 252.1.05 - Promoção da regulação econômica dos serviços públicos delegados.
Caracterização: A regulação econômica dos serviços públicos delegados ocorre por meio do estabelecimento de tarifas ou par âmetros tarifários que reflitam o mercado e os custos reais de produ ção,além de
incentivar os investimentos privados e propiciar a razoabilidade e modicidade das tarifas aos
usu ários. Trata-se de iniciativa com natureza multissetorial e aplic ável aos serviços de
saneamento básico, transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e de distribuição de gás canalizado.
Entregas
Titulo: ESTUDO ELABORADO
Definição: Estudos elaborados na perspectiva da promo ção da assistência técnica e estudos regulatórios voltados para a atividade de regula ção econômica dos serviços públicos delegados.
Especificamente, esta entrega será financiada com recursos do Banco Mundial no âmbito da Operação IFP, negociada pelo Governo do Estado do Ceará e abordará a melhoria do
processo de controle patrimonial dos concession ários de gás canalizado e saneamento básico. O desenvolvimento do Manual de Controle Patrimonial (MCP) rem como objetivo
possibilitar a demonstração da composição dos ativos regulatórios já em uso pelas concessionárias, bem como das movimentações, que consistem nas adições e baixas realizadas, no
montante das depreciações incorridas, dos percentuais de aproveitamento e elegibilidade, devendo ainda ser capaz de identificar e registrar outras vari áveis que afetem os custos e as
despesas patrimoniais destes bens em uso nas atividades reguladas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESTUDO ELABORADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

2.200.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

700.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

2.900.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 252.1.06 - Promoção da normatização regulatória.
Caracterização: Uma das funções da Arce como agência reguladora se trata da normatiza ção da sua própria atividade regulatória e da conceituação, interpretação, explicitação de dispositivos
técnico-jurídicos contidos em lei de determinados segmentos econ ômicos e serviços públicos de sua competência, levando em consideração o interesse público e sem redundar em inovação
no ordenamento jurídico.
Exercida legitimamente pelas áreas técnicas e órgão colegiado deliberativo superior, a fun ção normativa da Arce é realizada utilizando instrumentais de participa ção da sociedade como
audiências e consultas públicas, podendo auxiliar na implementação das políticas públicas definidas para cada setor regulado.
Aliada às competências fiscalizatória, sancionatória e de resolução de conflitos, a expedição de novas resolução e atualização de resoluções existentes contribuem para a melhoria dos
serviços públicos prestados, eficiência da atuação da agência e o exercício de uma regulação independente e objetiva.
Entregas
Titulo: RESOLUÇÃO EXPEDIDA
Definição: Esta entrega representa as expedições ou revisões de resoluções da Arce acerca de matéria finalística, tendo sido estimado pelo menos uma resolu ção por setor regulado (Gás
canalizado, transporte e saneamento básico).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

RESOLUÇÃO EXPEDIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

3,00

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

3,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

6,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Página 128 de 483

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas

Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 252.1.07 - Promoção do atendimento de ouvidoria ao usuário do serviço público delegado e relacionamento com a sociedade.
Caracterização: O serviço de Ouvidoria tem a finalidade de receber, registrar, processar, analisar e dar conclus ão às demandas do público interessado acerca de solicita ções de ouvidoria (reclamações,
consultas, denúncias, sugestões/críticas/elogios e pedidos de informações) relacionadas aos serviços públicos regulados.
Além disso, por obrigação legal, a Arce deve prestar contas de suas atividades anualmente, nele destacando o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo poder concedente e das
políticas setoriais, enviando-o inclusive aos órgãos de controle e chefes do Poder Executivo e Legislativo e disponibilizando as informações para a sociedade.
Entregas
Titulo: ATENDIMENTO REALIZADO
Definição: Considera-se Atendimento realizado o quantitativo de usu ários com atendimento encerrado em cada per íodo. O quantitativo estimado para a meta do per íodo de 2020 à 2023 foi
estabelecido com base na média de atendimentos encerrados no per íodo de julho de 2018 à junho de 2019, tomando com base os atendimentos recebidos e tratados pela pr ópria Arce,
e com taxa de crescimento aplicada a cada 2 anos do PPA. Saliente-se que o atendimento de ouvidoria sofre bastante vari ância em sua demanda em função de diversas variáveis, tais
como sazonalidade e eventos contingenciais.
Titulo: MATERIAL INFORMATIVO PUBLICADO
Definição: O material a ser elaborado diz respeito aos produtos de comunica ção visando a divulgação das atividades da Arce, conforme demandas setoriais, al ém da comunicação sobre direitos e
deveres dos consumidores e usuários dos serviços públicos regulados. O principal produto desta iniciativa está diretamente relacionado ao Relat ório Anual da Arce que tem como
finalidade apresentar à sociedade, ao poder concedente e ao p úblicos interessados as principais atividades e resultados alcan çados pela Agência a cada ano nos setores de atuação.
Trata-se de uma obrigação legal da Arce e de um forte instrumento para a transparência de suas atividades.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

ATENDIMENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

4.427,00

0,00

4.427,00

Financeiro (R$)

0,00

Físico

8.854,00

Financeiro (R$)

0,00

MATERIAL INFORMATIVO PUBLICADO

Número Absoluto

Sim

1,00

0,00

1,00

0,00

2,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 252.1.08 - Qualificação da gestão e da atividade regulatória.
Caracterização: A iniciativa refere-se à projeto de contratação de empresa especializada para: atualização da estrutura organizacional e gerenciamento por processos; modelagem da regula ção de
concessões e parcerias público privadas e a revisão da estratégia organizacional e planejamento da atividade regulat ória da Arce cujas despesas serão cobertas com recursos financiados
pelo Banco Mundial na modalidade IPF (Investment Project Financing).
Entregas
Titulo: ESTUDO ELABORADO
Definição: O estudo visa proporcionar à Arce ações de modernização e fortalecimento organizacional, observando as demandas de seus p úblicos internos e externos, por meio da atualiza ção da
estrutura organizacional e gerenciamento por processos e da revisão da estratégia organizacional e planejamento da atividade regulatória.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESTUDO ELABORADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

2.400.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

2.400.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

5.171.840,00

3.260.154,00

284.240,00

672.554,00

956.794,00

4.887.600,00

2.587.600,00

7.475.200,00

5.171.840,00

3.260.154,00

8.431.994,00

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

Total

Total
8.431.994,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

2022

13200001 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ

Total

2023

Total

5.171.840,00

3.260.154,00

8.431.994,00

5.171.840,00

3.260.154,00

8.431.994,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE
Órgão Gestor:

41000000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Órgãos Executores

41000000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
Justificativa: O órgão central de controle interno, ao realizar suas 220 auditorias/inspeções média por ano, identificou fragilidades comuns aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual
relacionadas à observância do Código de Ética, à adoção de boas práticas de gestão pública, à instituição de mecanismos de combate a corrupção e responsabilização, ao incentivo a ações
de comunicação, ao gerenciamento de riscos, à deficiência nos controles internos adotados e a capacita ção contínua dos agentes públicos. Com o intuito de sanar tais fragilidades, de prover
maior convergência das práticas de gestão governamental, de fortalecer os mecanismos organizacionais baseados em boas pr áticas de governança e de compliance, de controles internos
da gestão e de gerenciamento de riscos de fraude e de corrup ção no Poder Executivo do Estado do Ceará o Estado do Ceará instituiu por meio da Lei nº 16.717, de 26 de dezembro de
2018, o Programa de Integridade.
Publico Alvo: Órgãos e Entidades do Poder Executivo e Atores com quem se relacionam, fornecedores e parceiros dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.
Objetivo: Fomentar a cultura da integridade nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e nos seus parceiros institucionais, zelando pela observ ância do Código de Ética e Conduta da
Administração Pública Estadual e de outros normativos que dispõem sobre a conduta do servidor público estadual.
Indicadores Programáticos
Título

Percentual de implementação do Programa de Integridade nos órgãos

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Valor

Metas de Desempenho
2022

2023

70,59

100,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 253.1.01 - Implantação da cultura de integridade nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.
Caracterização: Tem como público alvo os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e estar ão relacionadas à observância do Código de Ética, à adoção de boas práticas de gestão pública, à
instituição de mecanismos de combate a corrupção e responsabilização, ao incentivo a ações de comunicação, ao gerenciamento de riscos, aos controles internos adotados e à capacitação
continuada.
Entregas
Titulo: PLANO ELABORADO
Definição: Plano de ação realizado pelo órgão ou entidade para sanar as fragilidades identificadas no Diagnóstico de Integridade ou implantação de oportunidades de melhoria identificadas.
Titulo: COMITÊ IMPLANTADO
Definição: Os órgão e entidades constituirão seus comitês de integridade antes da realização de autoavaliação proposto pelo Programa de Integridade.
Titulo: INSTRUMENTO NORMATIVO PUBLICADO
Definição: Decreto, regulamentando a Lei nº 16.717, de 26 de dezembro de 2018 e Portaria com instruções sobre aplicação da citada lei e de seu decreto regulamentador.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PLANO ELABORADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

18,00

0,00

14,00

0,00

32,00

0,00

15,00

0,00

33,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMITÊ IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

18,00

0,00

INSTRUMENTO NORMATIVO PUBLICADO

Número Absoluto

Não

0,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 253.1.02 - Qualificação do Fomento à Ética e à Integridade.
Caracterização: Tem como público alvo os servidores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, que e est ão relacionadas à observância do Código de Ética, à adoção de boas práticas de gestão
e à instituição de mecanismos de combate a corrupção.
Entregas
Titulo: SERVIDOR CAPACITADO
Definição: Membros dos Comitê de Integridade do órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SERVIDOR CAPACITADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

120,00

2023

Financeiro (R$)

10.000,00

Físico

120,00

Total*

Financeiro (R$)

10.000,00

Físico

240,00

Financeiro (R$)

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 253.1.03 - Promoção da sensibilização dos fornecedores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.
Caracterização: Tem como público alvo os fornecedores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e est ão relacionadas à adoção de boas práticas de gestão e à instituição de mecanismos de
combate a corrupção.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Órgão ou entidade apresentará diretrizes de integridade do Poder Executivo Estadual aos seus fornecedores/parceiros.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega

2022

Título

EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

10.000,00

1,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

10.000,00

Financeiro (R$)

2,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 253.1.04 - Promoção do fomento à Ética Publica.
Caracterização: A iniciativa refere-se à realização de ações de divulgação do Código de Ética do Poder Executivo Estadual e fomento à sua implementação.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Eventos que visem ao fomento do Código de Ética.
Titulo: SERVIDOR CAPACITADO
Definição: Divulgação do Código de Ética do Poder Executivo Estadual.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

2,00

10.000,00

2,00

Financeiro (R$)

10.000,00

Físico

4,00

Financeiro (R$)

20.000,00

SERVIDOR CAPACITADO

Número Absoluto

Sim

60,00

10.000,00

60,00

10.000,00

120,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

40.000,00

40.000,00

80.000,00

DESPESAS CORRENTES

30.000,00

30.000,00

60.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

10.000,00

10.000,00

20.000,00

40.000,00

40.000,00

80.000,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Órgão Executor Financeiro

2022

2023

41000000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Total

Total

40.000,00

40.000,00

80.000,00

40.000,00

40.000,00

80.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
Órgão Gestor:

41000000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Órgãos Executores

30000000 - CASA CIVIL
41000000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
Justificativa: A participação e o controle social ao longo do tempo alcan çaram muitos avanços, no tocante ao Portal da Transparência no período de 2009 a 2018 um aumento de 1.744%, já o Acesso à
Informação e a Ouvidoria no período de 2011 a 2018 representou um aumento de 211,8% e 179,7%, respectivamente, entretanto, ainda enfrentamos grandes desafios como: insuficiência da
participação cidadã na formulação das políticas públicas; falta de credibilidade perante a sociedade da publiciza ção das políticas públicas implementadas pelo Governo; baixa
conscientização sobre os direitos de participação e controle da gestão pública; falta de credibilidade da resolutividade dessa participa ção cidadã e insuficiência na disponibilização de
informações públicas que demonstre a transparência das ações de Governo.
Publico Alvo: Sociedade cearense e Órgãos públicos.
Objetivo: Ampliar a participação e o controle
disponibilizadas.

social

na

formulação,

implementação

e

acompanhamento

de

políticas

Indicadores Programáticos
Título

públicas,

com

efetiva

transparência

Referência

e

acessibilidade

das

informações

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Índice de manifestações procedentes de Ouvidoria e de solicitações
de informação respondidas no prazo

percentual

Quanto maior, melhor

2018

90,00

85,00

2023

85,00

Índice de satisfação do usuário com os serviços de ouvidoria e
transparência

percentual

Quanto maior, melhor

2018

79,60

78,00

80,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 254.1.01 - Promoção da conscientização da sociedade para o exercício da participação e do controle social.
Caracterização: Compreende a realização de ações de fomento e fortalecimento às diversas instâncias da sociedade, como fóruns, assessorias e eventos, com o objetivo de promover a conscientiza ção da
sociedade para o exercício da participação e do controle social no Estado Ceará.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Palestras de conscientização da sociedade para o exercício do controle social realizadas em eventos e escolas.
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: Assessoria realizada envolve a realiza ção de articulações e parcerias de mecanismos de participa ção social visando o fortalecimento das inst âncias de diálogo e atuação conjunta entre
a administração pública estadual, municipal e a sociedade civil por meio da intersetorialidade e a transversalidade das políticas públicas e do Estado.
Titulo: MATERIAL DIVULGADO
Definição: Divulgação de material de conscientização da sociedade em meio físico e/ou em meio eletrônico.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

100.000,00

24,00

100.000,00

46,00

200.000,00

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

22,00

ASSESSORIA REALIZADA

Número Absoluto

Sim

4,00

50.000,00

4,00

50.000,00

8,00

100.000,00

MATERIAL DIVULGADO

Número Absoluto

Sim

500,00

10.000,00

500,00

0,00

1.000,00

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 254.1.02 - Promoção da prestação de serviços de ouvidoria, acesso à informação e transparência.
Caracterização: Realização de atendimentos de serviços de ouvidoria, acesso à informação e transparência.
Entregas
Titulo: ATENDIMENTO REALIZADO
Definição: Manifestações de ouvidoria e solicitações de informação registradas no Ceará Transparente e número de acessos às páginas de transparência da plataforma Ceará Transparente.
Titulo: CARTA DE SERVIÇO MODERNIZADA
Definição: A realização da melhoria e modernização das informações contidas na Carta de Serviços, envolvendo etapas de inventariado, defini ção de critérios, desenvolvimento tecnológico,
treinamento e disponibilização da ferramenta.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ATENDIMENTO REALIZADO
CARTA DE SERVIÇO MODERNIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1.819.540,00

2.798.308,00

1.865.029,00

2.900.228,00

3.684.569,00

5.698.536,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 254.1.03 - Promoção da melhoria da transparência nos órgãos públicos estaduais.
Caracterização: Aprimoramento da qualidade e quantidade das informa ções disponibilizadas nos sítios institucionais dos órgãos e entidades e do desempenho dos comit ês setoriais de acesso à informação
no atendimento das demandas apresentadas pela sociedade.
Entregas
Titulo: RANKING DISPONIBILIZADO
Definição: Instituir no âmbito do poder executivo Estadual o ranking de transpar ência no intuito de verificar a disponibiliza ção das informações de interesse coletivo nos sites dos órgãos e
entidades e medir o desempenho dos comitês setoriais de acesso à informação.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

RANKING DISPONIBILIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

10.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

10.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 254.1.04 - Qualificação do fomento à participação e ao controle social.
Caracterização: Compreende a formulação de cursos para a formação de ouvidores e servidores, bem como a realização de capacitações para a sociedade civil, agentes e órgãos públicos.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Capacitação para a formação e atualização dos comitês setoriais de acesso à informação, de ouvidores integrantes da Rede Estadual de Ouvidoria, das sub -redes estaduais, bem
como dos membros da Rede Ouvir.
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Compreende a formação de representantes da sociedade civil para o fortalecimento da participa ção social, com cidadãos conscientes, responsáveis e participantes ativos nas tomadas
de decisões do governo do Estado do Ceará.
Titulo: PLATAFORMA DIGITAL APRIMORADA
Definição: A inclusão de novos serviços eletrônicos; novas funcionalidades de ouvidoria, acesso à informação e participação no PPA; novas consultas de transparência e novas bases de dados
disponibilizadas, com a intenção de tornar a plataforma mais atrativa ao cidadão, aumentando assim a participação e o controle social.
Titulo: AGENTE PÚBLICO CAPACITADO
Definição: Consiste na qualificação do atendimento de agentes públicos estaduais e municipais sobre a participa ção e controle social visando uma melhor atua ção junto à sociedade civil com a
efetiva participação, controle social e gestão democrática no Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAPACITAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

3,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

Sim

3,00

0,00

6,00

0,00

100.000,00

300,00

100.000,00

600,00

200.000,00

PESSOA CAPACITADA

Número Absoluto

Sim

300,00

PLATAFORMA DIGITAL APRIMORADA

Número Absoluto

Não

1,00

10.000,00

1,00

10.000,00

1,00

20.000,00

AGENTE PÚBLICO CAPACITADO

Número Absoluto

Sim

500,00

200.000,00

500,00

200.000,00

1.000,00

400.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 254.1.05 - Qualificação física e tecnológica para a prestação de serviços de ouvidoria, acesso à informação e transparência.
Caracterização: A iniciativa contempla um conjunto de medidas voltadas à melhoria da estrutura f ísica e modernização tecnológica das unidades prestadoras de servi ços de ouvidoria, acesso à informação e
transparência.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE ATENDIMENTO ESTRUTURADA
Definição: Unidade de atendimento que passa por uma estrutura ção, quer seja física, reforma ou ampliação, quer seja tecnológica, como a melhoria do parque tecnológico, contemplando ainda a
aquisição de material permanente, como mobiliário, veículos ou outros equipamentos que ampliam o patrimônio material da instituição.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega

2022

Título

UNIDADE DE ATENDIMENTO ESTRUTURADA

Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

Físico

10.000,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

10.000,00

Financeiro (R$)

1,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

3.288.308,00

3.380.228,00

6.668.536,00

DESPESAS CORRENTES

3.278.308,00

3.370.228,00

6.648.536,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

3.288.308,00

3.380.228,00

6.668.536,00

DESPESAS DE CAPITAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
30000000 - CASA CIVIL
41000000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Total

2022

2023
450.000,00

Total
450.000,00

900.000,00

2.838.308,00

2.930.228,00

5.768.536,00

3.288.308,00

3.380.228,00

6.668.536,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL
Órgão Gestor:

02000000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Órgãos Executores

02000000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Justificativa: Há um grande volume de bens e recursos disponibilizados aos gestores estaduais e municipais sujeitos a riscos no que tange a gest ão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como
existe também a necessidade de fortalecimento dos controles e a busca constante de conhecimento t écnico e de atualização das normas aplicadas ao setor público por parte dos
jurisdicionados e da sociedade civil.
Considerando a importância estratégica do órgão, em função de sua participação em ações prioritárias do Governo e do impacto de suas atividades na comunidade em que se insere, bem
como a essencialidade do serviço prestado e o necessário relacionamento com o cidadão, percebe-se fundamental a contínua fiscalização sobre a gestão dos recursos públicos estaduais e
municipais, mediante o Programa em referência, o qual possui entre os seus objetivos a contribui ção para com o Estado do Ceará na aplicação dos recursos públicos de forma eficiente,
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
eficaz e efetiva, com a consequente promoção do bem estar da coletividade.
Publico Alvo: Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, Municipal e Sociedade Civil.
Objetivo: Ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade na prestação do Controle Externo, visando promover a melhoria na gestão dos recursos públicos estaduais e municipais
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Incremento na transparência da gestão fiscal dos municípios

2023

percentual

Quanto maior, melhor

2019

92,00

95,00

Taxa de redução do estoque de processos finalísticos estaduais e dos
municípios

percentual

Quanto maior, melhor

2019

15,00

20,00

Taxa de redução do tempo médio de julgamento das prestações de
contas estaduais

percentual

Quanto maior, melhor

2019

15,00

20,00

Iniciativa
Titulo: 255.1.01 - Promoção do Controle Externo no âmbito da Administração Pública Estadual.
Caracterização: Atividade de Controle Externo consiste em fiscalizar e julgar a boa e regular aplica ção dos recursos públicos pelos administradores e demais respons áveis, combatendo e prevenindo a
ilegalidade, a corrupção, o descaso, o desperdício, os desvios propositais, as falhas n ão intencionais e o uso pessoal da máquina estatal, bem como auxiliar o Poder Legislativo Estadual no
exercício do controle externo.
Entregas
Titulo: INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA
Definição: A instrução processual é executada pelo corpo de servidores efetivos lotados na Secretaria de Controle Externo e consiste na an álise das peças processuais e emissão de relatórios
técnicos para fins de apreciação e julgamento pelo Colegiado, Câmaras e Plenário do Tribunal.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

5.775,00

2023

Financeiro (R$)

4.036.358,00

Físico

6.064,00

Total*

Financeiro (R$)

911.923,00

Físico

11.839,00

Financeiro (R$)

4.948.281,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 255.1.02 - Promoção do Controle Externo no âmbito da Administração Pública Municipal.
Caracterização: Atividade de Controle Externo consiste em fiscalizar e julgar a boa e regular aplica ção dos recursos públicos pelos administradores e demais respons áveis, combatendo e prevenindo a
ilegalidade, a corrupção, o descaso, o desperdício, os desvios propositais, as falhas n ão intencionais e o uso pessoal da máquina estatal, bem como auxiliar o Poder Legislativo dos
Municípios no exercício do controle externo.
Entregas
Titulo: INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA
Definição: A instrução processual é executada pelo corpo de servidores efetivos lotados na Secretaria de Controle Externo e consiste na an álise das peças processuais e emissão de relatórios
técnicos para fins de apreciação e julgamento pelo Colegiado, Câmaras e Plenário do Tribunal.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

201.600,00

7.150,00

Total*

Financeiro (R$)

7.865,00

Físico

208.152,00

Financeiro (R$)

15.015,00

409.752,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 255.1.03 - Promoção do desenvolvimento e da qualificação de servidores, jurisdicionados e sociedade.
Caracterização: A iniciativa consiste em qualificar gestores, servidores e sociedade, capacitando -os para o cumprimento eficiente, eficaz e efetivo dos procedimentos administrativos e obriga ções legais, com
foco na preservação do patrimônio público e na promoção do controle social.
Entregas
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Corresponde à quantidade de pessoas capacitadas pela Escola de Contas Instituto Plácido Castelo, de forma presencial ou à distância, no âmbito do Estado e dos Municípios.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA CAPACITADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

12.000,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

733.499,00

15.000,00

Total*

Financeiro (R$)

Físico

757.337,00

27.000,00

Financeiro (R$)

1.490.836,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

4.971.457,00

1.877.412,00

6.848.869,00

DESPESAS CORRENTES

1.018.499,00

1.051.600,00

2.070.099,00

DESPESAS DE CAPITAL

3.952.958,00

825.812,00

4.778.770,00

4.971.457,00

1.877.412,00

6.848.869,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Órgão Executor Financeiro
02000000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Total

2022

2023

Total

4.971.457,00

1.877.412,00

6.848.869,00

4.971.457,00

1.877.412,00

6.848.869,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Órgão Gestor:

30000000 - CASA CIVIL

Órgãos Executores

30000000 - CASA CIVIL
36000000 - SECRETARIA DO TURISMO
56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
Justificativa: O Governo do Estado vem promovendo uma administra ção pública mais transparente e aberta à participação social, voltada para o atendimento aos anseios da sociedade, oferecendo
ambientes de relacionamento baseado em confiança, transparência e prestação de contas.

Essa postura atende às mudanças de paradigmas observadas na comunica ção. A expansão do uso das redes sociais digitais como canal de comunica ção direto e sem mediação diminui a
distância entre o poder público e o cidadão.
Neste contexto, destaca-se um conjunto de ações desenvolvidas pelo Estado voltadas para ouvidoria, publicações oficiais, comunicação, imprensa, publicidade e eventos.
A Ouvidoria como espaço para participação popular, atua permanentemente na escuta imparcial do cidad ão, de forma ética e isenta, assegurando seu direito à cidadania e ao acesso a
informações, contribuindo para o controle social, avaliação dos serviços prestados, reivindicação, implementação e melhoria de políticas públicas.
Os Atos e Publicações Oficiais são disponibilizados no Diário Oficial do Estado, tornando público os atos administrativos, dando, assim, informa ções à sociedade de onde estão sendo
utilizados os recursos estaduais, de maneira clara e objetiva, auxiliando no controle da legalidade e moralidade dos atos governamentais.
A Comunicação Pública, como ferramenta importante dentro da estrat égia de promoção e transparência das ações realizadas pelo Governo, leva informa ção ao cidadão, tornando
conhecidas as políticas públicas, as instituições da administração estadual e os serviços por elas ofertados.
Para isso, a publicidade e imprensa estaduais atuam de forma integrada, realizando a divulga ção e promoção das ações, políticas públicas e serviços do Estado através da formulação e
publicação de conteúdo esclarecedor em seus canais (redes sociais, portais, newsletter, aplicativos de mensagens, artigos e canais do Youtube, entre outras m ídias e produtos), de forma
rápida e com grande alcance, levando a informação ao cidadão em todo o território estadual.
Além das formas proativas de comunicação, a publicidade e a imprensa também trabalham a partir da provocação do cidadão, criando conteúdo e fortalecendo o relacionamento e a
transparência a partir das demandas recebidas diretamente da população nas redes sociais ou a partir dos dados de experiência dos usuários gerados e obtidos nos sites oficiais do governo.
Também, são realizadas ações de organização, promoção e mobilidade de eventos para atender aos diversos órgãos e entidades estaduais, na divulga ção de campanhas, informativos e
inaugurações relativos à implementação de políticas públicas na capital e no interior do Estado.
Ainda nessa perspectiva, busca-se também apoiar as políticas públicas expandindo a atuação estatal, por meio de uma participação indireta, realizada através de entes públicos ou privados
sem fins lucrativos, com parcerias em regime de m útua cooperação, ampliando o território e os setores de sua atuação, permitindo alcançar comunidades mais necessitadas, bem como
apoiar projetos de interesse público, nas áreas sociais, de esporte, educação, crenças religiosas e capacitação profissional, voltados para incentivo à cultura, promo ção do crescimento da
economia, geração de emprego e renda para melhoria de vida da população, especialmente das pessoas em situação de vulnerabilidade.
Assim, o desenvolvimento dessas e de outras a ções governamentais facilitam o acesso à informação e contribuem para uma cultura de transpar ência na Administração Pública Estadual. É
preciso observar também a mudança de paradigma já exposta aqui anteriormente: a sociedade está cada dia mais din âmica e consciente de seus direitos, com poder de legitimar ou n ão as
instituições públicas, se organizando melhor e ampliando sua participa ção por meio de manifestações sociais organizadas ou virtuais atrav és do uso de tecnologias da comunica ção e
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informação e de redes sociais, demonstrando não querer mais ser uma simples espectadora
Publico Alvo: Cidadão, instituições governamentais, organizações não governamentais, sociedade civil e órgãos de imprensa
Objetivo: Ampliar a aproximação Governo e Sociedade contemplando a comunicação institucional e a publicização das ações do Governo céleres e eficazes.
Indicadores Programáticos
Título

Taxa de crescimento de seguidores do Governo

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Metas de Desempenho

Valor

2022

12,62

2023

11,46

6,50

Iniciativa
Titulo: 256.1.01 - Promoção da publicização de atos oficiais e legais.
Caracterização: A promoção da publicização de atos oficiais e legais compreende a publica ção do Diário Oficial do Estado, visando à divulgação dos atos administrativos do Governo para informar a
sociedade onde estão sendo utilizados os recursos estaduais de maneira transparente, clara e objetiva. Também, são publicadas matérias do Poder Legislativo e Executivo de Prefeituras e
de particulares (empresas privadas e órgãos de classe (balanços, estatutos, entre outros).
Entregas
Titulo: PUBLICAÇÃO DISPONIBILIZADA
Definição: Publicação disponibilizada envolve a divulgação de atos oficiais e legais no Diário Oficial do Estado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PUBLICAÇÃO DISPONIBILIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

3.000.000,00

240,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

240,00

2.422.500,62

Físico

Financeiro (R$)

480,00

5.422.500,62

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 256.1.02 - Promoção da publicidade institucional.
Caracterização: A Promoção da publicidade institucional compreende a realiza ção de campanhas, informativos e divulgação em mídias diversas, de forma rápida, massificada e com maior alcance, atrav és
de diversos meios de comunicação, sobre serviços entregues ao cidadão pelos órgãos e entidades estaduais, como importante ferramenta de promo ção das políticas públicas e de
transparência das ações realizadas pelo Governo do Estado. Para isso, elabora instrumentos de comunica ção visual (placas de sinalização de portas, de locais dos eventos, placas de
inauguração, banners para internet e para eventos, fachadas de órgãos e entidades estaduais, anúncios para jornais, spot para rádio, vídeos para TV, entre outras), realiza compra de
inserções nos intervalos de programas de TV e de espaços em jornais e revistas.
Entregas
Titulo: SERVIÇO PUBLICITÁRIO PROMOVIDO
Definição: Serviço publicitário promovido consiste na divulgação de campanhas e informativos, como instrumento educativo, de informa ção e de orientação social, em mídias diversas, sobre atos,
programas, obras e serviços disponibilizados à população.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SERVIÇO PUBLICITÁRIO PROMOVIDO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

36,00

2023

Financeiro (R$)

34.297.598,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

36,00

39.461.997,14

Físico

72,00

Financeiro (R$)

73.759.595,14

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 256.1.03 - Promoção de eventos oficiais e de interesse público.
Caracterização: A promoção de eventos oficiais e de interesse p úblico compreende a realização de ações de organização, promoção e mobilidade para atender aos diversos órgãos e entidades estaduais na
divulgação de campanhas, informativos e inaugura ções relativos à implementação de políticas públicas na capital e no interior do Estado, bem como a prefeituras, associa ções de
moradores, organizações não governamentais, dentre outras, em eventos de interesse público, relacionados a políticas públicas.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Evento realizado compreende a execução das ações necessárias para a realização de eventos oficiais do governo e de interesse p úblico, dentre eles, solenidades de órgãos e
entidades estaduais, inaugurações, eventos culturais e participativos, lan çamentos de programas, de campanhas da área da saúde, dentre outros, envolvendo o fornecimento de
estrutura para lona, palco, iluminação, som e no caso de eventos oficiais, bandas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

10.212.816,00

741,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1.189,00

10.396.586,81

Físico

Financeiro (R$)

1.930,00

20.609.402,81

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 256.1.04 - Promoção da comunicação institucional.
Caracterização: Promoção da comunicação institucional compreende a geração de conteúdo qualificado para divulgação de notícias diversas, serviços ofertados pelos órgãos e entidades estaduais e
esclarecimentos ao cidadão.
Entregas
Titulo: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REALIZADO
Definição: Serviço de comunicação realizado contempla a divulgação de conteúdos nos sites e redes sociais do Governo do Estado, na imprensa em geral e em m ídias diversas, visando dar
transparência às ações governamentais e incentivar a participa ção e controle social. Dentre eles, destaca -se a divulgação de editais de chamamento, termos de refer ência, atos
convocatórios, termos de justificativa, atos declaratórios.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2.606,00

2023

Financeiro (R$)

1.399.284,00

Físico

3.703,00

Total*

Financeiro (R$)

1.435.555,93

Físico

6.309,00

Financeiro (R$)

2.834.839,93

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 256.1.05 - Promoção do apoio a projetos de interesse público.
Caracterização: O apoio a projetos de interesse público compreende a celebração de convênios ou instrumentos congêneres entre a Casa Civil e entes públicos, pessoas jurídicas de direito privado ou
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para realização de projetos no âmbito do social, da saúde, do esporte, da educação e/ou da cultura, objetivando a melhoria
da qualidade de vida da população.
Entregas
Titulo: PROJETO APOIADO
Definição: Projeto Apoiado envolve a realização de parcerias em regime de mútua cooperação, para execução de projetos de interesse público, através de entes públicos ou privados, sem fins
lucrativos, voltados ao incentivo da cultura, do crescimento da economia e da geração de emprego e renda.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

PROJETO APOIADO

Acumulativa

Número Absoluto

Físico

Sim

117,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

10.359.105,00

151,00

Total*

Financeiro (R$)

Físico

7.800.449,14

268,00

Financeiro (R$)

18.159.554,14

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

59.268.803,00

61.517.089,64

120.785.892,64

DESPESAS CORRENTES

59.218.803,00

61.467.089,64

120.685.892,64

50.000,00

50.000,00

100.000,00

59.268.803,00

61.517.089,64

120.785.892,64

DESPESAS DE CAPITAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
30000000 - CASA CIVIL

2022

2023

Total

59.208.803,00

61.457.089,64

120.665.892,64

36000000 - SECRETARIA DO TURISMO

50.000,00

50.000,00

100.000,00

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

10.000,00

10.000,00

20.000,00

59.268.803,00

61.517.089,64

120.785.892,64

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO
Órgão Gestor:

13000000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Órgãos Executores

13000000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
13200002 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
13200003 - FUNDO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO
Justificativa: O Governo do Estado do Ceará, vem buscando esforços para efetividade das políticas públicas e a sustentabilidade do Governo, sendo de fundamental import ância uma atuação eficiente no
assessoramento jurídico e na defesa dos interesses do Estado.
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Por meio desse processo de assessoria, o Estado obt ém aumento da arrecadação, economia por meio das atuações judicial e extrajudicial, defesa da probidade administrativa estadual e
apoio aos projetos estruturantes de Governo. Quanto ao aumento da arrecada ção do Estado, podem ser observadas as seguintes contribui ções: inscrição, cobrança administrativa,
judicialização de créditos tributários e não tributários; as execuções fiscais e ações com foco no tributo ITCD.
Entre as economias, de recursos do Estado, s ão válidos os seguintes destaques: economias decorrentes de embargos à execução e precatórios; em ações relacionadas a medicamentos,
em especial os oncológicos; de desapropriações; licitações; extinção de pagamentos indevidos em folha de pagamento estadual.
Ainda neste sentido, há a defesa da probidade administrativa estadual e o apoio aos projetos estruturantes do Estado.
O primeiro envolve a realização dos processos administrativo-disciplinares de servidores públicos estaduais; o segundo pode ser compreendido em duas perspectivas: 1 ¿ elaboração de
projetos de lei, bem como a orientação jurídica quanto ao planejamento de políticas públicas e 2 ¿ suporte, por meio de representações judiciais e extrajudiciais, à realização de ações
relacionadas ao alcance de metas públicas, podendo ser citados como exemplos suspens ão de greves, por via judicial, de profissionais da educa ção, saúde, segurança, bem como ações
relacionadas a leitos de UTI, no Estado do Ceará.
Diante do exposto, destacamos a importância e atuação no âmbito desse programa, uma vez que, por meio dele, é possível promover maior eficiência e celeridade ao governo, bem como o
aperfeiçoamento e controle dos atos administrativos e, ainda, apoio à implementação de projetos estratégicos, de interesse da sociedade cearense.
Publico Alvo: Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual , servidores e gestores públicos estaduais.
Objetivo: Aprimorar a representação administrativa e jurídica dos interesses do Estado.
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Desapropriações concluídas

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Economia com processos licitatórios concluídos

percentual

Quanto maior, melhor

2018

R$

Quanto maior, melhor

2018

Recuperação da Dívida Ativa do Estado

Metas de Desempenho

Valor

2022

2023

60,00

65,00

22,17

20,00

21,00

109.911.980,00

150.821.306,06

177.980.941,15
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Iniciativa
Titulo: 257.1.01 - Promoção da defesa dos interesses do estado sobre questões de patrimônio e do meio ambiente.
Caracterização: Consiste na promoção da defesa e da proteção dos direitos e interesses relativos ao patrim ônio imobiliário do Estado, organização e acompanhamento dos processos administrativos e
judiciais de desapropriação em que o Estado seja o promovente, acompanhamento dos processos de usucapi ão em que o Estado tenha sido instado a manifestar seu interesse, bem como
patrocínio judicial dos interesses do Estado nas causas relacionadas ao meio ambiente e às políticas de quantidade e qualidade de águas.
Entregas
Titulo: LAUDO EXPEDIDO
Definição: Refere-se a elaboração de laudos de avaliação de imóveis de interesse do Estado do Ceará.
Titulo: PARECER JURÍDICO EXPEDIDO
Definição: A entrega refere-se aos pareceres sobre questões de patrimônio e meio ambiente expedidos.
Titulo: REPRESENTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA
Definição: Refere-se a representação jurídica em processos administrativos e judiciais relacionados a desapropriação, patrimônio imobiliário e meio ambiente.
Titulo: PARECER TÉCNICO EXPEDIDO
Definição: A entrega refere-se aos pareceres técnicos expedidos (engenharia, contábeis e etc) relacionados à perícias, desapropriação e meio ambiente e outros.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

LAUDO EXPEDIDO
PARECER JURÍDICO EXPEDIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

500,00

2.840.000,00

520,00

2.917.763,00

Sim

50,00

0,00

50,00

10.000,00
0,00

REPRESENTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA

Número Absoluto

Sim

1.250,00

PARECER TÉCNICO EXPEDIDO

Número Absoluto

Sim

100,00

Físico

Financeiro (R$)

1.020,00

5.757.763,00

0,00

100,00

0,00

1.300,00

10.000,00

2.550,00

20.000,00

100,00

0,00

200,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 257.1.02 - Promoção da defesa dos interesses do Estado sobre questões relativas às entidades da Administração Indireta e às políticas públicas.
Caracterização: Refere-se às atividades de representação judicial nos processos em que entidades da Administra ção indireta sejam partes,
abrangendo, ainda, a representação judicial em processos relacionados a Políticas Públicas concernentes à Administração Direta ou Indireta.

inclusive

das

procuradorias

aut árquicas

e

fundacionais,

Entregas
Titulo: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL REALIZADA
Definição: Exercer a representação judicial em processos relacionados a administração pública direta e indireta e políticas públicas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

34.000,00

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

36.000,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

70.000,00

Financeiro (R$)

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 257.1.03 - Promoção da apuração de responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições.
Caracterização: Refere-se à condução dos processos administrativo-disciplinares em que se atribua a prática de ilícitos administrativos a servidores públicos civis da Administração direta, autárquica e
fundacional, inclusive da Polícia Civil, bem como os processos de revis ão de processo administrativo disciplinar, em caso de pedido de renova ção da instância administrativa, assegurando a
ampla defesa aos indicados, aos revéis e aos que não tenham condições de constituir advogados.
Entregas
Titulo: PARECER JURÍDICO EXPEDIDO
Definição: Refere-se a apuração dos processos administrativos disciplinares em que se atribua a pr ática de ilícitos administrativos a servidores públicos civis da Administração direta, autárquica e
fundacional.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

PARECER JURÍDICO EXPEDIDO

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

250,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

300,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

300,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 257.1.04 - Promoção do patrocínio judicial e extrajudicial dos interesses gerais do Estado.
Caracterização: Consiste na representação privativa do Estado na defesa de seus interesses, de seus bens e servi ços, em processos em que o Estado for autor, r éu, terceiro interveniente ou mantenha
interesse nas causas envolvendo servidores p úblicos (aposentadorias, reajustes, gratifica ções, promoções, greves etc.), concursos públicos, demandas de reparação de danos (óbitos em
estabelecimentos prisionais, erro médico, acidente envolvendo viaturas oficiais etc .), ações civis públicas; demandas trabalhistas (movidas por colaboradores terceirizados, cooperados, etc .),
execuções e precatórios, além de outras matérias de natureza não específica.
Entregas
Titulo: REPRESENTAÇÃO JUDICIAL REALIZADA
Definição: Conferir a devida resposta ou encaminhamento a cita ções e intimações oriundas do Poder Judiciário e, ainda, às diligências e dúvidas suscitadas pelas Secretarias de Estado quanto
aos processos judiciais, promovendo a defesa do Estado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

61.000,00

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

64.000,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

125.000,00

Financeiro (R$)

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 257.1.05 - Promoção da gestão centralizada de certames licitatórios.
Caracterização: Refere-se ao estabelecimento de normas básicas necessárias à integração e sistematização das licitações da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Ceará, visando à
uniformização e padronização dos termos de referências, projetos básicos e editais, planilhas de custos e procedimentos, conferindo regularidade, seguran ça, transparência, controle,
eficiência e eficácia nas aquisições, execução de serviços, obras e alienações públicas, por meio do Sistema de Licitações do Estado do Ceará - Central de Licitações.
Entregas
Titulo: LICITAÇÃO REALIZADA
Definição: A entrega refere-se ao processamento da fase externa dos processos licitat órios para aquisição de bens, obras e serviços para a Administração Pública Direta e Indireta do Estado do
Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

LICITAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

1.750,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1.800,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

3.550,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 257.1.06 - Promoção da gestão da dívida ativa do estado.
Caracterização: Consiste em administrar, fiscalizar e supervisionar a d ívida ativa do Estado, como bem proceder à inscrição de devedores nos cadastros de restri ção ao crédito, atuando com processos
judiciais e administrativos referentes a grandes devedores, definidos mediante crit érios fixados em parceria com o Ministério Público Estadual e outros órgãos e entes envolvidos no combate
à sonegação fiscal e promover a cobrança extrajudicial da dívida ativa do Estado, de qualquer natureza, tributária ou não.
Entregas
Titulo: REPRESENTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA
Definição: Refere-se a inscrição, controle e recuperação da dívida ativa, de origem tributária proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e n ão Tributária
que são os demais créditos da Fazenda Pública.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

REPRESENTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

1.143.000,00

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

1.266.000,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

1.266.000,00

Financeiro (R$)

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 257.1.07 - Promoção dos serviços de procuradoria.
Caracterização: A iniciativa refere-se à prestações dos serviços da Procuradoria Geral do Estado que, de forma eficiente e eficaz, contribui para a realiza ção de políticas públicas, por meio de consultorias
jurídicas, de representações judiciais e extrajudiciais, das licita ções, da tutela do patrimônio e do meio ambiente e da gestão da dívida ativa, agregando valor aos servi ços prestados ao
cidadão e à prosperidade do Ceará.
Entregas
Titulo: PROCURADORIA MANTIDA
Definição: A entrega refere-se à manutenção das atividades e serviços essenciais relativos à atividade fim das procuradorias.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

PROCURADORIA MANTIDA

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

Físico

62.117.151,00

1,00

Não

2023

Financeiro (R$)

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

87.083.496,00

Financeiro (R$)

1,00

149.200.647,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 257.1.08 - Qualificação profissional voltada à melhoria dos serviços de procuradoria.
Caracterização: Consiste na qualificação do quadro profissional para o aprimoramento das atividades inerentes a instituição.
Entregas
Titulo: SERVIDOR CAPACITADO
Definição: Servidor da Procuradoria Geral do Estado que passa por um processo de qualificação voltada à melhoria do desempenho de suas funções públicas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SERVIDOR CAPACITADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

15,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

400.000,00

Total*

Financeiro (R$)

15,00

Físico

400.000,00

Financeiro (R$)

15,00

800.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

65.367.151,00

90.411.259,00

155.778.410,00

DESPESAS CORRENTES

65.357.151,00

90.401.259,00

155.758.410,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

65.367.151,00

90.411.259,00

155.778.410,00

DESPESAS DE CAPITAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Órgão Executor Financeiro

2022

13000000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Total

64.967.151,00

90.011.259,00

400.000,00

400.000,00

800.000,00

65.367.151,00

90.411.259,00

155.778.410,00

13200002 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Total

2023

154.978.410,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Órgão Gestor:

01000000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Órgãos Executores

01000000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Justificativa: A Constituição do Estado do Ceará, em sua Seção V, Artigos 58 a 66 define o Processo Legislativo que compreende: emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis
delegadas, decretos legislativos e resoluções.
Publico Alvo: Cidadãos Cearenses
Objetivo: Ampliar a eficácia da produção legislativa
Indicadores Programáticos
Título

Produção legislativa

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

número

Quanto maior, melhor

2018

Metas de Desempenho

Valor

2022

4.508,00

2023

5.459,00

4.482,00

Iniciativa
Titulo: 258.1.01 - Promoção de consultoria técnica à Assembleia Legislativa.
Caracterização: A Consultoria Técnica Legislativa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) tem por finalidade auxiliar na área de atuação legislativa os parlamentares, os departamentos e os
órgãos deste Poder no exercício de suas atribuições previstas na Resolução nº 698, de 2019. Suas atividades foram instituídas por meio do Ato Normativo nº 272 de 2015 e abrangem os
seguintes serviços: atendimento simplificado, elaboração, revisão e adequação técnica de minutas de proposição; realização de pesquisas e de estudos técnicos específicos ou relacionados
à atividade legislativa; elaboração de publicações e suporte técnico especializado ao Poder Legislativo mediante solicitação ou anuência do Diretor Legislativo.
Entregas
Titulo: CONSULTORIA REALIZADA
Definição: Atendimento às demandas de parlamentares, departamentos e órgãos da Alece por meio de consultoria visando à melhoria contínua da qualidade da produção legislativa.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CONSULTORIA REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

248,00

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

248,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

496,00

Financeiro (R$)

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 258.1.02 - Promoção das atividades inerentes à função legislativa.
Caracterização: Promoção do desenvolvimento da atividade legislativa, abrangendo
atividades inerentes ao Plenário.

os

servi ços

de

Consultoria

Técnica

Legislativa,

assessoramento

técnico

das

Comissões

Técnicas

Permanentes

e

Entregas
Titulo: AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA
Definição: Audiências realizadas para discussão e debate de temas afetos às áreas das Comissões com a participação do Poder Público e a sociedade.
Titulo: PARECER EMITIDO
Definição: Parecer é o instrumento que expressa o pronunciamento de Comiss ão Técnica sobre matéria sujeita ao seu estudo, emitido com observ ância às normas prescritas em regimento,
sendo condição necessária para votação de proposições em plenária.
Titulo: MATÉRIA DELIBERADA
Definição: Por matéria entende-se a que seja objeto de Proposta de Emenda à Constituição Estadual, de Projeto de Lei Complementar, de Projeto de Lei, de Lei Delegada, de Decreto Legislativo,
de Resolução e de Projeto de Indicação e Requerimentos em fase de apreciação pela Assembleia Legislativa.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA

Número Absoluto

Sim

69,00

0,00

69,00

0,00

138,00

Financeiro (R$)

0,00

PARECER EMITIDO

Número Absoluto

Sim

3.900,00

0,00

4.877,00

0,00

8.777,00

0,00

MATÉRIA DELIBERADA

Número Absoluto

Sim

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

10.000,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 258.1.03 - Promoção dos serviços legislativos à sociedade cearense.
Caracterização: A iniciativa refere-se à manutenção das atividades inerentes ao processo legislativo.
Entregas
Titulo: MANDATO PARLAMENTAR EXERCIDO
Definição: Refere-se ao exercício do mandato parlamentar pelos deputados estaduais eleitos, compreendendo a ções internas relativas ao processo legislativo e a ções externas relativas à atuação
do parlamentar junto aos municípios por eles representados.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

MANDATO PARLAMENTAR EXERCIDO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

46,00

2023

Financeiro (R$)

39.991.723,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

46,00

37.990.079,00

Físico

46,00

Financeiro (R$)

77.981.802,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Página 150 de 483

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas

Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

39.991.723,00

37.990.079,00

77.981.802,00

DESPESAS CORRENTES

39.991.723,00

37.990.079,00

77.981.802,00

39.991.723,00

37.990.079,00

77.981.802,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

2022

01000000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Total

2023

Total

39.991.723,00

37.990.079,00

77.981.802,00

39.991.723,00

37.990.079,00

77.981.802,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE
Órgão Gestor:

01000000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Órgãos Executores

01000000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Justificativa: A Assembleia Legislativa tem por função precípua representar os interesses da popula ção por meio da aprovação de leis e fiscalização permanente da aplicação dos recursos públicos por
parte do Poder Executivo e demais órgãos da administração pública. Além da atuação no âmbito do processo legislativo, realiza a ções voltadas para a promoção da cidadania, incluindo a
prestação direta de serviços ao cidadão e atividades de ensino e pesquisa.
Publico Alvo: Cidadãos cearenses
Objetivo: Ampliar a aproximação da Casa Legislativa com o povo cearense.
Indicadores Programáticos
Título

Índice de satisfação do cidadão com os serviços prestados pela
Assembleia Legislativa

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Valor

Metas de Desempenho
2022

2023

80,00

85,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 259.1.01 - Promoção da defesa dos direitos do consumidor.
Caracterização: Orientação ao consumidor sobre seus direitos e media ção de conflitos nas relações de consumo, por meio do Procon Assembleia, o qual é vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor
da Alece (Resolução nº 464, de 13 de dezembro de 2001)
Entregas
Titulo: CONSUMIDOR ATENDIDO
Definição: A entrega refere-se aos cidadãos beneficiados com os seguintes atendimentos reclama ções de consumidores, audiências de conciliação, atendimento via call center e atendimentos de
cálculos revisionais (de veículo, motocicleta, cartões de crédito e empréstimos consignados), audiências públicas sobre os temas que mais afetam a vida dos consumidores, como
tarifas de energia elétrica, aumento de mensalidades de universidades particulares e dos servi ços de TVs por assinatura e mantém um programa permanente de educação para o
consumo.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CONSUMIDOR ATENDIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

16.821,00

2023

Financeiro (R$)

61.128,00

Físico

17.073,00

Total*

Financeiro (R$)

62.252,00

Físico

33.894,00

Financeiro (R$)

123.380,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 259.1.02 - Promoção da cidadania no âmbito da Casa Legislativa.
Caracterização: Promoção da cidadania no âmbito da Casa Legislativa por meio de: assessoria jur ídica especializada às(aos) comunidades, entidades, grupos, movimentos sociais e cidad ãos; prestação de
serviços de saúde e assistência social aos parlamentares, servidores e seus dependentes; promo ção de ações de responsabilidade social envolvendo servidores da Alece e a comunidade do
entorno; realização de Sessões Itinerantes, Caravanas Culturais e grandes debates da agenda p ública; fortalecimento de Associações ou Cooperativas de Catadores de materiais recicl áveis
por meio da regularização e estruturação dessas entidades no Estado do Ceará; Atendimento ao cidadão por meio de canais de Transparência Passiva no âmbito da Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará.
Entregas
Titulo: ATENDIMENTO REALIZADO
Definição: Atendimento ao cidadão por meio de canais de solicitação de informação, padronizado e institucionalizado no processo de Transpar ência Passiva no âmbito da Assembleia Legislativa
do Estado do Ceará.
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Refere-se a eventos que buscam promover a aproxima ção do Parlamento Estatual com o povo cearense, por meio da realiza ção Sessão Itinerante da Assembleia Legislativa nos
municípios para debater sobre as demandas da regi ão, além disso, levar serviços essenciais à população e palestras; Realização de caravanas culturais em todo o Estado do Cear á
com o objetivo de apoiar e dar visibilidade ao grande contingente de fazedores da cultura nessas regi ões; e realização de grandes debates da agenda pública visando recolocar a
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará no centro da agenda política imediata e estratégica do Estado.
Titulo: FAMÍLIA BENEFICIADA
Definição: Refere-se às famílias vítimas de violação dos direitos humanos que recebem atendimento jur ídico por meio do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de
Alencar (EFTA), que atua na assessoria às comunidades e movimentos sociais, por meio da práxis da Assessoria Jurídica Popular.
Titulo: PROJETO APOIADO
Definição: Desenvolvimento de ações de gestão socialmente responsável, igualitária e atuante, sobretudo, na comunidade do entorno da Assembleia Legislativa do Cear á, objetivando assim, ser
instrumento de redução das desigualdades e educação ambiental.
Titulo: PESSOA ATENDIDA
Definição: Refere-se às pessoas beneficiadas por meio dos seguintes servi ços: Médico, Odontológico, Análise Clínicas, Assistência Social,
Psicologia, Fonoaudiologia, Nutrição e Acupuntura, todos ofertados por meio do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa.

Fisioterapia,Terapia

Ocupacional,

Enfermagem,

Titulo: ENTIDADE BENEFICIADA
Definição: Associações ou Cooperativas de Catadores de Materiais Recicl áveis selecionadas em uma rede de coopera ção denominada Agentes Ambientais
fortalecimento e emprego de responsabilidade socioambiental por meio da regularização e estruturação dessas entidades no Estado do Ceará, visando unificá-las.

beneficiadas

com

a ções

de
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Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Unidade de Medida

Acumulativa

ATENDIMENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

80,00

Financeiro (R$)

0,00

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

20,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

95,00

0,00

175,00

0,00

10.000,00

20,00

10.184,00

40,00

20.184,00

29.155,00

50.000,00

FAMÍLIA BENEFICIADA

Número Absoluto

Sim

27.804,00

50.940,00

56.959,00

100.940,00

PROJETO APOIADO

Número Absoluto

Sim

5,00

357.200,00

5,00

363.772,00

10,00

720.972,00

PESSOA ATENDIDA

Número Absoluto

Sim

159.734,00

1.324.440,00

167.721,00

1.348.768,00

327.455,00

2.673.208,00

ENTIDADE BENEFICIADA

Número Absoluto

Sim

5,00

0,00

5,00

0,00

10,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 259.1.03 - Promoção da comunicação para a sociedade sobre as atividades e serviços prestados no âmbito parlamentar.
Caracterização: Refere-se à divulgação das ações parlamentares realizada por meio de suas diversas plataformas, bem como às ações de publicidade institucional destinadas à conscientização da
população sobre o papel do Parlamento e temas ligados à cidadania. Os canais de divulgação abrangem a emissora de televisão TV Assembleia (31.1 canal digital), rádio FM Assembleia
(96,7MHz), jornal mensal AL Notícias, Revista Plenário, Núcleo de Mídias Digitais (facebook, instagram e twitter), Agência de Notícias e Comunicação Interna.
Entregas
Titulo: VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DISPONIBILIZADO
Definição: Refere-se aos tipos de veículos de comunicação disponibilizados pela AL para transmiss ão das sessões plenárias, audiências públicas, reuniões das comissões técnicas e demais
atividades do parlamento estadual, bem como programação cultural, com destaque para a produção literária e musical.
Titulo: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REALIZADA
Definição: Refere-se à publicidade institucional da Assembleia Legislativa do Estado do Cear á, por meio de agências de publicidade e contratos de patroc ínio, para divulgação das ações do
parlamento cearense.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DISPONIBILIZADO

Número Absoluto

Não

9,00

7.983.874,00

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REALIZADA

Número Absoluto

Sim

714,00

16.053.792,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

9,00

8.130.777,00

9,00

16.114.651,00

728,00

14.781.310,00

1.442,00

30.835.102,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 259.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico no âmbito legislativo.
Caracterização: A iniciativa envolve um conjunto de ações voltadas à aproximação da Casa Legislativa com a sociedade, contemplando as executadas pela Escola Superior do Parlamento, denominada
Universidade do Parlamento Cearense (Unipace), pelo Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estrat égicos e pelo Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do
Ceará (Inesp).
Entregas
Titulo: ALUNO ATENDIDO
Definição: Alunos atendidos com cursos ofertados pela Escola Superior do Parlamento: Cursos de P ós-Graduação Lato Sensu e Extensão com recursos próprios e em parceria com outras
instituições públicas e privadas, beneficiando os servidores da ALECE, bem como, p úblico externo; Cursos de Idiomas (Espanhol, Francês, Inglês); Programa Alcance, ofertado pelo
Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos - Curso preparatório para o ENEM e Vestibulares, destinado prioritariamente a estudantes e egressos da rede p ública; Projeto
Superação - Curso de EJA destinado a servidores da Assembleia e comunidades do entorno, em parceria com a Secretaria da Educação do Ceará.
Titulo: ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS
Definição: Refere-se aos estudos e pesquisas produzidos pelo Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estrat égicos e pelo Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do
Ceará (Inesp) sobre temas estratégicos para o Estado do Ceará, visando à eficácia da atuação do Poder Legislativo.
Titulo: PUBLICAÇÃO EDITADA
Definição: A entrega consiste na publicação dos resultados das pesquisas realizadas pelo Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará
material dos eventos de mobilização social, além de livros autorais, livros técnicos e publicações diversas.

(Inesp), bem como do

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

ALUNO ATENDIDO

Número Absoluto

Sim

3.500,00

254.700,00

3.500,00

259.386,00

7.000,00

Financeiro (R$)

514.086,00

ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS

Número Absoluto

Sim

6,00

152.820,00

6,00

155.631,00

12,00

308.451,00

PUBLICAÇÃO EDITADA

Número Absoluto

Sim

48,00

1.151.244,00

68,00

1.151.244,00

116,00

2.302.488,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera
FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS CORRENTES

Total

2022

2023

Total

27.400.138,00

26.313.324,00

53.713.462,00

27.400.138,00

26.313.324,00

53.713.462,00

27.400.138,00

26.313.324,00

53.713.462,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
01000000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Total

2022

2023

Total

27.400.138,00

26.313.324,00

53.713.462,00

27.400.138,00

26.313.324,00

53.713.462,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES
Resultado Estratégico: Desenvolvimento econômico sustentável, solidário, competitivo e integrado, alcançado nos espaços rurais e urbanos, considerando as identidades e as voca ções dos territórios cearenses e o
protagonismo dos diversos atores.
Indicadores Estratégicos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Índice de desigualdade de renda agregada municipal

adimensional

Quanto menor, melhor

2016

0,551

0,54

0,53

Índice de Gini

adimensional

Quanto menor, melhor

2017

0,55

0,56

0,56

Participação da renda domiciliar per capita rural na renda domiciliar per capita
total

percentual

Quanto maior, melhor

2017

49,90

48,30

48,40

Participação do Ceará nas exportações do Brasil

percentual

Quanto maior, melhor

2018

0,97

1,12

1,16

Participação do PIB Ceará no PIB Brasil

percentual

Quanto maior, melhor

2016

2,21

2,29

2,30

Posição do Ceará no ranking de competitividade dos estados

Valor

2022

2023

número

Quanto menor, melhor

2017

12

11

10

Razão PIB per capita Ceará/PIB per capita Brasil

adimensional

Quanto maior, melhor

2016

0,51

0,53

0,53

Taxa de crescimento da produtividade do trabalho

percentual

Quanto maior, melhor

2018

-2,22

0,90

1,00

Taxa de desocupação

percentual

Quanto menor, melhor

2018

10,10

9,50

9,10

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO
Resultado Temático: Economia rural fortalecida, sustentável, inclusiva, solidária, inovadora e competitiva.
Indicadores Temáticos
Título

Ocupações geradas na agropecuária cearense

Expectativa de Desempenho

Referência
Valor

2022

2023

número

Quanto maior, melhor

2018

392.966

340.000

345.000

Participação da agropecuária no Valor Adicionado Bruto (VAB)

percentual

Quanto maior, melhor

2016

4,70

5,50

5,70

Taxa de crescimento da produtividade da agropecuária

percentual

Quanto maior, melhor

2018

1,24

6,00

5,00

R$ mil

Quanto maior, melhor

2017

2.710.542,00

3.350.000,00

3.600.000,00

US$ FOB mil

Quanto maior, melhor

2018

266.707,00

240.366,00

240.834,00

Valor bruto da produção da agricultura
Valor de exportação dos bens e serviços da agropecuária cearense

311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR
Órgão Gestor:

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Órgãos Executores

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
21200001 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ
21200013 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Justificativa: A agricultura, em especial a familiar, desempenha m últiplas funções na sociedade que vão além de sua fundamental missão de produzir
agricultura de economia familiar possui na multifuncionalidade uma caracter ística fundamental e que deve ser compreendida e fomentada
exercê-la plenamente. Resumidamente, dentre estas relevantes fun ções, podemos citar: Função econômica: produção de alimentos, geração
(turismo, agroindústria, lazer, etc.). Função ambiental: conservação da biodiversidade agrícola, silvestre e florestal; do patrimônio genético;

a maior parte dos alimentos. Em especial a
pelo Poder P úblico para que ela continue a
de renda, além das ocupações não agrícolas
dos recursos hídricos; etc. Tal importância é
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evidenciada com os dados preliminares do Censo Agropecu ário de 2017 que apontam um total de 955.711 pessoas ocupadas em 394.317 estabelecimentos agropecuários ocupando uma
área de 6.895.413 ha. Do total dos imóveis existentes, 330.234 têm menos de 50 ha. Verifica-se ainda que 45% dos produtores têm vínculos com associações de produtores, a cooperativas
e/ou entidades de classe. Vale salientar que o Governo é responsável pelo atendimento de 73,4% dos produtores que declararam ter recebido assistência técnica.
A população rural do Estado do Ceará conta com reduzidas alternativas de emprego e com uma agricultura sujeita a incertezas em decorr ência da pouca experiência com sistemas
adaptados para cada região. Cabe ao Governo do Estado disponibilizar ao produtor conhecimentos agr ícolas adaptados a cada tipologia de sistema de produ ção, incluindo a divulgação de
políticas públicas capazes de melhor organizar e agregar valores aos sistemas produtivos locais. Procurar tamb ém, trabalhar com todas as cadeias produtivas, ofertando t écnicas capazes de
aumentar a resiliência do produtor às adversidades climáticas como: aumentar a competitividade dos produtores agr ícolas da agricultura familiar; participar da troca de conhecimentos entre o
extensionista e o produtor, e ajudar a fundamentar a constru ção de um novo saber no cultivo dos diversos sistemas de produ ção utilizados no Ceará. Salientando que o Governo do Estado,
por meio do programa Garantia-Safra, oferece subsídios aos agricultores familiares que tiverem perdas de pelo menos 50% do conjunto dessas produções em razão de estiagem ou excesso
hídrico.
Além disso, é importante destacar os aspectos territoriais que t êm em sua essência a valorização das identidades existentes em seu espa ço geográfico de atuação que, por consequência,
deverão considerar as identidades como um potencial dispon ível para contribuir com as transformações necessárias em direção ao desenvolvimento. Por ser multidimensional, ela perpassa
por todas as iniciativas do programa sendo o menor caminho em dire ção à redução das desigualdades regionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida rural cearense. As
iniciativas, quando implementadas, potencializar ão as identidades das regiões nas quais serão desenvolvidas, estimulando o trabalho compartilhado entre os benefici ários, as instâncias dos
poderes públicos e a sociedade civil, refletindo nas condi ções de desenvolvimento sócio econômico e de infraestrutura, como também a quantidade de novos acessos às políticas públicas
disponíveis.
A abordagem da territorialização das políticas públicas faz parte do processo de descentraliza ção administrativa das atividades governamentais, refletindo uma dupla influ ência, por um lado
uma intenção democratizante do desenvolvimento do pa ís e de redução das desigualdades existentes entre e em suas diferentes regi ões e, por outro, uma busca de reordenamento territorial
a partir de um Estado nacional para o qual se pretendia, na época, reduzir a capacidade de intervenção e de formulação de estratégias e de projetos de desenvolvimento nacional.
De modo geral, pode-se dizer que a abordagem da territorialização das políticas públicas tem sido implementada no Brasil de duas perspectivas. Por um lado, uma perspectiva de r
Publico Alvo: Agricultores (as) Familiares e Povos originários e Comunidades Tradicionais; suas organizações econômicas e representações sociais.
Objetivo: Melhorar as condições para a ampliação da produção, beneficiamento e comercialização dos produtos da agropecuária familiar, de modo a aumentar sua participa ção econômica e contribuir
com o desenvolvimento territorial sustentável e a redução das desigualdades regionais.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Agricultores familiares acessando políticas de incentivo a produção
agrícola

percentual

Quanto maior, melhor

2018

46,85

45,39

2023

46,85

Agricultores familiares atendidos com assistência técnica e extensão
rural

percentual

Quanto maior, melhor

2018

22,79

11,13

12,30

Agricultores familiares beneficiados com projetos produtivos

percentual

Quanto maior, melhor

2018

1,79

0,64

0,26

Agricultores familiares beneficiados por programas de aquisição de
alimentos

percentual

Quanto maior, melhor

2018

1,80

1,50

1,55
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Iniciativa
Titulo: 311.1.01 - Promoção do estímulo à produção agrícola sustentável.
Caracterização: O incentivo da produção agrícola sustentável pode se dar de diversas formas, dentre delas a utiliza ção de sementes e mudas selecionadas de alto poder gen ético, substituição de copas em
cajueiros improdutivos e classificação de produtos de origem vegetal contribuindo para o aumento da produção e produtividade dos agricultores familiares.
Entregas
Titulo: PRODUTOR BENEFICIADO
Definição: Refere-se ao produtor rural que possui CPF, beneficiado com distribui ção de sementes e mudas das principais culturas cultivadas, tais como: milho hibrido, milho variedade, feij ão
caupi, feijão Phaseolus, sorgo forrageiro e mamona, e mudas de cajueiro an ão precoce e outras frutíferas, manivas de mandioca, raquetes de palma forrageira e mudas de ess ências
florestais nativas e exóticas.
Titulo: PRODUTO DE ORIGEM VEGETAL CLASSIFICADO
Definição: A entrega consiste em determinar as caracter ísticas intrínsecas e extrínsecas de um produto vegetal, seus subprodutos e res íduos de valor econômico, com base em padrões oficiais,
físicos e descritivos, sujeito a Organização Normativa, a Supervisão Técnica, ao Controle e Fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

PRODUTOR BENEFICIADO
PRODUTO DE ORIGEM VEGETAL CLASSIFICADO

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Número Absoluto

Sim

158.596,00

31.492.501,00

tonelada

Sim

60.000,00

300.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

161.952,00

41.550.000,00

320.548,00

73.042.501,00

60.000,00

300.000,00

120.000,00

600.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 311.1.02 - Promoção da ambiência adequada ao beneficiamento e comercialização dos produtos oriundos da produção agropecuária familiar.
Caracterização: A iniciativa consiste na implantação de estruturas físicas, equipamentos e utensílios para o desenvolvimento agropecu ário local e regional por meio da constru ção de unidades de
beneficiamento de produtos de origem animal, unidade de abate de animais, parque de exposições, dentre outros.
Entregas
Titulo: EQUIPAMENTO IMPLANTADO
Definição: A entrega consiste na implantação de infraestrutura física de apoio à produção, comercialização e beneficiamento dos produtos oriundos da produção agropecuária.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EQUIPAMENTO IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

3,00

588.650,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

5,00

596.515,00

Físico

Financeiro (R$)

8,00

1.185.165,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 311.1.03 - Promoção de garantia em caso de perda da produção em razão de estiagem ou excesso hídrico.
Caracterização: A promoção desta iniciativa tem por objeto a instrumentaliza ção das adesões de agricultores ao Garantia Safra, sendo o Fundo Garantia Safra constitu ído com o objetivo de envolver os
agricultores familiares e os entes federativos, de forma solid ária, através de contribuições financeiras que possibilitem o funcionamento e operacionaliza ção do Programa. É constituído das
contribuições dos agricultores (taxa de adesão), dos municípios, dos estados e da união e administrado pela Caixa Econômica Federal, sendo direcionados para atendimento aos agricultores
familiares da área de atuação da SUDENE que sofrerem perda de safra por estiagem ou excesso hídrico.
Entregas
Titulo: ADESÃO REALIZADA
Definição: A adesão realizada é o processo ao qual passa o agricultor familiar até de fato ser beneficiado com o seguro da sua ades ão, que se inicia com a Inscrição ao Garantia Safra - IGS. Na
continuação vem à seleção, feita pelo Sistema Garantia Safra e, em seguida, vem à homologação da competência do CMDS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustent ável),
responsável pelo controle social do Programa, sendo efetivada a adesão do agricultor quando o mesmo realiza o pagamento do boleto bancário referente à sua contribuição.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ADESÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

200.000,00

2023

Financeiro (R$)

120.136.000,00

Físico

200.000,00

Total*

Financeiro (R$)

130.009.600,00

Físico

200.000,00

Financeiro (R$)

250.145.600,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 311.1.04 - Expansão da produção da agropecuária familiar com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.
Caracterização: Os Projetos Inovadores e Sustentáveis caracterizam-se por investimentos a serem realizados nas principais cadeias produtivas do Estado como: apicultura, ovinocaprinocultura, fruticultura,
bovinocultura de leite, mandiocultura, mecaniza ção, beneficiamento, comercialização, planos de desenvolvimento comunitários, tecnologias sociais, artesanato, produ ção de alimentos, entre
outros além de incentivo à economia popular solidária, como alternativa de formação e geração de renda na perspectiva do desenvolvimento solidário sustentável e territorial.
Entregas
Titulo: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS IMPLANTADO
Definição: A entrega trata-se de projetos de desenvolvimento de neg ócios realizado por meio de uma entidade representativa dos benefici ários (associações de produtores e ou cooperativas )
onde a mesma implantou todos os itens de seu plano de negócio: Obra civil concluída; máquinas e equipamentos.
Titulo: PROJETO DE PRODUÇÃO IMPLANTADO
Definição: A entrega consiste na implantação de projetos produtivos de suporte a produ ção nas diversas atividades do segmento da agricultura, pecu ária e não agrícolas de acordo com a
viabilidade socioeconômica e ambiental dos beneficiários em função das suas respectivas demandas atrav és da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e
semoventes além de incentivo à economia popular solidária, como alternativa de formação e geração de renda na perspectiva do desenvolvimento solidário sustentável e territorial.
Titulo: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO IMPLANTADO
Definição: A entrega consiste na implantação de projetos de fortalecimento das capacidades dos benefici ários, reforçando as suas organizações para melhorar a gestão dos sistemas de produção
e dos recursos naturais, gerindo de forma efetiva os empreendimentos associativos e os processos de desenvolvimento comunit ário, acessando as políticas e programas públicos e
participação no processo de desenvolvimento no âmbito territorial local.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

0,00

8.788.000,00

24,00

10.062.000,00

24,00

18.850.000,00

PROJETO DE PRODUÇÃO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

375,00

34.260.782,00

309,00

34.550.000,00

684,00

68.810.782,00

20,00

1.839.000,00

6,00

1.888.000,00

26,00

3.727.000,00

Número Absoluto

Sim

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Acumulativa

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
IMPLANTADO

Físico

2023

Unidade de Medida

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 311.1.05 - Promoção do desenvolvimento da economia solidária nas atividades agrícolas e não agrícolas de base familiar no meio rural. (Descontinuada)
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 311.1.06 - Promoção do apoio à comercialização de produtos agropecuários.
Caracterização: A iniciativa consiste na realização de eventos e manutenção do parque de exposição cujo objeto é a aproximação entre produtores, atacadistas, varejistas e consumidores finais a n ível local
e regional a fim de fortalecer os vários elos mercadológicos e fortalecimento da agricultura familiar, gera ção de ocupação e renda, bem como a ampliação do mercado de consumo de
alimentos saudáveis. Os eventos serão compostos de feiras locais, regionais e estadual de produtos da agricultura familiar e rodada de neg ócios das cadeias produtivas e territoriais a n ível
local, regional e estadual.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: A entrega consiste em acontecimentos temporais promovidos ou apoiados pelo Governo do Estado com o objetivo de fomentar o ambiente de neg ócios, divulgando os diferenciais
competitivos dos produtores da agricultura familiar, além de proporcionar a aproximação entre produtores, atacadistas, varejistas e consumidores finais a nível local, regional e estadual.
Titulo: EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO MANTIDO
Definição: A entrega refere-se à manutenção do espaço utilizado para realização de atividades como feiras, exposições, dia de campo, seminários, palestras, oficinas e cursos para os produtores
rurais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO
EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

128,00

510.000,00

121,00

510.000,00

249,00

1.020.000,00

3,00

260.000,00

3,00

378.407,00

3,00

638.407,00

Não

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 311.1.07 - Promoção da certificação da produção da agropecuária familiar. (Descontinuada)

Iniciativa
Titulo: 311.1.08 - Expansão da capacidade de obtenção de água para produção de alimentos.
Caracterização: A iniciativa consiste na implantação de cisternas de enxurradas para armazenamento de 52 mil litros de água de chuva para manutenção de quintais produtivos, e implantação de sistema de
tratamento e reuso da água cinza domiciliar tem como objetivo captar, tratar e reservar água cinza proveniente do domicílio.
Entregas
Titulo: TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO A ÁGUA IMPLANTADA
Definição: A entrega consiste na implantação de sistemas (solução) de captação e armazenamento de água para produção de alimentos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO A ÁGUA
IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

50,00

2023

Financeiro (R$)

4.000.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

50,00

4.020.000,00

Físico

100,00

Financeiro (R$)

8.020.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 311.1.09 - Promoção da qualificação do agricultor(a) familiar e suas organizações econômicas e representações sociais.
Caracterização: A iniciativa consiste em atividades formativas como: cursos de capacita ções, seminários, dia de campo, intercâmbios para agricultores(as) familiares e suas organizações econômicas e
representações sociais.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Oficinas, seminários, cursos, intercâmbios
econômicas e representações sociais.

e

capacitações

com

o

objetivo

de

contribuir

para

o

fortalecimento

organizacional

de

agricultores (as)

familiares,

suas

organizações

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAPACITAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

6.709.000,00

292,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

311,00

6.750.000,00

Físico

Financeiro (R$)

603,00

13.459.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 311.1.10 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural.
Caracterização: Esta iniciativa pretende aprimorar a forma ção do quadro de extensionistas permitindo qualificar, amplia ção da visão técnica, gerencial e organizacional das realidades dos territ órios
cearenses, no aumento do conhecimento t écnico cientifico voltados para as diversidades dos territ órios e das tipologias dos produtores rurais, na elabora ção de planos e projetos de
desenvolvimento rural e qualificação das habilidades de assistência técnicas e extensão rural aos produtores assistidos.
Entregas
Titulo: PRODUTOR ASSISTIDO
Definição: Produtor assistido é aquele que recebe Assist ência Técnico e Extensão Rural (Ater), contínua e sistemática através de visitas In Loco as comunidades/imóveis rurais, utilizando-se de
metodologias tais como: visitas, reuniões, demonstrações práticas, excursões, intercâmbios técnicos dentre outras objetivando resultados na execu ção de todas as atividades
desenvolvidas pelo produtor rural, durante o ano em curso com vistas a melhoria do desempenho da unidade produtiva.
Titulo: PRODUTOR ATENDIDO
Definição: Produtor atendido é aquele que recebe atendimento, descont ínuo e assistemático através de visitas ao Centro de Atendimentos da Ematerce (Ceate) objetivando solicitar a elaboração
de documentos tais como, Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), Guia de Trânsito Animal (GTA), Adesão ao Garantia Safra, acessar o Programa Hora de Plantar, Licen ça Ambiental
Compromissada, orientações tecnológicas, organizacionais, certificação e mercadológicas sobre as atividades agrícolas e não agrícolas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

PRODUTOR ASSISTIDO

Número Absoluto

Não

37.396,00

41.650.493,00

PRODUTOR ATENDIDO

Número Absoluto

Sim

169.997,00

14.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

41.371,00

55.214.335,00

41.371,00

96.864.828,00

179.940,00

39.792,00

349.937,00

53.792,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 311.1.11 - Promoção do planejamento de desenvolvimento territorial rural sustentável.
Caracterização: Essa iniciativa refere-as à realização de estudos e elaboração de planos para o desenvolvimento territorial rural com propositivos a partir de diagn ósticos das redes locais e regionais, sendo
alguns com o apoio do IPECE e com a realização de coleta de dados para a elabora ção do estudo. Os mesmos serão baseados nas atividades de produ ção, beneficiamento e
comercialização de produtos da agricultura familiar, com prioridade para os produtos org ânicos e agroecológicos; bem como avaliação necessárias para medir o impacto de projetos na área
da agricultura familiar.
Entregas
Titulo: ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS
Definição: Diagnósticos e formatação de base de dados para o planejamento para o desenvolvimento dos territórios e avaliação das atividades desenvolvidas.
Titulo: ENTIDADE BENEFICIADA
Definição: Entende-se por entidade beneficiada as entidades que recebem apoio para manutenção de suas atividades.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

Número Absoluto

Sim

1,00

380.000,00

1,00

Financeiro (R$)

380.000,00

Físico

2,00

Financeiro (R$)

760.000,00

ENTIDADE BENEFICIADA

Número Absoluto

Sim

3,00

10.000,00

1,00

10.000,00

4,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 311.1.12 - Promoção do gerenciamento da política pública de Desenvolvimento Territorial Rual.
Caracterização: A iniciativa consiste em promover ações de gerenciamento realizadas no âmbito dos projetos concebidos por meio de empréstimos firmados junto a organismos internacionais.
Entregas
Titulo: UNIDADE GERENCIAL MANTIDA
Definição: A entrega refere-se aos serviços de Assessoria ao Gerenciamento das Unidades de Gestão dos Programas - UGP geridos pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE GERENCIAL MANTIDA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

2,00

20.923.714,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

18.000.000,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

38.923.714,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
2022

2023

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

271.862.140,00

304.258.649,00

576.120.789,00

DESPESAS CORRENTES

200.636.972,00

231.419.294,00

432.056.266,00

DESPESAS DE CAPITAL

71.225.168,00

72.839.355,00

144.064.523,00

271.862.140,00

304.258.649,00

576.120.789,00

2022

2023

Total

Esfera

Total

Total

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
21200001 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ
21200013 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Total

235.697.647,00

271.704.522,00

507.402.169,00

34.064.493,00

30.454.127,00

64.518.620,00

2.100.000,00

2.100.000,00

4.200.000,00

271.862.140,00

304.258.649,00

576.120.789,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO
Órgão Gestor:

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Órgãos Executores

21200006 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
56200006 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
56200011 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
Justificativa: O Ceará tem uma forte tradição nas atividades agropecuárias como: fruticultura, floricultura, bovinocultura, caprino e ovinocultura, meliponicultura (produção de mel de abelha) dentre outros.
Podemos destacar dentre essas atividades a produ ção de frutas e flores com um valor de exporta ção de 86,03 milhões de dólares no ano de 2018, e o setor da bovinocultura leiteira com
uma produção de 578 milhões de litros de leite com uma VBP de 564 milhões de reais gerando 30 mil empregos diretos.
Situado em região do semiárido o Ceará historicamente tem enfrentado problemas devido ao fen ômeno da seca, nos últimos 5 anos com chuvas abaixo da média, vimos o valor de
exportação das frutas e flores, cair 29,36% se compararmos 2018 com 2015, bem como o
aumento significativo da mortalidade dos animais de produ ção (principalmente bovinos), sendo a sua maioria, pertencentes a pequenos produtores rurais que dependem da bovinocultura de
corte e de leite para o sustento familiar. Sendo assim, as atividades de defesa animal e vegetal se tornam de grande relevância para garantir uma produção de qualidade.
Torna-se necessário a implantação de políticas públicas continuadas e direcionadas à defesa agropecuária no estado do Ceará.
Anualmente, há uma grande quantidade de bovinos que v êm a óbito decorrente de ataque de morcegos hemat ófagos, o que causa transtornos econ ômicos e de saúde pública, tendo em
vista que a raiva é uma doença praticamente sem cura e que é necessária ampla vigilância em áreas consideradas de maior risco. Além dessa doença, muitas outras de notificação
obrigatória têm impacto significativo na produção agropecuária, com consequências que podem afetar inclusive a sa úde da população. Outras enfermidades podem causar sérias barreiras
econômicas, com perda de mercados e restrições ao comércio, como a Febre Aftosa. Em 2018 o estado do Ceará precisou de uma interven ção sanitária com o advento da PSC (Peste
Suína Clássica) na região norte, Serra da Ibiapaba e maciço do Baturité, na qual foram constatados 46 focos nas referidas regiões (propriedades com criação de subsistência de forma
extensiva), sendo necessário o sacrifício sanitário de aproximadamente 3000 (três mil) suínos. Situações como essa revelam a importância do fortalecimento de ações de defesa animal no
Ceará, protegendo a cadeia produtiva animal.
Além da importância relacionada à defesa agropecu ária, é de fundamental importância a segurança alimentar dos produtos de origem animal e vegetal produzidos dentro do estado, sendo
necessário que os mesmos sofram processos de certifica ção que atestem a qualidade sanitária dos mesmos. Há uma tendência crescente de busca desses processos de certifica ção, tanto
da agricultura familiar quanto do agroneg ócio, o que agrega também valor econômico a esses produtos e fortalece o mercado interno. Em julho de 2019 o Brasil teve 1,4 toneladas de frango
devolvidas por contaminação de salmonela (bactéria que pode causar sérios problemas na saúde da população). Tal situação pode desestabilizar a confiança da produção animal.
O Serviço de Inspeção Estadual (SIE) deve ter uma estrutura que possa garantir os processos de certifica ção e monitoramento desses estabelecimentos, com recursos humanos suficientes
e capacitados para exercer as atividades de fiscalização e auditorias internas.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Outro aspecto importante a ser observado em rela ção à ampliação da qualidade e da competitividade do setor agropecu ário cearense são as políticas de abastecimento alimentar do Estado
do Ceará, especialmente de hortigranjeiros, que conta com uma infraestrutura de centrais de comercialização e abastecimento oferecida aos produtores, atacadistas, varejistas e população.
Toneladas de produtos agrícolas são comercializadas de forma a abastecer n ão só a região da Grande Fortaleza como as demais regi ões do Estado, garantindo aos comerciantes
oportunidades de negócios, aos produtores um preço que lhes permita manter-se na atividade e a população alimento com qualidade.
O abastecime
Publico Alvo: Produtores rurais, estabelecimentos de produtos de origem animal e vegetal, comerciantes e sociedade consumidora.
Objetivo: Ampliar a comercialização e a defesa dos produtos agropecuários, bem como o abastecimento em quantidade e qualidade adequadas para a população do Estado do Ceará.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Autuações realizadas em fiscalizações de trânsito

número

Quanto menor, melhor

2018

300,00

1.080,00

1.440,00

Cobertura vacinal de bovídeos contra febre aftosa

percentual

Quanto maior, melhor

2018

90,97

90,00

90,00

número

Quanto maior, melhor

2018

1.190,00

1.800,00

2.160,00

Fiscalizações zoossanitárias realizadas em áreas/propriedades de
risco

Valor

2022

2023

Iniciativa
Titulo: 312.1.01 - Promoção do combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos em propriedades rurais.
Caracterização: A promoção da fiscalização do uso de agrotóxico para combater o uso indevido e inadequado de agrot óxicos em propriedade rurais com o intuito de garantir a seguran ça alimentar, a saúde
pública, a saúde dos trabalhadores rurais e preservação do meio ambiente.
Entregas
Titulo: FISCALIZAÇÃO REALIZADA
Definição: Realização de fiscalizações quanto ao uso correto e adequado de agrotóxicos no campo.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

FISCALIZAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

772,00

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

810,00

Total*

Financeiro (R$)

10.000,00

Físico

810,00

Financeiro (R$)

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 312.1.02 - Promoção de prevenção, controle e erradicação das doenças e pragas dos vegetais.
Caracterização: A Promoção das fiscalizações Fitossanitárias e Monitoramento de Moscas das Frutas, tem como p úblico alvo produtores, na zona rural do estado, visando manter a vigil ância fitossanitária
para evitar a entrada e a disseminação de pragas quarentenárias e de importância econômica e manter status de áreas livres de pragas - ALP (ALP de Sigatoka negra, Moko da bananeira e
Anastrepha grandis) e de baixa prevalência de pragas e doenças (baixo risco para Mosca da Carambola).
Entregas
Titulo: FISCALIZAÇÃO REALIZADA
Definição: Realização de fiscalizações fitossanitárias e coleta de moscas das frutas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

532.500,00

3.087,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

3.240,00

350.000,00

Físico

Financeiro (R$)

3.240,00

882.500,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 312.1.03 - Promoção da prevenção, controle e erradicação de doenças dos animais.
Caracterização: Consiste na promoção da Vigilância zoosanitária das áreas/propriedades de risco tem como público alvo produtores, na zona rural do Estado, que possuem propriedades /áreas com potencial
risco de acometimento de enfermidades relacionadas aos programas sanitários executados pela defesa sanitária animal, visando melhorar a sua vigilância.
Entregas
Titulo: CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA
Definição: Cobertura vacinal de bovinos e bubalinos contra febre aftosa relacionada a obrigatoriedade de vacina ção de 90% do rebanho existente, não sendo possível definir número de animais a
serem vacinados, considerando que o numero de animais cresce e diminui por fatores externos às ações da Adagri.
Titulo: FISCALIZAÇÃO REALIZADA
Definição: Realizar a fiscalização das propriedades/áreas consideradas de maior risco zoosanitário.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

2,00

200.000,00

2,00

Financeiro (R$)

200.000,00

Físico

4,00

Financeiro (R$)

400.000,00

FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Não

1.800,00

796.000,00

2.160,00

600.000,00

2.160,00

1.396.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 312.1.04 - Promoção da certificação de estabelecimentos que produzem produtos de origem animal.
Caracterização: A Promoção da auditoria dos estabelecimentos com Servi ço de Inspeção Estadual - SIE, tem como público alvo os estabelecimentos que produzem produtos de origem animal no Estado do
Ceará, visando a certificação dos mesmos, garantindo a sua segurança alimentar.
Entregas
Titulo: FISCALIZAÇÃO REALIZADA
Definição: Fiscalização realizada com base nos manuais de autocontrole dos estabelecimentos com SIE visando a certifica ção dos estabelecimentos que sejam verificados em padr ão de
qualidade estipulado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

FISCALIZAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

321,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

321,00

10.000,00

Físico

Financeiro (R$)

321,00

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 312.1.05 - Promoção do combate a irregularidades no trânsito de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos nas rotas/vias de maior risco sanitário.
Caracterização: A Promoção da fiscalização do trânsito zoofitossanitário, visa o monitoramento do trânsito de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos nas vias /rotas de maior risco sanitário, tendo
como público alvo os produtores rurais.
Entregas
Titulo: BLITZ REALIZADA
Definição: Fiscalização realizada no trânsito de animais e vegetais, produtos e subprodutos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

BLITZ REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

1.080,00

2023

Financeiro (R$)

75.000,00

Físico

1.440,00

Total*

Financeiro (R$)

150.000,00

Físico

1.440,00

Financeiro (R$)

225.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 312.1.06 - Qualificação física e tecnológica para a prestação da defesa zoofitossanitária no estado do Ceará.
Caracterização: A iniciativa envolve a estruturação das unidades para a melhoria da prestação dos serviços de defesa zoofitossanitária.
Entregas
Titulo: NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESTRUTURADO
Definição: A entrega refere-se ao núcleo local da Adagri que é estruturado, física e tecnologicamente, para a melhoria na prestação de seus serviços públicos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESTRUTURADO

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

120.500,00

12,00

Total*

Financeiro (R$)

6,00

158.145,00

Físico

Financeiro (R$)

18,00

278.645,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 312.1.07 - Promoção da defesa zoofitossanitária no estado do Ceará.
Caracterização: A iniciativa refere-se à manutenção das atividades finalísticas voltadas à defesa zoofitossanitária no estado do Ceará.
Entregas
Titulo: NÚCLEO DE ATENDIMENTO MANTIDO
Definição: A entrega refere-se à manutenção dos núcleos locais da Adagri para o pleno funcionamento de suas atividades.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

NÚCLEO DE ATENDIMENTO MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

40,00

2023

Financeiro (R$)

13.348.881,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

40,00

15.644.168,00

Físico

40,00

Financeiro (R$)

28.993.049,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 312.1.09 - Promoção do acesso a comercialização de produtos com qualidade.
Caracterização: A promoção do acesso a comercialização de produtos com qualidade, caracteriza -se pelo abastecimento do Estado com alimentos de qualidade, garantindo aos comerciantes oportunidades
de negócios, as produtores um preço que lhes permita manter-se na atividade e a população alimento com qualidade.
Entregas
Titulo: CENTRAL DE ABASTECIMENTO MANTIDA
Definição: Áreas que recebem recursos de manuten ção que garantam a realização de atividades tais como: abastecimento, comercializa ção,
promover o abastecimento e a comercialização em suas unidades operacionais.

feiras, exposições,

entre outros, com o objetivo de

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

CENTRAL DE ABASTECIMENTO MANTIDA

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

0,00

3,00

Total*

Financeiro (R$)

3,00

Físico

0,00

Financeiro (R$)

3,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 312.1.10 - Expansão da oferta de serviços de abastecimento e comercialização.
Caracterização: A iniciativa refere-se à ampliação de centrais de abastecimento voltada à ampliação de sua capacidade operativa.
Entregas
Titulo: CENTRAL DE ABASTECIMENTO AMPLIADA
Definição: A entrega refere-se à ampliação de central de abastecimento com a construções de galpões.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CENTRAL DE ABASTECIMENTO AMPLIADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

998.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

998.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

1.996.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 312.1.11 - Qualificação física e tecnológica da estrutura para a melhoria da oferta dos serviços de abastecimento e comercialização.
Caracterização: A iniciativa diz respeito à melhoria da estrutura física e tecnológica das centrais de abastecimento de modo a qualificar a prestação de seus serviços.
Entregas
Titulo: CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESTRUTURADA
Definição: A entrega refere-se à estruturação física e tecnológica das centrais de abastecimento, contemplando, dentre outros a ções, a construção de novas portarias de entrada e sa ída e a
pavimentação de vias.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESTRUTURADA

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

Físico

2.802.000,00

1,00

Não

2023

Financeiro (R$)

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

2.802.000,00

Financeiro (R$)

1,00

5.604.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 312.1.12 - Promoção de ressarcimento em caso de perdas no setor agropecuário em razão de doenças e pragas. (Nova)
Caracterização: Garantia de recursos necessários à execução das ações de emergências sanitária, nas áreas animal e vegetal, com fins indenizat órios de perdas provocadas por agente causador de doen ça
ou praga contemplada em Programa Oficial de Sanidade. Serão indenizados produtores que se enquadrem nas normas dos programas oficiais de sanidade agropecuária.
Entregas
Titulo: PRODUTOR BENEFICIADO
Definição: Produtor indenizado pelas perdas provocadas por agente causador de doen ça ou praga contemplada em Programa Oficial de Sanidade e que se enquadra nas normas dos programas
oficiais de sanidade agropecuária.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PRODUTOR BENEFICIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

200.000,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

301.000,00

200.000,00

Total*

Financeiro (R$)

350.000,00

Físico

Financeiro (R$)

400.000,00

651.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

15.373.881,00

17.472.313,00

32.846.194,00

DESPESAS CORRENTES

14.952.381,00

16.964.168,00

31.916.549,00

DESPESAS DE CAPITAL

421.500,00

508.145,00

929.645,00

INVESTIMENTOS ESTATAIS

3.800.000,00

3.800.000,00

7.600.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

3.800.000,00

3.800.000,00

7.600.000,00

19.173.881,00

21.272.313,00

40.446.194,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Órgão Executor Financeiro

2022

21200006 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A

Total

3.800.000,00

3.800.000,00

7.600.000,00

15.072.881,00

17.122.313,00

32.195.194,00

301.000,00

350.000,00

651.000,00

19.173.881,00

21.272.313,00

40.446.194,00

56200006 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
56200011 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ

Total

2023

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO
Órgão Gestor:

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Órgãos Executores

31200006 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200003 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
Justificativa: O Ceará tem uma forte tradição nas atividades agropecuárias como: fruticultura, floricultura, bovinocultura, caprino e ovinocultura, meliponicultura
(produção de mel de abelha) dentre outros. Podemos destacar dentre essas atividades a produção de frutas e flores com um valor de exportação de
86,03 milhões de dólares no ano de 2018, e o setor da bovinocultura leiteira com uma produção de 578 milhões de litros de leite com uma VBP de 564
milhões de reais gerando 30 mil empregosdiretos. Situado em região do semi-árido o Ceará historicamente tem enfrentado problemas devido ao
fenômeno da seca, nos últimos 5 anos com chuvas abaixo da média, vimos o valor de exportação das frutas e flores,cair 29,36% se compararmos
2018 com 2015, quando atingimos o valor de 121,79 milhões de dólares naquele ano. Apesar das secas o Estado tem avançado na gestão de seus
recursos hídricos, identificando e incorporando novas tecnologias otimizando o uso eficiente da água principalmente para o setor agropecuário.
Porém, o Estado ainda possui dificuldade no repasse e aplicação destas tecnologias, possuindo ainda 95% de sua área cultivada em regime de
sequeiro dependendo diretamente da estação chuvosa, responsável apenas por 40% do VBP enquanto a agricultura irrigada com uma área cultivada
de 5% é responsável por 60% do VBP do setor. A introdução de novas tecnologias de produção além de elevar a produtividade, reduz impactos
ambientais e melhora a qualidade do produto o que favorece a amplia ção do mercado e a exportação. Diante deste quadro torna-se necessário a implantação de políticas públicas
continuadas e direcionadas para o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário do Estado.
Publico Alvo: Agricultores e pecuaristas com foco empresarial e profissionais da área, cooperativas e associações de produtores, indústria e demais setores da cadeia produtiva.
Objetivo: Ampliar a produtividade e a competitividade do agronegócio do Ceará de forma sustentável explorando as vantagens estratégicas de todo o seu território.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Valor das exportações dos principais produtos da agropecuária do
Ceará

2023

US$ milhão

Quanto maior, melhor

2019

414,40

520,60

561,70

Variação da área irrigada

percentual

Quanto maior, melhor

2019

3,00

4,00

5,00

Variação da produção de leite

percentual

Quanto maior, melhor

2018

21,64

3,00

3,00

Variação da produção de mel

toneladas

Quanto maior, melhor

2019

15,00

15,00

15,00

Variação no Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de lavouras
irrigadas

percentual

Quanto maior, melhor

2019

6,50

6,00

6,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 313.1.01 - Implantação de Serviços de Consultoria Técnica.
Caracterização: A Implantação de Serviços de Consultoria Técnica tem como público-alvo os produtores rurais com a co-participação destes e parcerias através de consultoria específica promovendo a
difusão de novas tecnologias, a capacitação técnica e o estímulo da produção agropecuária sustentável.
Entregas
Titulo: PRODUTOR BENEFICIADO
Definição: Número de produtores beneficiados com os serviços de consultoria técnica especializado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PRODUTOR BENEFICIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

120.000,00

253,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

514,00

75.000,00

Físico

Financeiro (R$)

514,00

195.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 313.1.02 - Qualificação da estrutura de comercialização da produção agropecuária.
Caracterização: A qualificação da Estrutura de comercialização da produção agropecuária, tem como público as Centrais de abastecimento da produ ção agrícola atuando melhoria das estruturas f ísicas,
processos administrativos e operacionais dos mercados públicos atacadistas e varejistas.
Entregas
Titulo: MERCADO ESTRUTURADO
Definição: Mercado estruturado de acordo com as indicações nos diagnósticos de situação dos equipamentos e implantação de melhorias estruturais e operacionais necessárias.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

MERCADO ESTRUTURADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

10.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

20.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

30.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Página 172 de 483

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas

Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 313.1.03 - Expansão do controle de qualidade de produtos na área de agricultura familiar e agronegócio.
Caracterização: A expansão do controle de qualidade na área de agricultura familiar e agronegócio envolve a qualificação dos produtos que são produzidos e comercializados no estado do Ceará por meio de
serviços técnicos e tecnológicos, focando no desenvolvimento sustentável e no fortalecimento da exportação e importação através da oferta de alimentos seguros e de qualidade.
Entregas
Titulo: PRODUTOR BENEFICIADO
Definição: Prestação de serviços técnicos e tecnológicos para produtores do agronegócio e agricultura familiar que necessitam de controle de qualidade de seus produtos para comercializar
dentro e fora do Estado.
Titulo: PRODUTO CERTIFICADO
Definição: Essa entrega refere-se à certificação de produtos relacionados à agroecologia.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

PRODUTOR BENEFICIADO

Número Absoluto

Não

800,00

190.000,00

946,00

190.000,00

946,00

Financeiro (R$)

380.000,00

PRODUTO CERTIFICADO

Número Absoluto

Sim

7,00

0,00

7,00

0,00

14,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 313.1.04 - Promoção da criação de oportunidades de negócios para a cadeia produtiva do agronegócio.
Caracterização: A Promoção e participação em eventos, tem como público alvo a cadeia do agronegócio visando a com a divulgação de oportunidades e incentivos estaduais em feiras, miss ões e rodadas
de negócios.
Entregas
Titulo: EVENTO APOIADO
Definição: Participação em Eventos sobre temas relevantes para o setor do agronegócio como apoiador.
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Eventos realizados pela Sedet e/ou suas vinculadas de eventos sobre temas relevantes para o setor do agronegócio como realizador.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

EVENTO APOIADO

Número Absoluto

Sim

10,00

170.000,00

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

4,00

230.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

23,00

160.000,00

33,00

330.000,00

4,00

130.000,00

8,00

360.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 313.1.05 - Promoção da melhoria da eficiência do uso da água na agricultura irrigada.
Caracterização: A promoção da melhoria da eficiência do uso da água na agricultura irrigada envolve a expans ão e qualificação dos sistemas e do manejo da irrigação voltado aos produtores irrigantes,
tomadores de decisão, instituições de ensino e pesquisa e demais interessados.
Entregas
Titulo: PRODUTOR BENEFICIADO
Definição: Irrigantes recebendo informações integradas de manejo de irrigação e modernização de sistemas de irrigação.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PRODUTOR BENEFICIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

88.000,00

151,00

Total*

Financeiro (R$)

156,00

Físico

50.000,00

Financeiro (R$)

307,00

138.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 313.1.06 - Promoção do conhecimento técnico-científico sobre a cadeia produtiva do agronegócio.
Caracterização: A promoção do conhecimento técnico-científico sobre a cadeia produtiva do agroneg ócio tem como público-alvo
levantamento e tratamentos dos principais indicadores sobre os produtos, setores e sub-setores do agronegócio do Ceará.

a

cadeia

produtiva

do

agroneg ócio

e

demais

interessados,visando

Entregas
Titulo: ESTUDO PUBLICADO
Definição: Publicação de estudos e informações estratégicas dos produtos e processos do agroneg ócio cearense, através de boletins e informes eletrônicos e versões impressas, quando for o
caso, subsidiando a tomada de decisão dos diversos atores do agronegócio.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESTUDO PUBLICADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

17,00

2023

Financeiro (R$)

50.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

21,00

10.000,00

Físico

38,00

Financeiro (R$)

60.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 313.1.07 - Promoção da inovação na cadeia produtiva do agronegócio.
Caracterização: A promoção da inovação na cadeia produtiva do agronegócio. envolve a realização de atividades que promovam inovações tecnológicas, agregação de valor, eficiência hídrica e gestão de
produtos e processos do agronegócio cearense.
Entregas
Titulo: MODELO PRODUTIVO VALIDADO
Definição: Realização de novas práticas com inovação tecnológica para a modernização de culturas tradicionais ou introdu ção de novos produtos nos diferentes setores das cadeias produtivas do
agronegócio, com foco em produtos de alto valor agregado, menor gasto de água e uso de tecnologia.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

MODELO PRODUTIVO VALIDADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

20.000,00

5,00

Total*

Financeiro (R$)

6,00

Físico

75.000,00

Financeiro (R$)

11,00

95.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 313.1.08 - Promoção da ampliação da produção sustentável no agronegócio.
Caracterização: A promoção da ampliação da produção sustentável no agronegócio, tem como público alvo a cadeia produtiva do agroneg ócio visando a melhoria dos processos de produ ção dos produtos
da agropecuária cearense.
Entregas
Titulo: PROJETO PRODUTIVO IMPLANTADO
Definição: Projetos produtivos sustentáveis implantados após elaboração de estudos/plano de viabilidade/necessidade.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROJETO PRODUTIVO IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

12,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

140.000,00

Total*

Financeiro (R$)

22,00

Físico

95.000,00

Financeiro (R$)

34,00

235.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

1.018.000,00

805.000,00

1.823.000,00

DESPESAS CORRENTES

968.000,00

745.000,00

1.713.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

50.000,00

60.000,00

110.000,00

1.018.000,00

805.000,00

1.823.000,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Órgão Executor Financeiro

2022

2023

Total

31200006 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ

190.000,00

190.000,00

380.000,00

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

788.000,00

575.000,00

1.363.000,00

40.000,00

40.000,00

80.000,00

1.018.000,00

805.000,00

1.823.000,00

56200003 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Resultado Temático: Setor terciário inovador, de alto valor agregado, regionalizado e globalmente competitivo.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

Desconcentração do setor de serviços

percentual

Quanto maior, melhor

2016

37,10

38,00

38,20

Participação do setor de serviços na massa salarial formal

percentual

Quanto maior, melhor

2017

71,30

71,70

72,00

Remuneração média do setor de serviços formal cearense

R$

Quanto maior, melhor

2017

2.518,95

2.750,00

2.800,00

Taxa de crescimento da produtividade do setor de serviços

percentual

Quanto maior, melhor

2018

-2,72

0,50

1,50

Taxa de crescimento do valor adicionado do setor de serviços

percentual

Quanto maior, melhor

2016

-2,70

2,50

3,00

2022

2023

321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
Órgão Gestor:

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Órgãos Executores

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200003 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
Justificativa: De acordo com os dados do PIB municipal do IBGE de 2016, o setor de serviços representa cerca de 76% do valor adicionado bruto da economia cearense. Entretanto, constata -se que
apesar da alta participação na economia cearense, o setor de servi ços encontra-se concentrado em atividades de baixo valor agregado, tais como com ércio de tecidos, vestuário e artigos de
armarinho, materiais de construção e as consideradas mercadorias em geral pela descri ção padronizada. Nesse sentido, políticas direcionadas para o desenvolvimento do setor devem ser
priorizadas, principalmente objetivando aumentar seu valor agregado em todas as regi ões do estado, de modo a torná-lo mais competitivo por meio da inovação e consequentemente do
aumento da produtividade. Quanto à uma an álise global, o estudo da Brand Finance (2019) mostra que dentre as dez maiores empresas do mundo, sete s ão consideradas prioritariamente do
setor de serviços e as demais três também possuem atuação no setor. Esse dado demonstra que, sendo a economia cearense majoritariamente do setor de servi ços, há grande potencial de
atrair empresas de alto valor agregado e tornar o estado o melhor ambiente para se fazer negócios no país.

Conforme os dados da RAIS/MTE (2017), o setor de serviços detém um salário médio maior do que a média de salários do estado, sendo R$ 2.518,95 e R$ 2.142,86, respectivamente.
Assim, a política de estimulo ao setor deve proporcionar tamb ém um aumento do salário médio do estado. Vale ressaltar que assim como toda a economia do estado, o setor de com ércio e
serviços encontra-se bastante concentrado na Grande Fortaleza, com 62,9% do Valor Adicionado Bruto Total (IBGE, 2016) e tem se mantido no mesmo patamar ao longo dos últimos anos,
visto que em 2010 a concentração estava em 63,5% segundo a mesma fonte de dados. Desse modo, observa -se a necessidade de regionalização do setor para que o desenvolvimento
econômico alcance as demais regiões do estado.
Publico Alvo: Empresários, investidores e setor produtivo
Objetivo: Aumentar o valor agregado do setor de serviços e contribuir para a melhor distribuição regional de renda.
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Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Variação do volume de serviços registrados

percentual

Quanto maior, melhor

2018

-7,10

1,50

2023

2,00

Variação do volume de vendas do comércio varejista

percentual

Quanto maior, melhor

2018

2,10

3,00

3,50

Iniciativa
Titulo: 321.1.01 - Expansão das políticas de incentivo do setor de comércio e serviços.
Caracterização: Aprimorar e modernizar as políticas estaduais de incentivo do setor de com ércio e serviço existentes atualmente no âmbito do FDI, como o Programa de Incentivo às Centrais de Distribuição
de Mercadorias - PCDM e Serviços e o Fundo de Desenvolvimento do Comércio Varejista - FDCV, buscando desenvolver o setor com atividades econ ômicas de maior valor agregado, com
foco nos investidores, empresários e empreendedores do setor. A moderniza ção dessa política caracteriza-se por direcionar incentivo às cadeias prioritárias do setor, bem como atualizar a
política estadual de atração e implantação baseada no que já existe em outros estados da região nordeste.
Entregas
Titulo: ESTUDO PUBLICADO
Definição: Através de análise de diagnóstico realiza proposta de políticas estaduais de incentivo para empresas do setor de com ércio e serviço, em especial as cearenses ou investidores e
empresários com interesse em se instalar no Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

ESTUDO PUBLICADO

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

40.000,00

0,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

40.000,00

Financeiro (R$)

1,00

80.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 321.1.02 - Promoção da qualidade dos serviços ofertados para investidores dos setores prioritários de cada região.
Caracterização: Divulgar as vantagens competitivas do estado do Ceará com o principal intuito de atrair mais investidores de forma descentralizada a fim de melhorar a distribui ção de renda e desenvolver o
setor de forma igualitária para cada região. Para isso será feito acompanhamento antes, durante e ap ós o processo de investimento com serviços como de assistência, assessoria e suporte
com a continuidade do processo.
Entregas
Titulo: EMPREENDIMENTO ATRAÍDO
Definição: Empresas que decidiram vir investir no Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EMPREENDIMENTO ATRAÍDO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

10,00

2023

Financeiro (R$)

240.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

260.000,00

Físico

10,00

Financeiro (R$)

500.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 321.1.03 - Qualificação da sinergia entre pólos existentes e novos mercados.
Caracterização: Com o intuito de integrar e modernizar o ecossistema industrial regional a iniciativa agrupa novos mercados aos p ólos existentes nas 14 regiões de planejamento, principalmente do setor de
comércio e serviço. Nesse sentido, é preciso saber os pontos cr íticos dos pólos existentes, bem como as necessidades do ambiente industrial, a exist ência de infraestrutura inativa e
composição da cadeia produtiva e atuar neles articulando melhorias a partir da demanda encontrada, em cada um, uma vez que cada pólo espelha a necessidade de mercado da região.
Entregas
Titulo: SERVIÇO DE MEDIAÇÃO PROMOVIDO
Definição: Articulação da melhoria os pólos comerciais para as empresas de comércio e serviço serem agregadas aos pólos em cada região de planejamento.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

SERVIÇO DE MEDIAÇÃO PROMOVIDO

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

Físico

0,00

5,00

Sim

2023

Financeiro (R$)

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

0,00

Financeiro (R$)

5,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 321.1.04 - Promoção da criação de oportunidades de negócios para o setor de Serviços.
Caracterização: Promover atividades capazes de ampliar a competitividade do setor e reduzir sua dependência do comércio varejista tradicional e da administração pública.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: O produto refere-se ao acontecimento temporal promovido ou apoiado pelo Governo do Estado com o objetivo de fomentar o ambiente de neg ócios, divulgando os diferenciais
competitivos do Ceará.
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição:

Consiste na identificação e formalização de parcerias para apoiar empresas cearenses e que tenham atuação no estado a se inserir no mercado internacional.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

6,00

390.000,00

6,00

300.000,00

12,00

Financeiro (R$)

690.000,00

ASSESSORIA REALIZADA

Número Absoluto

Sim

41,00

20.000,00

83,00

60.000,00

124,00

80.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

690.000,00

660.000,00

1.350.000,00

DESPESAS CORRENTES

690.000,00

660.000,00

1.350.000,00

690.000,00

660.000,00

1.350.000,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

2022

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200003 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.

Total

2023

Total

600.000,00

570.000,00

1.170.000,00

90.000,00

90.000,00

180.000,00

690.000,00

660.000,00

1.350.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
3.3 - INDÚSTRIA
Resultado Temático: Indústria cearense competitiva, considerando as vocações regionais, com inserção nos mercados nacional e internacional.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

R$

Quanto maior, melhor

2017

549.776.176,0
0

534.924.120,00

549.367.071,00

Participação da indústria de transformação na indústria total cearense

percentual

Quanto maior, melhor

2016

42,72

44,80

46,40

Participação dos produtos industrializados nas exportações do Estado

percentual

Quanto maior, melhor

2018

89,73

91,60

92,80

Taxa de crescimento da produtividade da indústria cearense

percentual

Quanto maior, melhor

2018

-0,80

1,30

2,00

Taxa de crescimento do valor adicionado da indústria

percentual

Quanto maior, melhor

2016

-7,40

1,40

1,80

Variação do estoque de empregos formais na indústria cearense

percentual

Quanto maior, melhor

2018

1,93

2,70

3,00

Massa salarial real da indústria

Valor

2022

2023

331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
Órgão Gestor:

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Órgãos Executores

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
56200003 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
Justificativa: O cenário econômico atual indica que as dificuldades enfrentadas pela economia global se refletem sobre os indicadores da economia cearense. No caso do setor industrial, sua participa ção
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no PIB do Ceará passou de 21,3%%, em 2011, para 19,20%, em 2016.
O Ceará é um Estado de economia diversificada devido às suas variadas vocações e com notória expressividade nos setores da indústria, do agronegócio e do turismo.
Na indústria, podemos destacar os setores cal çadistas e afins, têxtil, confecções, metalurgia, energia renováveis, dentre outros. Os efeitos adversos da economia global tamb ém foram
sentidos nas diversas vocações do Estado. As exportações de calçados e suas partes, couros e peles, t êxteis ¿ vocações reconhecidas do Estado - representavam, em 2011, 47,1%, já em
2017, representavam 23,8%.
Os dados acima demonstram que, em busca de minimizar os efeitos adversos da economia nacional e global, é necessário desenvolver estratégias para dinamizar as indústrias do Estado,
considerando as vocações já apoiadas e potencializando novas voca ções em setores considerados prioritários como: Energias Renováveis, Calçados, Componentes e Artefatos de Couro,
Saúde; Mineral, Recursos Hídricos e Óleo & Gás.
Desta forma, o programa de atração e desenvolvimento industrial tem o intuito primordial de promover maior competitividade e agrega ção de valor aos produtos das principais cadeias
produtivas da indústria cearense, com vistas a ampliar sua inserção nos mercados nacional e internacional.
Publico Alvo: Empreendedores do cenário nacional e internacional que atuem em setores industriais alinhados à cadeia produtiva do Estado, tais como: 1) Energias Renováveis; 2) Calçados,
Componentes e Artefatos de Couro; 3) Saúde; 4) Mineral; 5) Recursos Hídricos; 6) Óleo&Gás, entre outros.
Objetivo: Promover a diversificação e a interiorização da indústria cearense, com ampliação da competitividade.
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

R$ mil

Quanto maior, melhor

2015

Permanência das indústrias incentivadas

percentual

Quanto maior, melhor

Realização de compromissos firmados na atração

percentual

Quanto maior, melhor

Incremento de investimento realizado nos empreendimentos
implantados

Metas de Desempenho

Valor

2022

300,00

2023

500,00

550,00

2019

92,00

93,00

2019

30,00

32,00

Iniciativa
Titulo: 331.1.01 - Promoção de apoio à expansão da indústria farmacêutica, farmacoquímica e de inovação tecnológica da saúde.
Caracterização: Realização de ações de apoio a implantação do Polo Industrial e Tecnológico da Saúde (PITS), promovendo o desenvolvimento da infraestrutura necess ária em consonância com o
cronograma, e com as empresas interessadas, tendo como objetivo promover a inova ção e a interação entre a academia, os setores público e privado de forma a garantir desenvolvimento
regional e avanços tecnológicos, além de atrair instituições e empresas inovadoras que são referência no setor.
Entregas
Titulo: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA
Definição: Consiste na implantação de infraestrutura para o Polo Industrial e Tecnol ógico, que resulta de um conjunto de a ções que visam desenvolver o segmento farmoqu ímico do Estado,
promover a inovação e a integração entre academia e o setor privado e fomentar a sinergia entre as indústrias que formam o Polo.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

100.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

105.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

205.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 331.1.02 - Promoção do ambiente de negócios no setor industrial.
Caracterização: Promover, participar e apoiar feiras e eventos de m édio e grande porte; missões e rodadas de negócio em âmbito local, nacional e internacional; contribuir para o desenvolvimento dos
setores econômicos; capacitar, prospectar e atrair indústrias para o estado em conjunto com a ADECE
Entregas
Titulo: EVENTO PARTICIPADO
Definição: Consiste na participação da SEDET/ADECE em eventos de diversos formatos relacionados com o setor industrial.
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Consiste na promoção pela SEDET/ADECE de eventos em diversos formatos relacionados com o setor industrial.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

EVENTO PARTICIPADO

Número Absoluto

Sim

15,00

820.000,00

15,00

570.000,00

30,00

Financeiro (R$)

1.390.000,00

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

5,00

609.200,00

5,00

686.446,00

10,00

1.295.646,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 331.1.03 - Promoção da revitalização de distritos industriais.
Caracterização: Esta iniciativa consiste em identificar gargalos de infraestrutura nos distritos industriais administrados pela SEDET atrav és de suas vinculadas. Identificar e propor solu ções para a
revitalização daqueles que possam gerar maior retorno (financeiro e empregos) à sociedade. Havendo a previsão de, inicialmente, executar em um distrito industrial piloto e, em seguida,
serviços semelhantes em outras localidades. Estes serviços são essenciais para manter e expandir empresas em operação e atrair novas unidades industriais para os distritos.
Entregas
Titulo: DISTRITO INDUSTRIAL ESTRUTURADO
Definição: Distrito Industrial com todas as pendências de infraestrutura sanadas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

DISTRITO INDUSTRIAL ESTRUTURADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

2.010.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

2.020.000,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

4.030.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 331.1.04 - Expansão de cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado consideradas prioritárias no âmbito da Plataforma Ceará 2050.
Caracterização: Esta iniciativa consiste em atrair empreendimentos industriais, preencher os elos faltantes da cadeia produtiva e incentivar o investimento em inova ção e tecnologia nos sistemas produtivos e
de gestão, visando à ampliação de sua produtividade e competitividade.
Entregas
Titulo: EMPREENDIMENTO ATRAÍDO
Definição: Empreendimentos atraídos para potencializar setores estrat égicos para o desenvolvimento econômico do Estado, considerados prioritários pela Plataforma Ceará 2050, sendo eles:
setor têxtil e de confecções; setor de calçados, componentes e afins; cadeia produtiva da sa úde; cadeia produtiva das energias renov áveis; cadeia produtiva de mineração; e cadeia
produtiva do setor de recursos hídricos.
Titulo: EMPREENDIMENTO IMPLANTADO
Definição: O produto refere-se ao investimento produtivo beneficiado pela Pol ítica de Incentivos do Estado do Ceará e materializado mediante Resolu ção de Implantação expedida pelo Conselho
Estadual de Desenvolvimento Industrial - CEDIN, considerando tamb ém, as ações necessárias (serviço ou infraestrutura) para viabilizar a implanta ção ou modernização de um parque
fabril a fim de garantir a instalação de empreendimentos de médio e grande porte no Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EMPREENDIMENTO ATRAÍDO
EMPREENDIMENTO IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Físico

Sim

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

7,00

19.645.000,00

8,00

19.500.000,00

15,00

39.145.000,00

1,00

46.445.000,00

1,00

40.000.000,00

2,00

86.445.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 331.1.05 - Promoção do conhecimento técnico-científico sobre o setor industrial.
Caracterização: Com vistas a fortalecer o ambiente de negócios do Estado, tornando-o favorável ao desenvolvimento de novos empreendimentos e ao crescimento da atividade econ ômica regional, faz-se
necessário ampliar o conhecimento que se têm sobre as cadeias produtivas de forma a direcionar o desenvolvimento econômico do Estado com base em suas vocações.
Entregas
Titulo: ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS
Definição: O produto está relacionado aos estudos e as pesquisas necess ários para o amplo conhecimento das oportunidades e potencialidades do setor industrial no estado do Cear á, a fim de
favorecer a ambiência de negócios e alavancar setores produtivos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

22.200,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

2,00

42.200,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

64.400,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 331.1.06 - Promoção do acompanhamento e monitoramento das empresas beneficiadas pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) do Ceará.
Caracterização: Monitoramento e acompanhamento das empresas incentivadas pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial do Cear á, com a realização de acompanhamento à distância, reuniões in loco e
visitas ao processo produtivo.
Entregas
Titulo: DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO
Definição: Trata-se do documento elaborado a partir da visão do técnico, após visita de monitoramento, em cumprimento ao decreto 32.438 de 08 de dezembro de 2017.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

0,00

256,00

Total*

Financeiro (R$)

256,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

512,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 331.1.07 - Promoção da atração de potenciais investidores de setores prioritários no Ceará. (Nova)
Caracterização: A promoção abrange a elaboração de material informativo digitalizado e atualizado para potencializar a atração de investimentos para o estado.
Entregas
Titulo: GUIA ELABORADO
Definição: Elaboração de documento técnico que visa complementar a estratégia de atração de novos investimentos para o Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

GUIA ELABORADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

0,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 331.1.08 - Implementação da política do hidrogênio verde. (Nova)
Caracterização: Envolver a comunidade científica e empresarial para desenvolvimento das políticas públicas e arcabouço regimental necessários para a configuração do Hub de Hidrogênio Verde no Ceará.
Entregas
Titulo: POLÍTICA REGULAMENTADA
Definição: Aprovação de instrumentos regulatórios para a produção de Hidrogênio Verde.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

POLÍTICA REGULAMENTADA

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

0,00

Sim

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

0,00

Financeiro (R$)

0,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 331.1.09 - Promoção dos potenciais das cadeias prioritárias no Ceará. (Nova)
Caracterização: A promoção implica na elaboração de material informativo digitalizado e atualizado para potencializar a atração de investimentos para o estado.
Entregas
Titulo: ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS
Definição: Estudos das cadeias produtivas das diversas áreas.
Titulo: GUIA ELABORADO
Definição: Elaboração de documento técnico que visa complementar a estratégia de atração de novos investimentos para o Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

Número Absoluto

Sim

0,00

0,00

GUIA ELABORADO

Número Absoluto

Sim

1,00

700.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

1,00

1.200.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

21.916.400,00

21.423.646,00

DESPESAS CORRENTES

2.159.200,00

1.796.446,00

3.955.646,00

DESPESAS DE CAPITAL

19.757.200,00

19.627.200,00

39.384.400,00

INVESTIMENTOS ESTATAIS

48.435.000,00

42.000.000,00

90.435.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

48.435.000,00

42.000.000,00

90.435.000,00

70.351.400,00

63.423.646,00

133.775.046,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total

43.340.046,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

2022

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

2023

Total

100.000,00

105.000,00

205.000,00

24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

12.200,00

12.200,00

24.400,00

24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

10.000,00

10.000,00

20.000,00

43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

10.000,00

0,00

10.000,00

2.764.200,00

2.236.446,00

5.000.646,00

19.000.000,00

19.000.000,00

38.000.000,00

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
56200003 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.

Total

48.455.000,00

42.060.000,00

90.515.000,00

70.351.400,00

63.423.646,00

133.775.046,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Resultado Temático: Infraestrutura e mobilidade asseguradas para o desenvolvimento sustentável, nos espaços rurais e urbanos de todas as regiões do estado.
Indicadores Temáticos
Título

Índice de interiorização da densidade rodoviária estadual
Índice de qualidade da malha

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

quilômetro por cem
quilômetro quadrado

Quanto maior, melhor

2019

Valor

8,03

8,33

8,40

percentual

Quanto maior, melhor

2018

50,98

57,30

59,00

2022

2023

Municípios com áreas urbanas requalificadas

percentual

Quanto maior, melhor

2019

60,00

78,26

81,52

Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito

óbitos por 100 mil
habitantes

Quanto menor, melhor

2018

21,86

17,25

16,39
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA
Órgão Gestor:

43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

Órgãos Executores

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
da
tecnologia
e
a
consequente
redu ção
de
espaços
livres, o acúmulo de trabalho e a violência urbana, tem favorecido ao
Justificativa: Atualmente a aglomeração urbana, o desenvolvimento
enclausuramento da sociedade e à prática de atividades de lazer restrita aos equipamentos eletr ônicos, em detrimento às atividades de convivência social, estabelecem ambientes que
tendem a direcionar os indivíduos a um estilo de vida inativo, o que gera uma sociedade cada vez mais isolada e sedentária.
Os espaços urbanos são áreas que podem trazer qualidade de vida para a popula ção. Pois proporcionam contato com a natureza e suas estruturas e qualidade ambiental, quando
adequadas e atrativas, são determinantes para a realização de atividade física e o lazer. Estas atividades trazem diferentes benef ícios psicológicos, sociais e físicos a saúde dos indivíduos,
como, por exemplo, a redução do sedentarismo e amenizar o estresse do cotidiano urbano. Assim, o planejamento correto e a conserva ção de espaços públicos se revelam como
significativa estratégia para uma política efetiva do projeto urbano e da saúde pública.
Aliado a isto, podemos registrar a precariedade das infraestruturas (vias de acesso) e a insuficiência de equipamentos urbanos (praças, mercados públicos, prédios públicos, dentre outros)
que impossibilitam ou dificultam a convivência social da população. Assim como, observamos também o baixo aproveitamento econômico e turístico das regiões e a insuficiência de recursos
municipais para iniciativas de estruturação urbana, o que poderia exercer um importante papel na transversalidade das políticas públicas, sobretudo aquelas relativas à segurança.
A Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) em seu documento NBR 9284, cujo título é equipamento urbano, classifica os equipamentos que d ão sustentação às funções urbanas
como equipamento urbano. Conceitua-os como sendo: todos os bens públicos ou privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade,
implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos e privados.
O Equipamento urbano é constituído por um conjunto de espaços e edifícios cujo uso é predominantemente público. Eles são fundamentais para organizar e qualificar o espa ço urbano e
podem, por suas características ou importância, constituir-se em referência para os moradores da cidade.
A existência destes componentes físicos é considerada como um fator importante de bem -estar social e de apoio ao desenvolvimento econ ômico, bem como de ordenação territorial e de
estruturação dos aglomerados humanos. A carência dos mesmos mostra as desigualdades sociais.
No período de 2016 a 2019, o Governo do Estado entregou 116 obras de implantação e requalificação de espaços e equipamentos públicos, beneficiando todas as regiões de planejamento.
Por outro lado, observa-se que a grande maioria das cidades n ão dispõe de ferramenta de monitoramento do espa ço urbano, tornando a utilização dos equipamentos urbanos insustent áveis
ao longo do tempo. Na maioria das vezes as prefeituras não possuem sistemas de bases de dados para um monitoramento adequado da situação.
O desafio do Governo do Estado, conforme os estudos mostram, para que estes equipamentos urbanos funcionem adequadamente, deve-se observar três pontos:
-Conservação e manutenção, incrementando e otimizando a prestação de serviços, aproveitando as instalações em sua total capacidade;
-Reestruturação dos edifícios e instalações a fim de oferecerem melhores serviços dentro de um contexto dinâmico e implantando inovações;
-Promoção de melhoria das vias de acesso à população;
-Produção de novas unidades, em localizações adequadas e dimensionadas para cobrir as necessidades ainda n ão satisfeitas, levando em conta os desejos da sociedade e considerando as
tendências do crescimento demográfico.
Publico Alvo: População cearense, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade social e os municípios com deficiências em espaços e equipamentos urbanos e vias de acesso.
Objetivo: Requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.
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Indicadores Programáticos
Título

Área urbana requalificada

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

metros Quadrados

Quanto maior, melhor

2018

Metas de Desempenho

Valor

2022

381.934,00

2023

1.340.333,90

1.506.099,33

Iniciativa
Titulo: 341.1.01 - Expansão da requalificação de espaços públicos urbanos.
Caracterização: A expansão da requalificação de espaços públicos urbanos consiste na reforma ou constru ção de espaços e equipamentos públicos nos municípios cearenses, priorizando as áreas com
maior vulnerabilidade social e os munic ípios com deficiências em espaços e equipamentos urbanos, através de instrumentos de contrato ou conv ênios e congêneres com as prefeituras
municipais.
Entregas
Titulo: ESPAÇO PÚBLICO CONSTRUÍDO
Definição: A entrega refere-se à construção de novos espaços públicos de convivência social nas regiões do Ceará.
Titulo: ESPAÇO PÚBLICO ESTRUTURADO
Definição: A entrega refere-se à estruturação de espaços públicos de convivência social nas regiões do Ceará.
Titulo: ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO
Definição: O Espaço urbano requalificado refere-se às áreas beneficiadas com
telecomunicação e dados nos espaços públicos urbanos e reestruturação
salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios,
estádios,
Administração municipal destinadas à oferta de servi ço público, incluindo
livre, entre outros.

construção, reforma, melhoria, substituição de infraestrutura aérea de rede de distribuição de energia,
de edificações, a exemplo de mercados, bibliotecas, creches, galp ões, centros de comercialização, abrigos,
quadras poliesportivas e praças, como também ao imóvel para desenvolvimento de atividades meio da
elementos de paisagismo, acessibilidade, urbanismo, quiosques, playground, caramanch ão, academias ao ar

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESPAÇO PÚBLICO CONSTRUÍDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

194,00

950.000,00

154,00

1.000.000,00

90,00

1.000.000,00

214,00

1.350.000,00

234.099,90

53.502.000,00

497.213,40

106.941.821,00

ESPAÇO PÚBLICO ESTRUTURADO

Número Absoluto

Sim

124,00

350.000,00

ESPAÇO URBANO REQUALIFICADO

metro quadrado

Sim

263.113,50

53.439.821,00

348,00

1.950.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 341.1.02 - Expansão da requalificação viária em espaços urbanos.
Caracterização: A expansão da requalificação viária em espaços urbanos consiste implantação e recuperação de vias de acesso no perímetro urbano das cidades, sinalização, recuperação de passeio e
implantação de ciclovias, através de formalização de instrumentos de convênio entre Estado e municípios ou por meio de contratos de financiamentos internacionais, para execu ção da
política pública de urbanização e de desenvolvimento sustentável, em todas as regiões do Estado.
Entregas
Titulo: VIA IMPLANTADA
Definição: A via implantada refere-se ao caminho ou estrada construído, destinado ao pedestre, transporte de passageiros e /ou cargas. Pode ser construída em: Pedra tosca; Paralelepípedo;
Bloquete; Pedras decorativas ou Asfalto. Refere-se também à estruturação de vias em espaços urbanos, envolvendo, dentre outras interfer ências: pavimentação, sinalização,
recuperação de passeio e implantação de ciclovias.
Titulo: VIA RESTAURADA
Definição: A entrega refere-se à estruturação de vias em espaços urbanos, envolvendo, dentre outras interfer ências: pavimentação, sinalização, recuperação de passeio e implantação de
ciclovias.
Titulo: VIA PAVIMENTADA
Definição: 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. Refere-se também à melhoria de vias em espaços urbanos, envolvendo, dentre outras interfer ências: pavimentação,
sinalização, recuperação de passeio, ciclovias e substituição de infraestrutura aérea de rede de distribuição de energia, telecomunicação e dados.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

VIA IMPLANTADA

metro quadrado

Sim

89.800,00

8.800.000,00

97.800,00

8.976.000,00

187.600,00

Financeiro (R$)

17.776.000,00

VIA RESTAURADA

quilômetro

Sim

453.334,00

40.800.000,00

453.334,00

41.616.000,00

906.668,00

82.416.000,00

VIA PAVIMENTADA

metro quadrado

Sim

699.852,33

25.556.129,00

555.100,00

27.294.831,00

1.254.952,33

52.850.960,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 341.1.03 - Expansão da oferta de edificações públicas qualificadas para o atendimento da população.
Caracterização: A iniciativa envolve a oferta de edificações de interesse público, quer sejam administrativas ou não, para o melhor atendimento às demandas da população cearense.
Entregas
Titulo: EDIFICAÇÃO PÚBLICA CONSTRUÍDA
Definição: A entrega refere-se à construção de edificações públicas, administrativas ou não, voltadas à melhoria no atendimento do cidadão.
Titulo: EDIFICAÇÃO PÚBLICA ESTRUTURADA
Definição: A entrega envolve a realização de obras de estruturação física de edificações públicas, quer sejam administrativas ou não.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EDIFICAÇÃO PÚBLICA CONSTRUÍDA
EDIFICAÇÃO PÚBLICA ESTRUTURADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

207,00

700.000,00

182,00

700.000,00

389,00

1.400.000,00

123,00

2.700.000,00

109,00

2.700.000,00

123,00

5.400.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 341.1.04 - Implantação de distritos de inovação em saúde no Ceará. (Nova)
Caracterização: Implementação da primeira etapa de Distritos de Inova ção em Saúde no Ceará, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de novas tecnologias e pr áticas mais efetivas na promoção e
atenção à saúde, estruturar campo de experimentação em saúde integrado às ações de inovação urbana, econômica e social, promover o desenvolvimento socioecon ômico, atração de
indústrias da saúde para o Ceará e desenvolvimento de novas indústrias da saúde e afins (startups).
Entregas
Titulo: ÁREA URBANIZADA
Definição: Urbanização da Lagoa de Porangabussu e entorno, com inser ção de areninha, quadra polivalente, 2 academias ao ar livro, ciiclofaixa, guarderia para esporte n áutico e pesca, anfiteatro
ao ar livre, saneamento, sistema de seguran ça, banheiros públicos, requalificação de vias, passeios e áreas verdes; e execução das obras e instalações do primeiro módulo do Projeto
Executivo Urbanístico e Complementares de Requalificação da Infraestrutura do Distrito de Inovação em Saúde de Porangabussu.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ÁREA URBANIZADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

2,00

800.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

800.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

134.095.950,00

136.788.831,00

DESPESAS CORRENTES

40.800.000,00

41.616.000,00

82.416.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

93.295.950,00

95.172.831,00

188.468.781,00

134.095.950,00

136.788.831,00

270.884.781,00

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total

270.884.781,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

40.390.000,00

40.502.000,00

80.892.000,00

08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

49.600.000,00

50.592.000,00

100.192.000,00

43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

38.605.950,00

40.294.831,00

78.900.781,00

5.500.000,00

5.400.000,00

10.900.000,00

134.095.950,00

136.788.831,00

270.884.781,00

43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Órgão Gestor:

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Órgãos Executores

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
36000000 - SECRETARIA DO TURISMO
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
56200005 - COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ
56200008 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A
Justificativa: Comparativamente, o estado do Ceará necessita de muito avan ço na área de infraestrutura e logística para competir em nível de igualdade com muitos dos estados brasileiros, incluindo
alguns do próprio nordeste. Nesse contexto, o Programa de Infraestrutura e Log ística se justifica pela necessidade de dotar o estado de uma infraestrutura eficiente e competitiva de forma
que possa atrair grupos econômicos externos e estimular as empresas cearenses a investir no setor produtivo, dinamizando a economia local de forma a conseguirmos ombrear com os
estados mais estruturados.

No ranking de competitividade entre os estados brasileiros de 2018, elaborado pelo CLP - Liderança Pública, o Ceará encontra-se na 12ª posição geral, em 7º lugar em infraestrutura, em 9º
na qualidade das rodovias e em 16º em mobilidade urbana. Vê-se que o estado ainda tem muito a avançar para atingir o patamar dos estados melhores posicionados.
O Programa de Infraestrutura e Logística se propõe à ampliação das oportunidades socioeconômicas, e das condições infraestruturais adequadas aos investimentos dos setores p úblicos e
privados, promovendo uma melhor competitividade econ ômica e estratégica ao nosso estado nos cenários regional, nacional e internacional. O desenvolvimento socioecon ômico só se
efetiva quando encontra as condições ideais de sustentabilidade, e uma forte infraestrutura e eficiente log ística, que têm função primordial nesse cenário. São propostos investimentos em
todos os modais de transporte, contemplando os transportes rodovi ário, portuário, ferroviário, marítimo, aeroviário e dutoviário, envolvendo recursos estaduais, federais e internacionais .
Visa-se o fortalecimento dos eixos logísticos de integração regionais, adequando-os a uma nova realidade de uma rede log ística eficiente. Todos os projetos são fundamentados no Programa
Estadual de Logística e Transportes do Ceará - PELT/CE, que se propõe a ser um norteador das ações do Governo do Estado, numa visão de longo prazo, fornecendo os elementos
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
necessários à preparação de uma agenda para a política da logística de carga, que priorize os investimentos em projetos de transportes e na efici ência dos procedimentos da cadeia
logística, diminuindo os custos operacionais para os usuários dos sistemas de transporte.
O Programa também inclui outras infraestruturas que permitem o desenvolvimento de atividades econômicas com melhoria do ambiente de negócio local ou regional e geração de empregos.
Publico Alvo: Usuários do setor de transportes de passageiros, de cargas e demais setores econômicos.
Objetivo: Assegurar infraestrutura e logística adequada e diversificada para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Ações corretivas em obras rodoviárias após a conclusão

percentual

Quanto menor, melhor

2019

10,00

10,00

Malha rodoviária duplicada e pavimentada

percentual

Quanto maior, melhor

2018

68,37

70,27

70,50

número

Quanto maior, melhor

2018

112.819,00

165.000,00

181.500,00

percentual

Quanto menor, melhor

2019

10,00

10,00

Movimentação de passageiros nos aeroportos estaduais
Não conformidade de obras rodoviárias

Valor

2022

2023

Iniciativa
Titulo: 342.1.01 - Expansão da capacidade operativa do Terminal Portuário do Pecém.
Caracterização: É o resultado de um conjunto de ações necessárias à ampliação e modernização do Terminal Portuário do Pecém de forma a permitir melhor capacidade estrutural adequada para o
transporte dos equipamentos de grande porte, visando atingir a máxima eficiência operacional e o maior benefício para seus clientes.
Entregas
Titulo: PORTO ESTRUTURADO
Definição: Os estudos e projetos que serão realizados no período, bem como
infraestrutura, redução de custos e maior inserção do Porto nas rotas
hub do Nordeste. Constituído como um terminal de uso privado (TUP)
meta é buscar alternativas de gestão que aumentem a produtividade,
situado.

a aquisição de equipamentos visam à modernização, ampliação da capacidade operacional, oferta de melhor
marítimas internacionais. O Porto do Pecém, tem um ambicioso plano de crescimento com vistas a se tornar o
do governo do Estado, Pecém reúne características que podem lhe dar um diferencial competitivo na regi ão. A
operação, e atração de investimentos ao Complexo Industrial e Portu ário do Pecém (CIPP), onde o porto está

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PORTO ESTRUTURADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

21.725.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

1.050.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

22.775.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 342.1.02 - Promoção de terminais da integração de modais de transporte de cargas.
Caracterização: Refere-se ao conjunto de ações para a implantação de terminais de integração de diferentes modais de transportes de cargas. O transporte intermodal caracteriza -se pela utilização de dois
ou mais modais de transporte (marítimo, rodoviário, aéreo e ferroviário) em uma mesma solução logística, para atender a demanda do mercado e dos neg ócios com redução dos custos
logísticos, otimização no deslocamento da carga e diminuição dos riscos de acidentes ou prejuízos.
A pesquisa Custos Logísticos no Brasil (Fundação Dom Cabral), demonstra a seguinte utilização dos modais para escoamento da produ ção no Brasil: Rodoviária (75%); Marítima (9,2%);
Aérea (5,8%); Ferroviária (5,4%); Cabotagem (3%) e Hidroviária (0,7%).
Entregas
Titulo: TERMINAL INTERMODAL DE CARGAS IMPLANTADO
Definição: Implantação de terminais de cargas intermodais. Os processos de transportes, tanto aqueles que se utilizam da intermodalidade quanto da multimodalidade necessitam das opera ções
dos chamados terminais de carga, que nada mais s ão que postos estratégicos onde os modais se encontram, e que podem fazer o carregamento. Dessa maneira, os terminais s ão
locais onde são realizadas as operações de carga e descarga de um modal para outro modal, ou até mesmo, dentro de um mesmo modal. Por exemplo, quando uma empresa
transporta minério de ferro de trem e navio, usando os dois modais, ela irá se utilizar do terminal de cargas para transferir o mineral dos vag ões de trem para o navio. Por outro lado, se
a empresa utiliza um caminhão de capacidade de 15 toneladas para retirar a lavra da mina e depois transfere essa carga para um caminh ão tipo bitrem com capacidade de 45
toneladas, ela também utiliza o terminal de cargas para realizar essa transferência.
Assim sendo, os terminais podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades existentes por cada operador log ístico, sendo que o terminal pode fazer a sua tarefa entre dois
modais somente, ou entre mais modais, ou entre apenas um tipo de modal. Ele tamb ém pode servir apenas para cargas secas, ou cargas refrigeradas, ou cargas vivas, ou cargas
embaladas em contêineres, ou cargas a granel, etc. Cada terminal será construído seguindo o seu objetivo específico.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

TERMINAL INTERMODAL DE CARGAS
IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

50.000,00

0,00

Total*

Financeiro (R$)

3,00

Físico

52.500,00

Financeiro (R$)

3,00

102.500,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 342.1.03 - Expansão do sistema de transporte ferroviário de cargas.
Caracterização: Consiste num conjunto de ações necessárias à elaboração do Projeto Executivo de Engenharia e desapropria ção da Ferrovia Transnordestina, Trecho Crate ús - Piquet Carneiro via Nova
Russas - Quixeramobim, no Estado do Ceará.
Entregas
Titulo: ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS
Definição: Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia e desapropria ção da Ferrovia Transnordestina, Trecho Crate ús - Piquet Carneiro via Nova Russas - Quixeramobim, no Estado do
Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

300.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

315.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

615.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 342.1.04 - Qualificação da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.
Caracterização: Conjunto de ações necessárias visando à preservação ou restabelecimento das características técnicas e operacionais da infraestrutura rodovi ária estadual, mediante conservação e/ou
restauração de rodovias estaduais.
Entregas
Titulo: RODOVIA CONSERVADA
Definição: Conforme Manual de Terminologias Rodoviárias do DNIT, Conservação de Rodovias é o conjunto de operações destinadas a preservar as caracter ísticas técnicas e operacionais de
uma rodovia ou obra-de-arte de acordo com sua concepção original.
Titulo: RODOVIA RESTAURADA
Definição: Conforme Manual de Terminologias Rodoviárias do DNIT, Obras de Restauração é o conjunto de operações destinadas a restabelecer o perfeito funcionamento de um bem deteriorado
ou avariado, e restabelecer na íntegra, suas características técnicas originais. As obras de restaura ção são caracterizadas pela adição e/ou substituição total ou parcial de camadas de
revestimento, recomposição e/ou substituição de camadas estruturais em pontos localizados, de tal forma que a estrutura resultante restabele ça as condições originais da rodovia como
segurança e conforto para o usuário. Dessa forma, o Indicador de Rodovia Restaurada mede, em quilômetros, a quantidade de restaurações realizadas nas estradas estaduais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

RODOVIA CONSERVADA
RODOVIA RESTAURADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

quilômetro

Sim

quilômetro

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

13.226,04

90.960.169,00

13.755,08

88.857.690,00

26.981,12

179.817.859,00

375,22

5.840.000,00

383,59

5.510.000,00

758,81

11.350.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 342.1.05 - Expansão da infraestrutura de transporte rodoviário estadual.
Caracterização: Essa iniciativa consiste em ações para ampliação da infraestrutura de transporte rodovi ário estadual. Consiste na quantidade de quil ômetros pavimentados nas rodovias, isto é, estradas
asfaltadas em boas condições.
Entregas
Titulo: RODOVIA PAVIMENTADA
Definição: Conforme definição do Sistema Rodoviário Estadual - S.R.E da SOP, Rodovia Pavimentada são aquelas que apresentam sua superf ície de rolamento com pavimento asfáltico, de
concreto, ou de alvenaria de pedra e que possuam uma pista com duas faixas de rolamento ou duas pistas separadas por sinaliza ção horizontal e/ou tachões. A estrutura é constituída
de camadas, tais como: sub-base, base e revestimento, destinada a resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos dos veículos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

RODOVIA PAVIMENTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

quilômetro

Sim

Físico

283,93

2023

Financeiro (R$)

276.308.800,00

Físico

289,82

Total*

Financeiro (R$)

235.460.000,00

Físico

573,75

Financeiro (R$)

511.768.800,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 342.1.06 - Promoção da oferta de serviços de gerenciamento de rodovias.
Caracterização: Atualmente, a conservação das rodovias estaduais do Ceará é realizada pelos onze Distritos Operacionais (D.O.´s) situados nas cidades de Maranguape, Aracoiaba, Itapipoca, Limoeiro do
Norte, Santa Quitéria, Quixeramobim, Sobral, Crateús, Iguatu, Crato e Tauá. Para os 11 D.O.s, a execução dos serviços é executada através de contratos com empresas prestadoras de
serviço de conservação de rodovias.
Entregas
Titulo: DISTRITO OPERACIONAL MANTIDO
Definição: Atualmente, a conservação das rodovias estaduais do Ceará é realizada pelos onze Distritos Operacionais (D.O.´s) situados nas cidades de Maranguape, Aracoiaba, Itapipoca,
Limoeiro do Norte, Santa Quitéria, Quixeramobim, Sobral, Crateús, Iguatu, Crato e Tauá. Para os 11 D.O.s, a execução dos serviços é executada através de contratos com empresas
prestadoras de serviço de conservação de rodovias.
Titulo: ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS
Definição: São estudos e projetos relacionados à promoção da oferta de serviços de gerenciamento de rodovias.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

DISTRITO OPERACIONAL MANTIDO
ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

11,00

7.097.141,00

11,00

7.500.000,00

11,00

14.597.141,00

14,00

18.194.837,00

14,00

14.000.000,00

28,00

32.194.837,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 342.1.07 - Qualificação da infraestrutura de transporte aeroviário.
Caracterização: Conjunto de ações necessárias que visam à melhoria da infraestrutura aerovi ária, com estruturação de aeroportos por meio de
passageiros) construídas e de equipamentos necessários a sua operação.

Edificações (ex: pista de pouso/decolagem e terminal de

Entregas
Titulo: AEROPORTO ESTRUTURADO
Definição: Aeroporto Estruturado refere-se àquele que contém as Edificações (ex: pista de pouso/decolagem e terminal de passageiros) construídas e possui todos equipamentos necess ários a
sua operação, porém ainda não foi homologado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

AEROPORTO ESTRUTURADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

3,00

1.800.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

1.800.000,00

Físico

Financeiro (R$)

3,00

3.600.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 342.1.08 - Promoção da oferta de serviços de transporte aeroviário.
Caracterização: Conjunto de ações que visam à administração de 10 aeroportos regionais (Camocim, Sobral, Crateús, Quixadá, São Benedito, Iguatu, Aracati, Tauá, Campos Sales e Jericoacoara).
Entregas
Titulo: AEROPORTO MANTIDO
Definição: Refere-se à administração de 10 aeroportos regionais (Camocim, Sobral, Crateús, Quixadá, São Benedito, Iguatu, Aracati, Tauá, Campos Sales e Jericoacoara).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

AEROPORTO MANTIDO

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

10.542.000,00

12,00

Total*

Financeiro (R$)

12,00

10.975.813,00

Físico

Financeiro (R$)

12,00

21.517.813,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 342.1.09 - Expansão da capacidade de transporte aeroviário.
Caracterização: Conjunto de ações necessárias à expansão/implantação
passageiros, acessos e afins.

da infraestrutura de transporte aerovi ário, incluindo pátio de estacionamento, taxiway, pista de pouso /decolagem, terminal de

Entregas
Titulo: AEROPORTO IMPLANTADO
Definição: Considera-se Aeroporto Implantado, as instalações e infraestrutura (denominadas de Lado "A" e Lado "Terra") finalizadas.
Lado A: Pátio de Estacionamento, Taxiway e pista de pouso/decolagem.
Lado Terra: Terminal de Passageiros e Acessos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

AEROPORTO IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

1.350.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

250.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

1.600.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 342.1.10 - Implantação de infraestrutura cicloviária.
Caracterização: Consiste na implantação de infraestrutura cicloviária destinada à circulação de pessoas mediante utilização de bicicletas.
Entregas
Titulo: CICLOVIA IMPLANTADA
Definição: A entrega Ciclovia Implantada refere-se ao espaço destinado à circulação de pessoas utilizando bicicletas, objetivando melhorias na infraestrutura cicloviária.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

CICLOVIA IMPLANTADA

quilômetro

Acumulativa

Físico

Físico

2.729.990,00

45,00

Sim

2023

Financeiro (R$)

Total*

Financeiro (R$)

45,00

2.784.590,00

Físico

Financeiro (R$)

90,00

5.514.580,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 342.1.11 - Qualificação da segurança viária nas rodovias estaduais.
Caracterização: Conjunto de ações necessárias visando à melhoria da sinalização horizontal e vertical, semafórica e outros itens de segurança viária, a fim de assegurar infraestrutura adequada e
diversificada para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.
Entregas
Titulo: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA
Definição: A entrega contempla
semi-pórticos etc.).

a implantação de sinalização vertical, horizontal, semafórica e dispositivos de segurança viária

(tachinhas, colunas cônicas, defensas metálicas,

porticos,

(tachinhas,

porticos,

Titulo: SINALIZAÇÃO RESTAURADA
Definição: A entrega contempla
semi-pórticos etc).

a restauração

da

sinalização

vertical,

horizontal,

semafórica

e

dispositivos

de

segurança

viária

colunas

cônicas,

defensas

metálicas,

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

quilômetro

Sim

380,00

7.400.000,00

380,00

Financeiro (R$)

7.548.000,00

Físico

760,00

Financeiro (R$)

14.948.000,00

SINALIZAÇÃO RESTAURADA

quilômetro

Sim

2.630,00

52.600.000,00

2.630,00

53.652.000,00

5.260,00

106.252.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 342.1.12 - Promoção da participação de empresas privadas nos projetos de infraestrutura.
Caracterização: Com a redução de recursos públicos disponíveis e a priorização de aplicação dos mesmos nas áreas de educação, saúde e segurança, faz-se necessário buscar alternativas, criando um
ambiente propício para o setor privado investir e desonerar o estado para investimentos em pol íticas públicas. A definição dos projetos prioritários com destinos a passarem por processo de
parceria público-privada serão aqueles estruturantes, capazes de estimular cadeias de produção e de geração de empregos.
Entregas
Titulo: OUTORGA CONCEDIDA
Definição: Trata-se de modalidade especial de concess ão de serviço público que possui como objetivo atrair o investimento privado, nacional ou estrangeiro, para a viabiliza ção de projetos de
grande vulto que não podem ser suportados apenas pela administra ção pública. Em contrapartida, ao parceiro privado (contratado) é garantido um retorno mínimo sobre o capital
investido, mediante uma contraprestação paga pelo parceiro público a longo prazo, gerando despesas de caráter continuado ao ente público.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

OUTORGA CONCEDIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

50.000,00

0,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

52.500,00

Financeiro (R$)

1,00

102.500,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 342.1.13 - Promoção do apoio à qualificação de infraestruturas nas atividades relativas a transporte e logística.
Caracterização: Essa iniciativa consiste num conjunto de a ções para melhoria de infraestrutura e log ística mediante
Organizações Civis.

convênios com Municípios e demais Entidades Públicas e Governamentais e

Entregas
Titulo: ENTIDADE APOIADA
Definição: Refere-se a convênios celebrados com municípios e demais entidades públicas e governamentais e organizações civis, para execução de ações de infraestrutura e logística.
Titulo: ESTRADA VICINAL CONSTRUÍDA
Definição: A construção de estrada vicinal/passagem molhada é a designação dada em certas regiões do Brasil a estradas de caráter secundário, na maioria das vezes municipais.
Titulo: ESTRADA VICINAL RECUPERADA
Definição: Envolve a recuperação de estradas vicinais/passagens molhadas implantadas. A estrada vicinal, ou em algumas localidades ramal, é a designa ção dada em certas regiões do Brasil a
estradas de caráter secundário, na maioria das vezes municipais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

500.000,00

14,00

525.000,00

14,00

1.025.000,00

ENTIDADE APOIADA

Número Absoluto

Não

14,00

ESTRADA VICINAL CONSTRUÍDA

Número Absoluto

Sim

37,00

8.224.388,00

31,00

8.484.388,00

68,00

16.708.776,00

ESTRADA VICINAL RECUPERADA

Número Absoluto

Sim

22,00

7.160.000,00

24,00

7.160.000,00

46,00

14.320.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 342.1.14 - Promoção da política pública de Infraestrutura e Logística.
Caracterização: Essa iniciativa consiste num conjunto de a ções relacionadas a estudos, projetos e à prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica visando assegurar a implementa ção das
atividades de infraestrutura e logística.
Entregas
Titulo: ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS
Definição: Contempla a elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Projetos Executivos e outros estudos e projetos relacionados à política de infraestrutura
e logística.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

6.300.000,00

12,00

Total*

Financeiro (R$)

12,00

4.200.000,00

Físico

Financeiro (R$)

24,00

10.500.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 342.1.15 - Qualificação da infraestrutura do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e seu entorno.
Caracterização: Conjunto de ações necessárias para a melhoria da infraestrutura do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e seu entorno.
Entregas
Titulo: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA
Definição: Refere-se a obras de melhoria da infraestrutura do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e seu entorno.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

627.903,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

660.000,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

1.287.903,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 342.1.16 - Qualificação da gestão dos serviços de obras estaduais.
Caracterização: A iniciativa consiste na implementação de estratégias para a melhoria da gestão de obras públicas estaduais.
Entregas
Titulo: MODELO DE GESTÃO MODERNIZADO
Definição: A entrega refere-se ao modelo de gestão de obras públicas que passará por um processo de aperfeiçoamento e modernização.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

MODELO DE GESTÃO MODERNIZADO

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

Físico

10.000,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

10.000,00

Financeiro (R$)

1,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
2022

2023

499.045.228,00

450.847.481,00

949.892.709,00

DESPESAS CORRENTES

70.249.141,00

72.137.813,00

142.386.954,00

DESPESAS DE CAPITAL

428.796.087,00

378.709.668,00

807.505.755,00

INVESTIMENTOS ESTATAIS

20.725.000,00

0,00

20.725.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

20.725.000,00

0,00

20.725.000,00

519.770.228,00

450.847.481,00

970.617.709,00

2022

2023

Total

Esfera
FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total

Total

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

10.127.903,00

7.065.000,00

17.192.903,00

08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

62.729.990,00

63.984.590,00

126.714.580,00

20.000,00

20.000,00

40.000,00

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
36000000 - SECRETARIA DO TURISMO
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
56200008 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A

Total

840.000,00

510.000,00

1.350.000,00

425.327.335,00

379.267.891,00

804.595.226,00

20.725.000,00

0,00

20.725.000,00

519.770.228,00

450.847.481,00

970.617.709,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE
Órgão Gestor:

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Órgãos Executores

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
08200007 - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
13200001 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ
36000000 - SECRETARIA DO TURISMO
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Justificativa: A mobilidade dos usuários de transporte público está diretamente associada ao desempenho dos sistemas que eles utilizam. Como e onde esses servi ços são prestados são questões de
grande relevância na decisão do uso do transporte público. A oferta de uma rede com grande abrangência espacial e bem estruturada, onde atributos de conforto, rapidez, regularidade e
confiabilidade sejam majorados traduz-se em um sistema eficiente e atrativo, que induz a realiza ção de um maior e mais eficaz número de deslocamentos por parte dos usu ários, melhorando
significativamente a qualidade de vida da população impactada.
Em relação à mobilidade urbana, o Ceará encontra-se na 16ª posição do ranking de competitividade entre os estados brasileiros do ano de 2018, elaborado pelo CLP - Liderança Pública. A
colocação se deu principalmente pelo fato de a Regi ão Metropolitana de Fortaleza (RMF) ter crescido muito num curto espaço de tempo, com forte aumento das densidades, formando uma
imensa coroa metropolitana. Atualmente, Fortaleza é a quinta maior cidade do Brasil, com mais de 2,4 milhões de habitantes. Na última década, o número de veículos cresceu na ordem de
74,23%. A RMF, por sua vez, possui mais de 3,2 milhões de habitantes, e teve sua frota de veículos duplicada, atingindo um crescimento de 216,46%.
Entretanto, a infraestrutura da cidade n ão acompanhou este crescimento. Alguns avan ços foram notados na implantação de corredores exclusivos de ônibus e o aumento da rede de
ciclovias. Mas tais medidas são insuficientes, não resolvendo os problemas, pois não são mudanças estruturais.
Tais fatos geraram forte demanda no servi ço dos transportes coletivos, causando, assim, muitos problemas, pois o crescimento se deu de forma espont ânea, sem grandes projetos de
corredores urbanos que suportem de forma tranquila o tr áfego de transporte de massa. Inclusive, os problemas relacionados à mobilidade urbana est ão entre os que causam maior impacto
na vida da população de Fortaleza, segundo pesquisa realizada pelo Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia (Sinaenco), na qual 70% dos entrevistados apontaram o trânsito e o
transporte público da capital cearense como os maiores problemas de infraestrutura da cidade.
Nessa linha, destacamos, ainda, a pesquisa realizada pela TomTom Traffic Index de 2016, que analisou o tráfego de quase 300 cidades, distribuídas em 38 nações de todos os continentes.
Para definir as cidades mais engarrafadas, analisou -se o tempo extra gasto em congestionamentos em rela ção ao que é considerado o tempo normal para aquele trajeto. Na lista das capitais
brasileiras, por ordem de pior trânsito, figuram, respectivamente, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza e S ão Paulo. Os dados sugerem que em Fortaleza, que ocupa o 4º lugar no
ranking brasileiro, acrescenta-se ao tempo necessário para realizar os percursos 33% (cerca de 1/3) de tempo extra a ser gasto no trânsito. Sendo assim, em um trajeto que tranquilamente
seria realizado em uma hora, gasta-se 20 minutos a mais (totalizando 1h20m).
O Governo do Estado vê como um dos principais pilares na busca por essa solu ção a implantação de uma eficiente rede de transporte de passageiros sobre trilhos. Este é um caminho que
nossos vizinhos pernambucanos e baianos já estão trilhando e Fortaleza, que transporta por trilhos cerca de 40.000 passageiros por dia útil (dados de 2018), deverá avançar muito para
ombrear-se com Salvador e Recife. O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, por exemplo, transportou em 2018 quase 90 milhões de passageiros, cerca de 350 mil por dia útil,
através de duas linhas, 33 km de extensão, 20 estações, 8 terminais de ônibus integrados e 40 trens. Já o Sistema Metroviário do Recife transporta diariamente cerca de 400 mil passageiros
por dia útil, através de três linhas, duas eletrificadas e uma diesel, num total de 17 km de trilhos. São 37 estações e atendem aos municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes,
Camaragibe e Cabo de Santo Agostinho.
Observa
Publico Alvo: Usuários dos sistemas de trânsito, condutores de veículos automotores, pedestres, ciclistas e a população em geral.
Objetivo: Ampliar o atendimento da necessidade de deslocamento da população cearense, com qualidade e segurança.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Evolução do número de habilitados no Estado do Ceará

percentual

Quanto maior, melhor

2018

3,65

2,00

2,00

Evolução na frota de veículos automotores registrados no Estado do
Ceará

percentual

Quanto maior, melhor

2018

3,93

3,00

3,00

Média do número de passageiros transportados por dia útil pela
Metrofor na RMF

passageiro / dia útil

Quanto maior, melhor

2018

39.803,00

44.800,00

57.500,00

Média do número de passageiros transportados por dia útil pelo
sistema metroferroviário de Sobral

passageiro / dia útil

Quanto maior, melhor

2018

4.628,00

4.500,00

5.400,00

Média do número de passageiros transportados por dia útil pelo
sistema metroferroviário do Cariri

passageiro / dia útil

Quanto maior, melhor

2018

1.498,00

1.500,00

1.600,00

percentual

Quanto maior, melhor

2018

3,31

5,35

5,87

Participação do número de passageiros transportados pelo sistema
metroferroviário na Matriz de Transporte Público da RMF

Valor

2022

2023

Iniciativa
Titulo: 343.1.01 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Leste.
Caracterização: Expansão do transporte metroviário com a implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no município de Fortaleza, entre o Centro e o Bairro Edson Queiroz.
Entregas
Titulo: LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA
Definição: Obras da 1ª etapa de implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no trecho Chico da Silva - Papicu, no município de Fortaleza.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

%

Acumulativa

Sim

Físico

22,00

2023

Financeiro (R$)

327.500.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

30,00

375.419.834,00

Físico

52,00

Financeiro (R$)

702.919.834,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 343.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Sul.
Caracterização: Linha Sul é um sistema eletrificado, opera com Trens de Unidade El étrica (TUE), com uma extensão de 24.1 km de via dupla para transporte de passageiros, e 20 estações, interligando
Fortaleza e as cidades de Maracanaú e Pacatuba, contemplando, assim, parte significativa da Região Metropolitana.
Entregas
Titulo: LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA
Definição: O aumento da capacidade de transporte da Linha Sul do Metrô de Fortaleza dar -se-á através do reforço do fornecimento de energia elétrica, dos equipamentos de Oficina da Linha Sul,
aumento do número de material rodante em operação - Trens de Unidade Elétrica (TUE) e recursos humanos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

29.195.414,00

1,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

0,00

Financeiro (R$)

1,00

29.195.414,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 343.1.03 - Qualificação da oferta de serviços de transporte metroferroviário.
Caracterização: Conjunto de ações necessárias às obras/sistemas complementares e material rodante, para melhoria da oferta de transporte metroferrovi ário de passageiros nos sistemas metroferrovi ários
implantados.
Entregas
Titulo: LINHA METROFERROVIÁRIA ESTRUTURADA
Definição: Refere-se às obras/sistemas complementares e material rodante para melhoria da oferta do serviço de transporte de passageiros nos sistemas metroferroviários implantados.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

LINHA METROFERROVIÁRIA ESTRUTURADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

1.000.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

5,00

1.050.000,00

Físico

Financeiro (R$)

6,00

2.050.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 343.1.04 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário de passageiros - Linha Parangaba/Mucuripe.
Caracterização: Consiste num conjunto de ações visando à implantação de 12,7 km de Veículo Leve sobre Trilhos (VLTs) em via duplicada com 10 estações e um Centro de Manutenção, contemplando a
integração com os terminais de ônibus da Parangaba e Papicu e com sistema de transporte movido a diesel. Visando o atendimento dos usu ários do Aeroporto Internacional Pinto Martins
será implantado um ramal de 2,5 km com 3 estações, permitindo o acesso à Linha Sul do Metrô e ao Polo Hoteleiro da Beira Mar, através da estação Iate.
Entregas
Titulo: LINHA DE TREM DE PASSAGEIROS IMPLANTADA
Definição: Consiste na implantação de 12,7 km de Veículo Leve sobre Trilhos em via duplicada com 10 estações e um Centro de Manutenção. Passa por 22 bairros e possui uma estimativa de
demanda a ser transportada de aproximadamente 90 mil passageiros/dia considerando a integração plena entre os modais.
Titulo: LINHA METROFERROVIÁRIA AMPLIADA
Definição: Consiste na implantação de mais um ramal de 2,5 km com 3 estações, partindo do ramal Parangaba-Mucuripe, permitindo o acesso dos usu ários do Aeroporto Internacional Pinto
Martins à Linha Sul do Metrô e ao Polo Hoteleiro da Beira Mar, através da estação Iate.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

LINHA DE TREM DE PASSAGEIROS IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

0,00

64.042.354,00

LINHA METROFERROVIÁRIA AMPLIADA

Número Absoluto

Sim

1,00

2.840.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

0,00

0,00

0,00

64.042.354,00

0,00

0,00

1,00

2.840.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 343.1.05 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário - Linha Caucaia/Pecém.
Caracterização: O projeto prevê a elaboração do estudo de Viabilidade para o Ramal Caucaia Pec ém. O estudo fará analise para implantação do ramal que consiste no acompanhamento com a Linha de
Carga (TLSA) em aproximadamente 50km de via, sendo 25km de remodelação e 22km de implantação (Trecho que compreende entre a Estação Caucaia e Porto do Pecém); remodelação
de via; implantação de novas linhas de cruzamento e nova linha segregada em bitola métrica; construção de pátio de manutenção e 10 estações; construção de tuneis.
Entregas
Titulo: ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS
Definição: Estudos e projetos para expansão do Ramal Caucaia / Pecém, que consiste no acompanhamento com a Linha de Carga (TLSA) em aproximadamente 50km de via, sendo 25km de
remodelação e 22km de implantação (Trecho que compreende entre a Estação Caucaia e Porto do Pecém); remodelação de via; implantação de novas linhas de cruzamento e nova
linha segregada em bitola métrica; construção de pátio de manutenção e 10 estações; construção de tuneis.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

100.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

105.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

205.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 343.1.06 - Promoção da oferta de serviços de transporte metroferroviário.
Caracterização: Conjunto de ações necessárias visando à manutenção dos serviços de transporte metroferroviário nas Regiões do Cariri, Grande Fortaleza e Sertão de Sobral.
Entregas
Titulo: SERVIÇO METROFERROVIÁRIO MANTIDO
Definição: Refere-se à manutenção do transporte coletivo com o modal metroferroviário, e acontece em três regiões: região metropolitana de Fortaleza, Cariri e Sobral.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

SERVIÇO METROFERROVIÁRIO MANTIDO

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

Físico

148.600.648,00

3,00

Não

2023

Financeiro (R$)

Total*

Financeiro (R$)

3,00

Físico

153.454.988,00

Financeiro (R$)

3,00

302.055.636,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 343.1.07 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário de passageiros - Cariri.
Caracterização: Conjunto de ações necessárias às obras complementares para expansão da oferta do serviço transporte ferroviário de passageiros já implantado nos munic ípios de Crato e Juazeiro do
Norte, com extensão de 13,6km de via, passando por nove estações, utilizando três Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs).
Entregas
Titulo: LINHA METROFERROVIÁRIA AMPLIADA
Definição: Consiste num conjunto de ações necessárias à expansão da oferta do serviço de transporte ferroviário de passageiros já implantado nos municípios de Crato e Juazeiro do Norte.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

LINHA METROFERROVIÁRIA AMPLIADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

100.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

105.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

205.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 343.1.08 - Expansão da oferta de serviços de transporte metroferroviário de passageiros - Linha Norte.
Caracterização: Conjunto de ações necessárias às obras complementares para expansão da oferta do serviço transporte ferroviários de passageiros já implantados no munic ípio de Sobral, com extensão
13,9km de via, passando por 12 estações, utilizando 5 Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs).
Entregas
Titulo: LINHA METROFERROVIÁRIA AMPLIADA
Definição: Consiste num conjunto de ações necessárias à expansão da oferta do serviço de transporte ferroviário de passageiros já implantado no município de Sobral.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

LINHA METROFERROVIÁRIA AMPLIADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

100.000,00

0,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

105.000,00

Financeiro (R$)

1,00

205.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 343.1.09 - Implantação do bonde elétrico cultural e turístico de Fortaleza
Caracterização: Consiste num conjunto de ações necessárias que contemplam desde a elaboração e desenvolvimento dos projetos executivos de arquitetura, engenharia e fornecimento de sistemas fixos e
móveis até a operação assistida e entrega à operação comercial do bonde elétrico cultural e turístico de Fortaleza.
Entregas
Titulo: LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA
Definição: O projeto contempla desde a elaboração e desenvolvimento dos projetos executivos de arquitetura, engenharia e fornecimento de sistemas fixos e m óveis até a operação assistida e
entrega à operação comercial do bonde elétrico cultural e turístico de Fortaleza. Inclui também intervenções previstas para rede de caminhos para pedestres, adequa ção geométrica de
vias e interseções, visando potencializar impactos urban ísticos da implantação do projeto. A implantação das obras civis desse sistema metroferrovi ário prevê, também, possivelmente,
algumas ações de infraestrutura, tais como a requalifica ção do sistema viário, reforma de calçadas e reforma de paradas de ônibus. Além dessas obras, se faz necessária a
implantação de sistemas fixos que permitam o perfeito funcionamento do sistema do bonde.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

LINHA METROFERROVIÁRIA IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

2.650.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

5.250.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

7.900.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 343.1.10 - Promoção da integração de sistemas de transporte público coletivo intermunicipal de passageiros.
Caracterização: A promoção da integração de sistemas de transporte público coletivo intermunicipal de passageiros tem como p úblico-alvo os passageiros de transporte p úblico intermunicipal, visando o
repasse dos benefícios para utilização do Bilhete Único Metropolitano (BUM).
Entregas
Titulo: PASSAGEIRO DE TRANSPORTE PÚBLICO BENEFICIADO
Definição: Refere-se a pessoa (passageiro) que utiliza, ao menos uma vez, o Serviço Regular de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros na Regi ão 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 Regi ão Metropolitana do Cariri - RMC, fazendo a integra ção com o serviço público de transporte urbanos municipais da RMC, por
meio da utilização do Bilhete Único Metropolitano - BUM.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PASSAGEIRO DE TRANSPORTE PÚBLICO
BENEFICIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

3.500.000,00

46.241,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

55.490,00

3.500.000,00

Físico

Financeiro (R$)

55.490,00

7.000.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 343.1.11 - Promoção da oferta de serviços de gestão e disciplinamento do trânsito.
Caracterização: Manter as Unidades Operacionais e Administrativas da Instituição, para atendimentos aos usuários dos serviços de trânsito.
Entregas
Titulo: UNIDADE OPERACIONAL MANTIDA
Definição: Manter as Unidades Operacionais e Administrativas da Institui ção, para atendimentos aos usuários dos serviços de trânsito. Atualmente o DETRAN -CE, tem várias Unidades de
Atendimento na Capital e Interior do Estado, sendo 15(quinze) Sedes Regionais e 129(cento e vinte nove) Postos de Atendimento, oferecendo aos usu ários todos os tipos de serviços
relacionados ao trânsito, melhorando o atendimento através da descentralização de seus serviços. Atualmente o quadro de pessoal ativo do DETRAN é composto por 880(oitocentos e
oitenta) servidores,para atendimentos dos serviços de trânsito na Capital e Interior do Estado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE OPERACIONAL MANTIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

146,00

2023

Financeiro (R$)

86.748.060,00

Físico

148,00

Total*

Financeiro (R$)

88.483.020,00

Físico

148,00

Financeiro (R$)

175.231.080,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 343.1.12 - Promoção de ações educativas buscando sensibilizar a sociedade para a segurança do trânsito.
Caracterização: Manter as campanhas, eventos e ações Institucionais Educativas de Trânsito, através das unidades operacionais das Escolas de Educa ção de Trânsito, localizadas nos municípios de
Fortaleza(Sede), Sobral e Juazeiro do Norte, alem dos eventos promovidos através da unidade operacional móvel (Veículos acoplados).
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Promoção, gerenciamento e manutenção de campanhas, eventos e ações Institucionais Educativos de Trânsito, através das unidades operacionais das Escolas de Educa ção de
Trânsito, localizadas nos municípios de Fortaleza(Sede), Sobral e Juazeiro do Norte, alem dos eventos promovidos através da unidade operacional móvel (Veículos acoplados).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

12.280.000,00

1.320,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1.320,00

12.525.600,00

Físico

Financeiro (R$)

2.640,00

24.805.600,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 343.1.13 - Promoção da fiscalização da frota de veículos e condutores em circulação nas vias públicas do Estado do Ceará.
Caracterização: Realizar operações Fiscalizatórias da frota de veículos e condutores em circulação nas vias públicas do Estado do Ceará.
Entregas
Titulo: BLITZ REALIZADA
Definição: Operação Fiscalizatória da frota de veículos e condutores, em circulação nas vias públicas do Estado do Ceará. aplicando aos infratores a Legislação de Trânsito vigente, imposta pelos
dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, criado pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e legislação complementar dos Orgãos Legislativos de trânsito(Resoluções e
Portarias).
Titulo: FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA MANTIDA
Definição: Consiste nas operações fiscalizatórias eletrônicas dos veículos automotores em circulação nas rodovias estaduais do Ceará, realizadas através de equipamentos eletrônicos instalados
nas rodovias. Refere-se também à fiscalização realizada para apreensão de animais soltos, circulando nas rodovias estaduais e que, posteriormente, s ão transportados para a Fazenda
Dr. Paula Rodrigues localizada no município de Santa Quitéria. A apreensão é feita através de caminhões adaptados destinados à apreensão e ao transportes destes animais, visando
à melhoria da segurança do trânsito em vias públicas e objetivando reduzir, consequentemente, os índices de acidentes no estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

BLITZ REALIZADA
FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA MANTIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

%

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

10.420,00

18.200.000,00

10.420,00

18.564.000,00

20.840,00

36.764.000,00

100,00

83.600.000,00

100,00

85.272.000,00

100,00

168.872.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 343.1.14 - Promoção do cadastramento e emissão do Registro de Veículos Automotores do Estado do Ceará.
Caracterização: Cadastrar e emitir documentos nos sistemas da Instituição dos Registros de Veículos Automotores do Estado do Ceará.
Entregas
Titulo: VEÍCULO REGISTRADO
Definição: Registro do documento dos Veículos Automotores no sistema da Instituição(Implantação de veículos novos
2as.vias de CRV/CRLV - Alteração de características do veiculo e Mudança de jurisdição).

- Licenciamento anual ( veículos/motos) - Transferências de veículos -

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

VEÍCULO REGISTRADO

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

5.400.000,00

2.650.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

2.720.000,00

6.508.000,00

Físico

Financeiro (R$)

2.720.000,00

11.908.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 343.1.15 - Expansão da oferta dos serviços de gestão e disciplinamento do trânsito.
Caracterização: Expandir a oferta dos serviços de trânsito, através da Construção de novas unidades operacionais e administrativas descentralizadas, para oferecer aos usu ários dos serviços de trânsito
atendimentos regionalizados,
melhorando a oferta dos seus servi ços. sem necessidade de deslocamento. Atualmente o DETRAN -CE, tem várias Unidades de Atendimento na Capital e
Interior do Estado, sendo 15(quinze) Sedes Regionais e 129 (cento e vinte nove) Postos de Atendimento, oferecendo aos usuários todos os tipos de serviços relacionados ao trânsito.
Entregas
Titulo: UNIDADE OPERACIONAL IMPLANTADA
Definição: Construção de unidades operacionais e administrativas descentralizadas de tr ânsito (sedes regionais - área de exames de prática de direção veicular - escolas de educação de trânsito
- Posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE OPERACIONAL IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

9,00

20.320.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

4,00

13.440.000,00

Físico

13,00

Financeiro (R$)

33.760.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 343.1.16 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços de gerenciamento de trânsito.
Caracterização: Qualificação das unidades operacionais e administrativas com melhoria da infraestrutura f ísica e de suporte operacional e administrativo, equipando as unidades com a aquisi ção de
equipamentos, mobiliários e veículos.
Entregas
Titulo: UNIDADE OPERACIONAL ESTRUTURADA
Definição: Refere-se à qualificação das unidades operacionais e administrativas descentralizadas de tr ânsito (sedes regionais - áreas de exames de prática de direção veicular - escolas de
educação de trânsito - postos da Polícia Rodoviária Estadual (PRE)), com melhoria da infraestrutura física e de suporte operacional, equipando as unidades com a aquisi ção de
equipamentos, mobiliários e veículos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

UNIDADE OPERACIONAL ESTRUTURADA

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

9.200.000,00

15,00

Total*

Financeiro (R$)

15,00

13.670.400,00

Físico

Financeiro (R$)

30,00

22.870.400,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 343.1.17 - Promoção da melhoria do acesso e deslocamento de pedestres em vias públicas.
Caracterização: Construir passarelas para pedestres, para melhoria das estruturas de acesso e deslocamento de pedestres nas vias públicas.
Entregas
Titulo: PASSARELA CONSTRUÍDA
Definição: Construção de equipamentos públicos para pedestres , visando a melhoria das estruturas de acesso e deslocamento de pedestres nas vias públicas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PASSARELA CONSTRUÍDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

1.980.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

2.020.000,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

4.000.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 343.1.18 - Expansão do acesso de passageiros a estrutura adequada de transporte intermunicipal.
Caracterização: A iniciativa abrange os esforços para gerenciamento dos serviços rodoviários de transporte intermunicipal de passageiros, composto pelos servi ços regular (operado por ônibus), regular
complementar (operado por vans, micro ônibus e/ou mini ônibus) e pelo, fretamento, bem como a gestão dos terminais rodoviários de passageiros. Além disso, os serviços são classificados
em metropolitano, com origem / destino dentro de uma Região Metropolitana (Fortaleza e Cariri), e interurbano, com origem ou destino fora de uma Região Metropolitana.
Entregas
Titulo: TERMINAL RODOVIÁRIO CONSTRUÍDO
Definição: Considera-se Terminal Rodoviário Construído a efetiva construção de novos terminais de passageiros e ser ão contabilizados após verificação in loco, conforme relatórios e termos do
convênio de Cooperação técnica.
Titulo: TERMINAL RODOVIÁRIO AMPLIADO
Definição: Considera-se Terminal Rodoviário Ampliado os terminais rodoviários de passageiros efetivamente reformados e ser ão contabilizados através de verificações in loco das melhorias
realizadas, conforme relatório e termos do convênio de cooperação técnica.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

TERMINAL RODOVIÁRIO CONSTRUÍDO

Número Absoluto

Sim

6,00

4.884.000,00

TERMINAL RODOVIÁRIO AMPLIADO

Número Absoluto

Sim

5,00

4.248.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

2,00

4.981.680,00

8,00

9.865.680,00

2,00

4.332.960,00

7,00

8.580.960,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 343.1.19 - Promoção da política pública de mobilidade, trânsito e transporte.
Caracterização: Essa iniciativa consiste num conjunto de a ções relacionadas a estudos, projetos e à prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica visando assegurar a implementa ção das
atividades de Mobilidade, Trânsito e Transporte.
Entregas
Titulo: ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS
Definição: Contempla a elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Projetos Executivos e outros estudos e projetos relacionados à política de Mobilidade,
Trânsito e Transporte.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

900.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

945.000,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

1.845.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 343.1.20 - Promoção do cadastramento e habilitação de condutores de veículos automotores do Estado do Ceará.
Caracterização: Habilitar os condutores de veículos automotores do Estado do Ceará e proceder o registro nos sistemas de habilitação da Instituição.
Entregas
Titulo: HABILITAÇÃO CONCEDIDA
Definição: Cadastramento nos sistemas da Instituição da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) concedida aos condutores de veículos automotores do Estado do Ceará.( Implantação de novos
condutores habilitados - Renovação de condutores habilitados - Expedição de 2a.vias/outros serviços - carteiras (Emissão de 2a.vias e Outros serviços de Habilitação / Reabilitação de
motoristas - Registro de habilitações estrangeiras Registros de CNHs com adições de categorias A/B).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

HABILITAÇÃO CONCEDIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

79.400.000,00

460.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

480.000,00

80.988.000,00

Físico

Financeiro (R$)

940.000,00

160.388.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 343.1.21 - Promoção da oferta de transporte aeroviário de passageiros para destinos e localidades turísticas.
Caracterização: A iniciativa consiste da oferta de voos regionais realizados semanalmente com o objetivo de proporcionar a redu ção do tempo de deslocamento de passageiros para destinos e localidades
turísticas e potencializar a dinâmica do setor de serviços.
Entregas
Titulo: VOO REGIONAL OFERTADO
Definição: Voo ofertado semanalmente para localidades e destinos turísticos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

VOO REGIONAL OFERTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

13,00

2023

Financeiro (R$)

40.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

33,00

40.000,00

Físico

46,00

Financeiro (R$)

80.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 343.1.22 - Promoção da gestão dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros.
Caracterização: A iniciativa abrange os esforços para gerenciamento dos serviços rodoviários de transporte intermunicipal de passageiros, composto pelos servi ços regular (operado por ônibus), regular
complementar (operado por vans, micro ônibus e/ou mini ônibus) e pelo, fretamento, bem como a gestão dos terminais rodoviários de passageiros. Além disso, os serviços são classificados
em metropolitano, com origem / destino dentro de uma Região Metropolitana (Fortaleza e Cariri), e interurbano, com origem ou destino fora de uma Região Metropolitana.
Entregas
Titulo: FISCALIZAÇÃO REALIZADA
Definição: Considera-se Fiscalização Realizada as blitzes realizadas pelo Detran para fiscaliza ção do transporte de passageiros intermunicipais em circula ção nas vias públicas do Estado do
Ceará, com autuação e aplicação das medidas administrativas cabíveis. As entregas (fiscalizações realizadas) serão contabilizadas através da emissão de relatórios de execução de
ações de fiscalização, conforme estipulado no Termo de Convênio de Cooperação Técnica, celebrado entre o DETRAN e a ARCE.
Titulo: OUTORGA CONCEDIDA
Definição: Considera-se Outorga Concedida as transferências da execução dos serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros por outorga ou delega ção à terceiros após realização
de procedimentos licitatórios. As entregas (outorgas concedidas) serão contabilizadas pela quantidade de contratos assinados com concessionários/permissionários.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

FISCALIZAÇÃO REALIZADA
OUTORGA CONCEDIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

180,00

0,00

180,00

0,00

360,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

Sim

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 343.1.23 - Promoção da participação de empresas privadas nos projetos de mobilidade, trânsito e transporte.
Caracterização: Com a redução de recursos públicos disponíveis e a priorização de aplicação dos mesmos nas áreas de educação, saúde e segurança, faz-se necessário buscar alternativas, criando um
ambiente propício para o setor privado investir e desonerar o estado para investimentos em pol íticas públicas. A definição dos projetos prioritários com destinos a passarem por processo de
parceria público-privada serão aqueles estruturantes, capazes de estimular cadeias de produção e de geração de empregos.
Entregas
Titulo: OUTORGA CONCEDIDA
Definição: Trata-se de modalidade especial de concess ão de serviço público que possui como objetivo atrair o investimento privado, nacional ou estrangeiro, para a viabiliza ção de projetos de
grande vulto que não podem ser suportados apenas pela administra ção pública. Em contrapartida, ao parceiro privado (contratado) é garantido um retorno mínimo sobre o capital
investido, mediante uma contraprestação paga pelo parceiro público a longo prazo, gerando despesas de caráter continuado ao ente público.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

OUTORGA CONCEDIDA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

100.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

105.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

205.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
2022

2023

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

880.433.062,00

871.390.482,00

1.751.823.544,00

DESPESAS CORRENTES

436.228.708,00

447.720.608,00

883.949.316,00

DESPESAS DE CAPITAL

444.204.354,00

423.669.874,00

867.874.228,00

INVESTIMENTOS ESTATAIS

26.495.414,00

0,00

26.495.414,00

DESPESAS DE CAPITAL

26.495.414,00

0,00

26.495.414,00

906.928.476,00

871.390.482,00

1.778.318.958,00

2022

2023

Esfera

Total

Total

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

Total

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

550.633.002,00

537.064.822,00

1.087.697.824,00

08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

326.260.060,00

330.785.660,00

657.045.720,00

26.495.414,00

0,00

26.495.414,00

40.000,00

40.000,00

80.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

7.000.000,00

906.928.476,00

871.390.482,00

1.778.318.958,00

08200007 - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
36000000 - SECRETARIA DO TURISMO
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM
Órgão Gestor:

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Órgãos Executores

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200008 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A
Justificativa: O porto do Pecém trouxe para o estado um forte potencial de conectar-se aos 5 continentes devido a sua posição geográfica estratégica.
Por estas questões, é necessário que o porto preparado para novos desafios e amplia ção de usuários. O desenvolvimento do complexo industrial será capaz de ampliar as possibilidades de
negócios e atração de empresas de alto valor agregado para o estado. Uma das cadeias produtivas que mais se fortalece com o desenvolvimento do porto é a de log ística, uma cadeia de
alto valor agregado, trazendo maior desenvolvimento para o estado.
O plano de desenvolvimento portuário encontra-se na 2ª fase e o crescimento experimentado pelo Porto do Pec ém em sua movimentação, pode ser visualizado na grande variedade de
produtos que transitam pelo porto todos os dias. A nova concep ção empresarial da CIPP que busca total integra ção entre ações a serem desenvolvidas no Porto, ZPE e Área Industrial,
exigem da Companhia uma constante adequa ção Operacional, Comercial, de Planejamento Portu ário, desenvolvimento tecnológico e ampliação física. Sendo assim, a necessidade de
Modernização do Porto do Pecém em sistemas e equipamentos de transportes, armazenagem, carga e descarga, necessidade de implementa ção da navegação de cabotagem como apoio
ao desenvolvimento do Porto do Pecém.
Publico Alvo: Clientes que movimentam mercadorias através do Porto do Pecém e industrias instaladas na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
Objetivo: Potencializar a utilização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como estratégia de desenvolvimento econômico do Ceará.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Movimentação de carga de entrada e saída de minério e placas

toneladas

Quanto maior, melhor

2018

7.716.405,00

7.832.728,00

7.871.892,00

Movimentação geral de cargas no Porto do Pecém

toneladas

Quanto maior, melhor

2019

18.070.000,00

20.917.000,00

21.962.000,00

tonelada / hora

Quanto maior, melhor

2019

2.065,00

2.390,00

2.509,00

Produtividade do Porto do Pecém

Valor

2022

2023

Iniciativa
Titulo: 344.1.01 - Qualificação tecnológica do Terminal Portuário do Pecém.
Caracterização: Prover recursos para a instalação de novos sistemas do Complexo e a substituição gradativa e constante dos equipamentos de TI.
Entregas
Titulo: INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA MODERNIZADA
Definição: É um conjunto de ações necessárias à modernização do Terminal Portuário do Pecém de forma a permitir melhor capacidade tecnol ógica, visando atingir a máxima eficiência
operacional e o maior benefício para seus clientes.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA MODERNIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

Físico

4.720.000,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

4.550.000,00

Financeiro (R$)

1,00

9.270.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 344.1.02 - Expansão da atração de investimento para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e a Zona de Processamento de Exportações. (Descontinuada)

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

50.000,00

50.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

50.000,00

50.000,00

100.000,00

INVESTIMENTOS ESTATAIS

4.670.000,00

4.500.000,00

9.170.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.670.000,00

4.500.000,00

9.170.000,00

4.720.000,00

4.550.000,00

9.270.000,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total

100.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Órgão Executor Financeiro

2022

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200008 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A

Total

2023

Total

50.000,00

50.000,00

100.000,00

4.670.000,00

4.500.000,00

9.170.000,00

4.720.000,00

4.550.000,00

9.270.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
3.5 - PESCA E AQUICULTURA
Resultado Temático: Atividade pesqueira e aquícola com desenvolvimento integrado e sustentável.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

pessoa

Quanto maior, melhor

2016

19.357

19.020

19.729

US$ milhão

Quanto maior, melhor

2018

19,90

30,80

33,30

Ocupações geradas nas atividades de pesca e aquicultura
Valor da exportação de pescado

Valor

2022

2023

351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA
Órgão Gestor:

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Órgãos Executores

43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200003 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
56200006 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
Justificativa: Historicamente um dos principais pilares da economia cearense está representado pela atividade da pesca mar ítima e nos últimos 30 anos a atividade da aquicultura veio somar importantes
avanços nesse nicho de negócios, que é a Economia do Mar e Águas Interiores. Ao longo de seus 573 km de litoral, a grande maioria dos municípios do Estado estão ligados direta ou
indiretamente a pesca e aquicultura, seja de caráter artesanal ou industrial, onde atuam em torno de 29 mil pescadores e aquicultores.
O Estado do Ceará exportou em 2018, 62,44 milhões de dólares em pescados, sendo o principal produtor e exportador de lagostas no Brasil, com exporta ções de 42,08 milhões de dólares,
seguido por peixes em geral, com 19,86 milhões de dólares, e os peixes ornamentais, com exporta ções na ordem de 489 mil dólares. Atualmente a pesca de atuns e afins está se tornando a
nova fronteira econômica dos mares cearenses, com uma captura mensal atingindo uma média de 1.000 toneladas.
No setor de aquicultura temos como destaque a produ ção de camarões e tilápias, atividades estas que se encontram praticamente em todo o territ ório cearense, levando emprego e renda
para o sertão e litoral do estado. Em seus 132 reservatórios, somando 187 mil hectares de espelho de água, o Estado do Ceará tem a capacidade de produ ção anual de aproximadamente
250 mil toneladas de pescados apenas em suas águas continentais. Com o incentivo e apoio à inserção de novas tecnologias produtivas que tenham como princ ípio o uso racional e eficiente
dos recursos hídricos, o Estado do Ceará tem a possibilidade de retomar sua posi ção de destaque no cenário aquícola nacional. Da mesma forma, com a adoção de programas de
ordenamento e modernização da indústria pesqueira, o Ceará dobraria sua captura de pescados marinhos em um horizonte de médio prazo.
Diante do exposto, há uma necessidade pungente da ado ção de políticas públicas voltadas para a modernização da pesca e aquicultura cearense, fortalecendo -as como duas atividades
economicamente viáveis, ambientalmente sustentáveis e socialmente justas.
Publico Alvo: Pescadores industriais, aquicultores marinhos e de águas continentais (água doce), indústria de processamento e beneficiamento de pescados, ind ústria naval, técnicos em pesca e
aquicultura.
Objetivo: Promover, de forma sustentável e inovadora, o incremento da produção pesqueira e aquícola cearense, contribuindo para o aumento do consumo per capita de pescados.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor bruto da produção de camarão

R$ milhão

Quanto maior, melhor

2019

406,00

447,80

462,70

Valor bruto da produção de tilápia

R$ milhão

Quanto maior, melhor

2018

8,20

9,10

10,00

US$ milhão

Quanto maior, melhor

2019

45,40

56,90

61,50

Valor da exportação de lagostas

Valor

2022

2023

Iniciativa
Titulo: 351.1.01 - Promoção de conhecimento técnico-científico sobre a cadeia produtiva da pesca e aquicultura.
Caracterização: A iniciativa caracteriza-se pela promoção de elaboração e disponibilização de informações, estudos e diagnósticos setoriais, tendo como público-alvo todos os elos da cadeia produtiva da
pesca e aquicultura, visando o conhecimento dos dados setoriais, bem como pesquisas direcionadas ao levantamento de dados primários e secundários desses segmentos.
Entregas
Titulo: MATERIAL PUBLICADO
Definição: Levantamento de dados de produção e comercialização da pesca e aquicultura.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

MATERIAL PUBLICADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

70.000,00

1,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

85.000,00

Financeiro (R$)

2,00

155.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 351.1.02 - Promoção de inspeção sanitária e fiscalização da indústria pesqueira do Estado.
Caracterização: A iniciativa contempla ações de promoção de inspeção sanitária e fiscalização da indústria pesqueira, e tem como público-alvo as indústrias de processamento, unidades produtivas e
embarcações, visando a melhoria e/ou manutenção da qualidade do pescado comercializado.
Entregas
Titulo: INSPEÇÃO REALIZADA
Definição: Realizar monitoramentos a estabelecimentos registrados, e em registro, no SIE /ADAGRI e
para cultivo, pesca e trânsito de animais aquáticos.

levantamento cadastral e monitoramento das normas legais e documenta ção necessária

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

INSPEÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

100,00

2023

Financeiro (R$)

94.000,00

Físico

100,00

Total*

Financeiro (R$)

130.000,00

Físico

200,00

Financeiro (R$)

224.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 351.1.03 - Promoção do ordenamento e gestão das atividades da pesca e da aquicultura.
Caracterização: A iniciativa contempla o ordenamento e controle da atividade da pesca e da aquicultura no Estado, tendo como p úblico-alvo aquicultores e pescadores, visando a valida ção das cotas de
captura de pescado marinho estipuladas pelos organismos internacionais de controle e ordenamento pesqueiro, introdu ção de novas espécies aquícolas e o fortalecimento das estratégias de
ocupação de parques marinhos identificados nos Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura.
Entregas
Titulo: LICENÇA CONCEDIDA
Definição: Realizar atualizações e emissões de Registro Geral de Pesca (RGP) dos pescadores, aquicultores, assim como inspe ção e licenciamento de embarcações e de outras atividades
pesqueiras e aquícolas em geral.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

LICENÇA CONCEDIDA

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

20.000,00

5.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

5.000,00

35.000,00

Físico

Financeiro (R$)

10.000,00

55.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 351.1.04 - Promoção do incentivo ao aumento consumo de pescados e seus derivados. (Descontinuada)

Iniciativa
Titulo: 351.1.05 - Promoção da criação de oportunidades de negócios para a cadeia produtiva da pesca e aquicultura.
Caracterização: A iniciativa consiste na promoção e participação em eventos, tendo como alvo a cadeia da pesca e aquicultura, visando a divulga ção de oportunidades e incentivos estaduais em feiras,
missões e rodadas de negócios e, consequentemente, a atração de novos investimentos.
Entregas
Titulo: EVENTO APOIADO
Definição: Apoio e/ou realização de Feiras e eventos do setor Pesqueiro e Aquícola.
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Realização de feiras e eventos do setor Pesqueiro e Aquícola.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

EVENTO APOIADO

Número Absoluto

Sim

4,00

44.000,00

4,00

75.000,00

8,00

Financeiro (R$)

119.000,00

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

2,00

60.000,00

2,00

85.000,00

4,00

145.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 351.1.06 - Promoção da pesca esportiva.
Caracterização: A promoção da pesca esportiva tem como público alvo profissionais e amadores da pesca esportiva e demais interessados e envolverá as seguintes a ções: o conhecimento detalhado de
suas potencialidades regionais, socioecon ômica e sua transversalidade com o turismo do Estado, a elabora ção de um plano desenvolvimento específico e a promoção e apoio a eventos
relacionados ao tema.
Entregas
Titulo: EVENTO APOIADO
Definição: Apoiar e promover eventos relacionados a cadeia da pesca esportiva.
Titulo: MATERIAL PUBLICADO
Definição: Realizar um estudo para o conhecimento detalhado da pr ática da pesca esportiva e de suas potencialidades regionais, socioecon ômicas e sua transversalidade com o turismo do
Estado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

EVENTO APOIADO

Número Absoluto

Sim

5,00

50.000,00

MATERIAL PUBLICADO

Número Absoluto

Sim

1,00

50.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

5,00

120.000,00

10,00

170.000,00

1,00

50.000,00

2,00

100.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 351.1.07 - Expansão da estrutura para recebimento, beneficiamento e armazenamento de produtos oriundos da atividade pesqueira.
Caracterização: A Expansão da estrutura para recebimento, beneficiamento e armazenamento de produtos oriundos da atividade pesqueira tem como p úblico alvo o mercado pesqueiro (pescadores e
armadores) visando a melhoraria das atividades da cadeia produtivas da pesca.
Entregas
Titulo: ENTREPOSTO DE PESCA IMPLANTADO
Definição: A entrega consiste na construção de um entreposto para recepção de pescados.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ENTREPOSTO DE PESCA IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

282.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

250.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

532.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Página 218 de 483

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas

Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

670.000,00

830.000,00

1.500.000,00

DESPESAS CORRENTES

398.000,00

580.000,00

978.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

272.000,00

250.000,00

522.000,00

670.000,00

830.000,00

1.500.000,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Total

2022

2023

Total

670.000,00

830.000,00

1.500.000,00

670.000,00

830.000,00

1.500.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR
Órgão Gestor:

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Órgãos Executores

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Justificativa: A pesca artesanal e a aquicultura familiar sustent ável conforme Arana (1999) são atividades
prudência ecológica e da equidade social. Na sustentabilidade econ ômica a produção deve ser
impactos ambientais causados pelo setor poder ão ser quantificados e incluídos nos custos de
desenvolvimento social desde que haja intera ção com as comunidades locais sendo os recursos
geração de renda e a criação de postos de trabalho.

dedicadas à produção viável de organismos aquáticos por meio da eficiência econômica,
entendida como um processo amplo e que envolva toda a cadeia produtiva, em que os
produção. A atividade pesqueira e aquícola pode funcionar como uma alavanca para o
naturais podendo ser aproveitados de forma efetiva e sustent ável tendo como resultado a

A pesca artesanal e aquicultura no Ceará vem sendo desenvolvida com o foco na gera ção de renda para comunidades rurais. Nos últimos cinco anos o Ceará, que sempre se destacou na
produção aquícola nacional, tanto no cultivo de Tilápia quando na carcinicultura, sofre com a falta de chuva e diminui ção no volume de água dos reservatórios no qual o Governo do Estado
está buscando alternativas através da retomada da produção de peixes cultivados com incentivo à implantação de unidades de produção em sistemas fechados, por meio de tanques
revestidos de geomembranas, utilizados para impermeabiliza ção de lagoas de criação de peixes e sem riscos ao meio ambiente, projetos visando t écnicas de recirculação e reuso de água,
bioflocos e sistemas integrados com o cultivo de frutas e verduras.
A Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) realizada pelo IBGE revelou que, em 2017, a aquicultura brasileira produziu, entre camar ões, peixes e moluscos, 547 mil toneladas de pescado. Um
volume 5,7% inferior ao que foi apurado em 2016. No que se refere especificamente à produção de peixes, os números da pesquisa do IBGE revelaram uma queda de 2,6%. O volume de
camarões não ultrapassou as 41 mil toneladas em 2017, uma queda de 21,4% em relação a 2016. Os preços favoráveis do crustáceo, no entanto, fizeram com que o valor da produ ção
alcançasse 886,7 milhões de reais, apenas 0,13% menor do que o valor da produção de 2016.
A produção total de peixes foi de 485,2 mil toneladas em 2017, volume 2,6% menor que o registrado em 2016. Neste cenário, a tilápia se manteve como a espécie mais cultivada, tendo sido
despescadas 283,3 mil toneladas em 2017, um crescimento de 18,5% em relação a 2016. No total, a produção de tilápia representou 58,3% da produção nacional de peixes.
Cabe ao Governo do Estado disponibilizar ao aquicultor conhecimentos do sistema de produ ção adaptado a cada região,
incluindo a divulgação de políticas públicas capazes de melhor
organizar e agregar valores aos sistemas produtivos locais por meio de t écnicas capazes de aumentar a resiliência do produtor às adversidades climáticas como: recuperação dos estoques
pesqueiros tendo como iniciativa o repovoamento de a çudes e barragens públicos, comunitários e de áreas de assentamento usando a mão de obra dos pescadores nos projetos aqu ícolas,
bem como uma reativação da fiscalização efetiva e descentralizada nos açudes públicos, visando coibir ações predatórias através do uso de apetrechos de pesca proibidos e pescadores
sem autorização; melhorar as condições de beneficiamento e comercialização do pescado realizado pelas marisqueiras, pescadores artesanais e aquicultores familiares, utilizando como
iniciativa o apoio ao beneficiamento e comercializa ção do pescado por meio da implantação e apoio a projetos de pesca artesanal e aquicultura familiar mar ítima e continental, capacitações
e treinamentos para marisqueiras, pescadores e aquicultores.
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O Governo do Estado, por meio do Programa de Saúde nas Fazendas de Camarão (PSF), também fornece aos carcinicultores familiares a identifica ção e monitoramento de enfermidades no
cultivo de camarão, através de análise presuntiva da doença mancha branca por meio da coleta de material para a identificação das enfermidad
(as)
artesanais,
marisqueiras,
aquicultores
familiares,
(piscicultores,
carcinicultores,
malacultores,
ostreicultores,
algicultores),
catraieiros,
carpinteiros
artesanais,
Publico Alvo: Pescadores
confeccionadores de apetrechos (rede, manzuá, espinhel, curral, velas, pinturas e calafetes, etc), comunidades pesqueiras e tra-dicionais aquícolas litorânea e interiores.
Objetivo: Promover de forma sustentável e inovadora o incremento da produção pesqueira artesanal e aquícola familiar cearense, contribuindo com o aumento da geração de emprego e renda.
Indicadores Programáticos
Título

Pescadores artesanais e Aquicultores familiares acessando políticas
de incentivo à produção.

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

número

Quanto maior, melhor

2021

Metas de Desempenho

Valor

2022

2023

1.200,00

1.200,00

Iniciativa
Titulo: 352.1.01 - Expansão da produção pesqueira e aquícola com adoção de técnicas inovadoras e sustentáveis.
Caracterização: A iniciativa consiste na implantação de projetos produtivos nas atividades pesqueira e aqu ícolas familiares em comunidades rurais do Estado do Cear á, sendo os recursos repassados aos
pescadores artesanais e aquicultores familiares por meio de investimentos em repovoamento de cole ções d'agua, análise presuntiva da doença mancha branca no cultivo de camarão, obras
civis, entregas de equipamentos e materiais necessários com o objetivo de ampliação e diversificação da sua produção e geração de renda aos beneficiários do projeto.
Entregas
Titulo: PROJETO DE PRODUÇÃO PESQUEIRA E AQUICOLA IMPLANTADO
Definição: A entrega consiste em investimentos produtivos nas atividades da pesca artesanal e aquicultura familiar em comunidades rurais, realizados por meio de uma entidade representativa
(associação ou colônias de pescadores e/ou aquicultores) onde a mesma implantará uma parte do processo produtivo por meio de uma obra civil, equipamentos ou materiais b ásicos
necessários tendo por objetivo a melhoria na capacidade de captura, procedimentos de manejo e na produção do pescado.
Titulo: KIT DE PESCA ARTESANAL ENTREGUE
Definição: A entrega dos Kits de pesca artesanal compreende: rede, anzol, entre outros, para utiliza ção na atividade de pesca em comunidades rurais, realizadas por pescadores artesanais
continentais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

PROJETO DE PRODUÇÃO PESQUEIRA E
AQUICOLA IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

1,00

258.750,00

KIT DE PESCA ARTESANAL ENTREGUE

Número Absoluto

Sim

100,00

3.500.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

2,00

260.000,00

3,00

518.750,00

100,00

3.300.000,00

200,00

6.800.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 352.1.02 - Promoção do apoio à produção pesqueira.
Caracterização: A iniciativa visa à realização do repovoamento piscícola nas diferentes regiões administrativas do Estado do Ceará, onde existam reservatórios com as condições regulares de recarga de
água aceitáveis, exclusivamente, estaduais, municipais, comunit ários e de áreas de assentamento, que possam ensejar uma produ ção piscícola consoante estabelecida nas metas f ísicas,
com o consequente aumento na oferta de proteína animal na zona rural.
Entregas
Titulo: RESERVATÓRIO REPOVOADO
Definição: A entrega Reservatórios Repovoados refere se a cada unidade de lagoa, a çude ou barragem os quais foram contemplados com a inser ção de peixes alevinos (filhotes) e juvenis, o qual
consiste na atividade de repovoamento de coleções d'agua ou comumente chamada "peixamento".
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

RESERVATÓRIO REPOVOADO

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

2.000.000,00

850,00

Total*

Financeiro (R$)

850,00

Físico

4.000.000,00

Financeiro (R$)

850,00

6.000.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 352.1.03 - Promoção da Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola.
Caracterização: A iniciativa consiste na promoção de assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola aos pescadores artesanais e aos aquicultores familiares do Estado do Cear á, sendo os recursos
repassados para os pescadores e aquicultores através dos serviços de assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola.
Entregas
Titulo: PRODUTOR ASSISTIDO
Definição: Entende-se por produtor assistido pescadores e aquicultores artesanais assistidos com assistência técnica e extensão rural continuada.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PRODUTOR ASSISTIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

800,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

800.000,00

800,00

Total*

Financeiro (R$)

Físico

3.000.000,00

1.600,00

Financeiro (R$)

3.800.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

6.558.750,00

10.560.000,00

17.118.750,00

DESPESAS CORRENTES

4.810.000,00

9.010.000,00

13.820.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

1.748.750,00

1.550.000,00

3.298.750,00

6.558.750,00

10.560.000,00

17.118.750,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Órgão Executor Financeiro

2022

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Total

2023

Total

6.558.750,00

10.560.000,00

17.118.750,00

6.558.750,00

10.560.000,00

17.118.750,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
Resultado Temático: População empreendedora e inovadora consciente das voca ções e potencialidades terrotoriais, com amplia ção de suas capacidades e oportunidades de inser ção produtiva e de trabalho de
qualidade.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Grau de formalidade do mercado de trabalho cearense

percentual

Quanto maior, melhor

2018

39,92

40,80

41,00

População em idade de trabalhar com renda do trabalho

percentual

Quanto maior, melhor

2017

55,40

55,80

55,90

hora

Quanto menor, melhor

2019

24,00

10,00

8,00

R$

Quanto maior, melhor

2018

9,69

9,81

9,85

Prazo médio para abertura de empresas
Salário médio por hora trabalhada

Valor

2022

2023

361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO
Órgão Gestor:

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Órgãos Executores

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
47200003 - FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
Justificativa: O Ceará desponta no cenário nacional como um Estado que reconhece no artesanato uma das grandes voca ções produtivas. A atividade cumpre importante papel no desenvolvimento
regional, pois, além do potencial de geração de trabalho e renda, promove a inser ção da mulher e do jovem no setor produtivo, estimula pr áticas associativas e cooperativas, fixa o artes ão
em seu lugar de origem e consolida a identidade cultural cearense, tendo como princ ípio a sustentabilidade socioambiental. O Programa Desenvolvimento Sustent ável e Inclusivo do
Artesanato, busca transformações estruturantes no segmento, com incentivo e apoio ao trabalho, comercializa ção dos produtos artesanais e fortalecimento das entidades e grupos,
ampliando sua capacidade de gestão e autonomia. Como principal instrumento, promoverá a valoriza ção do artesanato cearense preservando a cultura, o talento, a tradi ção e arte popular de
cada região do Estado, desenvolvendo ações e projetos para qualificação de artesãos, apoio à comercialização, gestão CEART e gerenciamento do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Comercialização do Artesanato (FUNDART), já que incentiva e apoia a qualificação, produção e comercialização dos produtos. Inúmeros serviços estão disponíveis ao artesão cearense, que
vão de sua identidade artesanal que lhe possibilita a isen ção do ICMS, acesso as capacitações, assessoramento técnico, comercialização nas lojas CEART, feiras e eventos. Os produtos
artesanais são comercializados nas Lojas CEART físicas e na Loja CEART on-line através do endereço eletrônico lojaceart.online. Outra ação que merece destaque é o Selo CEART de
Certificação de Autenticidade dos Produtos Artesanais e do Reconhecimento das Obras de Arte Popular Cearense, que contribui efetivamente para a valoriza ção do artesão e do seu
produto, e ampliação da possibilidade de inserção no comércio local, nacional e internacional.
Destacamos ainda em 2020 a inauguração da Casa do Artesão Cearense ¿ Diomar Freitas Dantas, equipamento importante no fortalecimento do artesanato cearense e das a ções de
desenvolvimento em conjunto com as demais pol íticas da Secretaria e do Estado como um todo que visa reduzir as diferen ças socioeconômicas, bem como aproximar a população das suas
tradições culturais. Possibilitar a sobrevivência digna dessas tradições é enriquecer seu povo.
De 2015 a 2020, a Coordenadoria de Desenvolvimento do Artesanato registrou os seguintes n úmeros: artesãos cadastrados e renovados 25.607, artesãos capacitados e assessorados
24.167, peças artesanais comercializadas 372.315, eventos realizados e apoiados 360, produtos artesanais certificados com Selo CEART 9.716, artesãos beneficiados com a certificação de
produtos 23.536 e volume de vendas no valor de mais de 11 milhões. Esses dados demonstram que as políticas em desenvolvimento têm obtido resultados, entretanto, observando as
necessidades de melhoria para geração de trabalho e renda, evidencia-se a necessidade de priorização de investimentos, com foco nas ações elencadas, para a melhoria do Programa.
Destaca-se ainda, que o Estado possui 35.210 artesãos cadastrados no Sistema CEART com base nos conceitos b ásicos do Manual do Programa do Artesanato Brasileiro ¿ PAB, seguido
pelo Manual de Tipologias e Técnicas de Produção Artesanal, beneficiando um total de aproximadamente 120 mil pessoas (média de três pessoas para cada artesão), possibilitando e
melhorando o fortalecimento da produção artesanal, qualidade de vida, geração de renda e inserção no mercado de trabalho.
O Governo Federal instituiu o Programa do Artesanato Brasileiro sob a Portaria nº 1007/2018 do Ministério da Economia ¿ Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que cria a Comissão
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Nacional do Artesanato e dispõe sobre a base conceitual do artesanato brasileiro, de modo a padronizar e estabelecer os par âmetros da atuação do Programa de Desenvolvimento
Sustentável e Inclusivo do Artesanato.
Diante disso, ressalta-se a importância de garantia de investimentos em capacitação,
Publico Alvo: Artesãos, grupos produtivos e entidades artesanais.
Objetivo: Promover o artesanato como uma atividade econômica, sustentável e de inclusão social, integrada ao Turismo e à Cultura, contribuindo para a valorização da identidade cultural cearense.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Artesãos capacitados

percentual

Quanto maior, melhor

2019

5,00

5,00

Artesãos com produtos certificados

percentual

Quanto maior, melhor

2019

40,00

50,00

Peças artesanais comercializadas

percentual

Quanto maior, melhor

2019

54,02

54,02

47,11

2023

Iniciativa
Titulo: 361.1.01 - Promoção da valorização do artesão.
Caracterização: A iniciativa consiste no cadastramento de artes ãos, emissão e renovação da carteira de identidade artesanal para os artes ãos das 14 regiões do Estado, para melhoria na produção e
inserção na geração de renda.
Entregas
Titulo: IDENTIDADE ARTESANAL EMITIDA
Definição: Trata-se da emissão e renovação de documento de identidade artesanal com base no Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) que permite o acesso do trabalhador artes ão de alguns
benefícios que incluem cursos de capacitação, feiras e eventos visando a melhoria da produção e inserção na geração de renda.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

IDENTIDADE ARTESANAL EMITIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

510.000,00

4.400,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

4.400,00

500.000,00

Físico

Financeiro (R$)

8.800,00

1.010.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 361.1.02 - Promoção da qualificação do artesanato cearense.
Caracterização: A qualificação para melhoria do artesanato cearense consiste em an álise de diagnóstico para identificação de necessidade e oferta de cursos de capacita ção de aprimoramento e inovação
da produção artesanal.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Capacitação tecnológica e gestão de negócios destinada aos artesãos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAPACITAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

34,00

2023

Financeiro (R$)

1.301.463,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

34,00

1.302.000,00

Físico

68,00

Financeiro (R$)

2.603.463,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 361.1.03 - Promoção da divulgação e comercialização de produtos artesanais cearenses.
Caracterização: A iniciativa consiste na divulgação dos produtos artesanais cearenses em eventos nacionais e internacionais e no apoio à comercialização desses produtos nas lojas Ceart e demais pontos
de venda.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Consiste na realização, participação e apoio logístico de eventos de comercialização locais, regionais, nacionais e internacionais para divulgação do artesanato cearense.
Titulo: PEÇA ARTESANAL COMERCIALIZADA
Definição: A entrega consiste na comercialização de peças artesanais através das Lojas CEART, Feiras e Eventos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

96,00

0,00

101,00

0,00

197,00

Financeiro (R$)

0,00

PEÇA ARTESANAL COMERCIALIZADA

Número Absoluto

Sim

29.000,00

2.485.000,00

29.000,00

2.502.000,00

58.000,00

4.987.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 361.1.04 - Promoção da certificação da produção do artesanato cearense.
Caracterização: Consiste na implementação do Sistema de Certificação de Autenticidade dos Produtos Artesanais e de Reconhecimento das Obras de Arte Popular Cearenses, com emiss ão de certificados
com Selo Ceart.
Entregas
Titulo: PEÇA ARTESANAL CERTIFICADA
Definição: Certificação de Autenticidade dos Produtos Artesanais e do Reconhecimento das Obras de Arte Popular Cearense / Selo CeArt.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PEÇA ARTESANAL CERTIFICADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2.300,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

10.000,00

2.350,00

Total*

Financeiro (R$)

Físico

10.000,00

Financeiro (R$)

4.650,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

4.306.463,00

4.314.000,00

8.620.463,00

DESPESAS CORRENTES

3.403.463,00

3.404.000,00

6.807.463,00

903.000,00

910.000,00

1.813.000,00

4.306.463,00

4.314.000,00

8.620.463,00

DESPESAS DE CAPITAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Órgão Executor Financeiro

2022

2023

Total

47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

3.256.463,00

3.254.000,00

6.510.463,00

47200003 - FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO

1.050.000,00

1.060.000,00

2.110.000,00

4.306.463,00

4.314.000,00

8.620.463,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
Órgão Gestor:

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Órgãos Executores

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200001 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ
56200003 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
56200007 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
56200009 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
56200010 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE MICROCRÉDITO PRODUTIVO DO CEARÁ
Justificativa: Segundo o Sebrae, com base nos dados da Receita Federal, as Micro e Pequenas Empresas correspondem a 83% do universo empresarial do país, gerando 70,2% de todos os empregos
formais do Brasil. Os MEI, por sua vez, representam 58,8% desse universo, ou seja, quase 49% de todas as empresas do país. No Ceará, esses dados não são diferentes: as Micro e
Pequenas Empresas representam 85,6% do total de empresas do Estado e, desse universo, 61,5% dos pequenos negócios são representados pelos MEI. No cenário estadual os pequenos
negócios atingiram, no segundo trimestre de 2021, uma participação de 98,3% no saldo de empregos formais. O Estado também inovou no processo de abertura e registro de empresas
sendo, atualmente, realizado de modo virtual e desburocratizado tendo um procedimento 100% online, com assinatura digital e jurídica, garantindo maior acessibilidade aos usu ários. Esse
quadro de informações demonstra a importância dos pequenos negócios para a economia cearense. Dessa forma, sobretudo no contexto de Pandemia de Covid 19, é preciso investir e
apoiar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos neg ócios. Iniciativas como o apoio à formalização de empresas,
apoio ao desenvolvimento das
vocações e potencialidades locais,
são formas de promover a geração de emprego e renda. Um dos exemplos de possibilidades para esse desenvolvimento regional s ão os Arranjos
Produtivos Locais - APL. Estes constituem-se de um conjunto de fatores econômicos, políticos e sociais, localizados em um mesmo territ ório, desenvolvendo atividades econ ômicas
correlatas e que apresentam vínculos de produção, integração, cooperação e aprendizagem. Sendo assim, o fortalecimento dos APL buscando alavancar o neg ócio de forma articulada,
competitiva e com qualidade para atuar no mercado, de maneira formal e participando ativamente do desenvolvimento econômico do estado do Ceará.
Publico Alvo: Empreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, trabalhador autônomo e potenciais empreendedores.
Objetivo: Ampliar a promoção do empreendedorismo e dos arranjos produtivos locais, estimulando as voca ções e potencialidades econômicas dos territórios e contribuindo para o crescimento da
geração de emprego e renda.
Indicadores Programáticos
Título

Microempreendedores Individuais (MEI) formalizados
Prazo médio para abertura de empresas

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

número

Quanto maior, melhor

2018

59.328,00

2023

64.205,00

65.489,00

hora

Quanto menor, melhor

2018

72,00

10,00

8,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 362.1.01 - Promoção do apoio à formalização de empresas.
Caracterização: Consiste em incentivar a constituição jurídica dos negócios contemplando o Cadastro Nacional de Pessoa Jur ídica - CNPJ. Reflete ainda, a aplicação da LEI Nº 11.598, DE 3 DE
DEZEMBRO DE 2007 no Estado do Ceará que busca desburocratizar e melhorar o ambiente de negócios.
Entregas
Titulo: EMPRESA FORMALIZADA
Definição: Considerou-se empresa formalizada aquela que saiu da informalidade, adquiriu o CNPJ e esta devidamente registrada e constitu ída. As metas regionalizadas foram estabelecidas
tendo como referência as MPE, EPP e MEI formalizadas em 2018 que conforme os registros da Junta Comercial do Estado do Ceará foram 61.246 empresas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EMPRESA FORMALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1.393.139,00

81.510,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

89.662,00

1.393.139,00

Físico

Financeiro (R$)

171.172,00

2.786.278,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 362.1.02 - Promoção do apoio ao desenvolvimento de potenciais empreendedores, microempreendedores individuais, micro e pequenos empreendimentos.
Caracterização: Consiste em promover e articular ações voltadas para o desenvolvimento econ ômico de potenciais empreendedores, microempreendedores individuais, micro e pequenos empreendimentos
visando à promoção da capacidade empreendedora, emprego e renda.
Entregas
Titulo: EMPREENDIMENTO APOIADO
Definição: Empreendimento apoiado trata-se de empreendimentos alcançados por ações de marketing, capacitação, palestras,
articulação com parceiros.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EMPREENDIMENTO APOIADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2.385,00

2023

Financeiro (R$)

22.040.800,00

Físico

2.017,00

Total*

Financeiro (R$)

50.000,00

Físico

4.402,00

Financeiro (R$)

22.090.800,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 362.1.03 - Promoção do desenvolvimento das vocações e potencialidades locais.
Caracterização: O apoio ao desenvolvimento das vocações e potencialidades locais que tem como p úblico alvo as empresas e demais integrantes dos Arranjos Produtivos Locais priorizados, promovendo
ações para o aproveitamento das oportunidades de mercado.
Entregas
Titulo: ARRANJO PRODUTIVO APOIADO
Definição: Arranjos Produtivos Locais apoiados por meio
contribuindo para o desenvolvimento local e regional.

da identifica ção e priorização

das

vocações

e

potencialidades

locais,

bem

como

do

fortalecimento

das

atividades

econ ômicas,

Titulo: EMPREENDEDOR APOIADO
Definição: Empreendedores de Arranjos Produtivos Locais apoiados por meio de eventos visando qualificação e desenvolvimento profissional.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

ARRANJO PRODUTIVO APOIADO

Número Absoluto

Sim

4,00

340.000,00

4,00

185.000,00

8,00

Financeiro (R$)

525.000,00

EMPREENDEDOR APOIADO

Número Absoluto

Não

1.978,00

20.000,00

2.017,00

20.000,00

2.017,00

40.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 362.1.04 - Qualificação da orientação dos empreendedores sobre oportunidades de negócios.
Caracterização: Explorar novas perspectivas de negócios a partir de uma Plataforma Digital que abriga solu ções de tecnologia da informação, capaz de desburocratizar os processos de abertura, altera ção e
extinção de empresas realizadas pela Junta Comercial do Estado do Ceará além de orientar aos empreendedores acerca de vocação de novos negócios (pesquisa de mercado).
Entregas
Titulo: PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA
Definição: Acesso com maior agilidade às informações de vocação de novos negócios a fim de tornar a ideia empreendedora mais assertiva.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 362.1.05 - Expansão da promoção e da intersetorialidade na política de Empreendedorismo e Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais.
Caracterização: Expansão das ações de promoção de eventos, tais como fóruns, feiras e de intersetorialidade entre Governo e Instituições públicas e privadas visando
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: São exemplos de ação de promoção: eventos virtuais e/ou presenciais (Seminários, Palestras, fóruns, feiras).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

Físico

205.000,00

3,00

Sim

2023

Financeiro (R$)

Total*

Financeiro (R$)

3,00

Físico

155.000,00

Financeiro (R$)

6,00

360.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 362.1.06 - Qualificação do apoio a pequenos e micro empreendimentos.
Caracterização: A qualificação do apoio a pequenos empreendimentos tem como p úblico alvo micro e pequenos empresários de diversos ramos de atividades visando o desenvolvimento econ ômico destes e
a ampliação de emprego e renda.
Entregas
Titulo: EMPRESA APOIADA
Definição: em presa apoiada trata-se de empresas que recebem atendimento para implanta ção, relocalização e desenvolvimento de suas atividades atrav és do apoio infraestrutural. A entrega
será contabilizada sempre que uma empresa for estabelecida no local.
Titulo: PRODUTOR ASSISTIDO
Definição: Produtor assistido trata-se de pequenos produtores orgânicos do arranjo produtivo local atrav és de apoio infraestrutural visando a melhoria de sua participa ção no mercado. Será
contabilizado a cada produtor que passa a ocupar o espaço.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

EMPRESA APOIADA

Número Absoluto

Sim

10,00

0,00

10,00

Financeiro (R$)

0,00

Físico

20,00

Financeiro (R$)

0,00

PRODUTOR ASSISTIDO

Número Absoluto

Sim

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 362.1.07 - Promoção da gestão do registro público de empresas mercantis e atividades afins.
Caracterização: A iniciativa envolve a administração e execução de serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afins, no Estado do Cear á, contemplando o registro de atos relativos à
constituição, alteração, dissolução e extinção de empresas mercantis, de empresários individuais, cooperativas, grupo de sociedade e cons órcios, de declarações de microempresas e
empresa de pequeno porte, emissão de certidões e a autenticação dos instrumentos de escrituração.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA
Definição: A entrega refere-se à manutenção das unidades, dentre núcleos e postos, na capital e no interior do estado, voltados ao atendimento do p úblico quanto ao registro de empresas
mercantis e atividades afins.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

6.497.534,00

13,00

Total*

Financeiro (R$)

13,00

6.497.534,00

Físico

Financeiro (R$)

13,00

12.995.068,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 362.1.08 - Qualificação física e tecnológica das estruturas de apoio ao desenvolvimento de micro e pequenos empreendimentos.
Caracterização: A iniciativa é voltada à melhoria das estruturas de apoio ao desenvolvimento de micro e pequenos empreendimentos, como a realiza ção de obras civis de reforma e ampliação desses
espaços de negócios.
Entregas
Titulo: ESPAÇO DE NEGÓCIOS ESTRUTURADO
Definição: A entrega refere-se ao espaço destinado aos micros e pequenos empreendimentos, podendo ser galp ões, módulos ou outros espaços que passaram por melhorias em suas estruturas,
tornando-as mais modernas e adequadas ao fim a que se destinam.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESPAÇO DE NEGÓCIOS ESTRUTURADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

36,00

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

11,00

0,00

Físico

36,00

Financeiro (R$)

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 362.1.09 - Implantação de benefício de estímulo à geração de emprego e à promoção da renda. (Nova)
Caracterização: Medida de estímulo à geração de emprego e à promoção da renda no estado do Ceará, objetivando a superação das adversidades sociais e econômicas ocasionadas pela pandemia do
Covid-19, bem como o acesso da população a melhores condições de vida.
Entregas
Titulo: BENEFÍCIO IMPLANTADO
Definição: O benefício será de prestação mensal, correspondente a 50% de um salário mínimo vigente, concedido a empresas credenciadas, por novo v ínculo de emprego, durante o estado de
calamidade pública, limitado a 180 dias.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

BENEFÍCIO IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

10.000,00

1,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

0,00

Financeiro (R$)

1,00

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 362.1.10 - Promoção do fortalecimento da economia popular e solidária. (Nova)
Caracterização: Iniciativa trata-se da estratégia de conceder microcrédito produtivo orientado, educação financeira e de gestão de negócios
seu fortalecimento

a microempreendedores de diversos setores produtivos visando

Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Empreendedor que realizou capacitação ofertada no âmbito do programa de microcrédito produtivo.
Titulo: MICROCRÉDITO CONCEDIDO
Definição: É definido como empréstimo concedido o empreendedor que realizou contrato de empréstimo com o governo no âmbito do programa de microcrédito produtivo
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAPACITAÇÃO REALIZADA
MICROCRÉDITO CONCEDIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

126.510.000,00

36.000,00

102.980.000,00

72.000,00

229.490.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

157.016.473,00

111.280.673,00

DESPESAS CORRENTES

49.743.334,00

27.537.534,00

77.280.868,00

DESPESAS DE CAPITAL

107.273.139,00

83.743.139,00

191.016.278,00

157.016.473,00

111.280.673,00

268.297.146,00

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total

268.297.146,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200007 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
56200010 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE MICROCRÉDITO PRODUTIVO DO CEARÁ

Total

22.625.800,00

430.000,00

23.055.800,00

7.890.673,00

7.890.673,00

15.781.346,00

126.500.000,00

102.960.000,00

229.460.000,00

157.016.473,00

111.280.673,00

268.297.146,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ
Órgão Gestor:

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Órgãos Executores

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200009 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
Justificativa: No Ceará, durante o primeiro trimestre de 2019 a Taxa de Desocupação (desemprego) foi de 11,4%, tendo atingido, recentemente, o patamar de 14,2%, no primeiro trimestre de 2017. No
Brasil, essa taxa foi de 12,7% e 13,7%, respectivamente (IBGE, 2019).
No que se refere ao rendimento médio do trabalhador, observa-se uma evolução no período de 2017 a 2019, embora seja relevante a discrepância desse dado no estado do Ceará, quando
comparado ao Brasil. No primeiro trimestre de 2017 o país registrou um valor de R$ R$ 2.475,00, enquanto no Ceará foi de R$ 1.520,00; no primeiro trimestre de 2019, o Brasil alcançou R$
2.572,00, ao passo que no Ceará foi de R$ 1.662,00.

Com base nesses dados se faz necess ário ao Estado adotar para melhorar as condi ções de acesso ao mercado de trabalho, ampliando a integra ção entre este e os trabalhadores e,
consequentemente, reduzindo os níveis de desemprego e melhorando as médias salariais do Estado.
Publico Alvo: Trabalhadores à procura de emprego formal, pessoas com deficiência (PCD), jovens à procura do primeiro emprego, trabalhadores autônomos, empregadores.
Objetivo: Ampliar a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, pela adoção de melhorias no atendimento ao empregador, ao trabalhador e pela elevação da renda média dos cearenses.
Indicadores Programáticos
Título

Serviços domiciliares prestados por trabalhadores autônomos
Taxa de colocação do Sistema Público de Emprego

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

número

Quanto maior, melhor

2018

38.099,00

31.831,00

2023

32.467,00

percentual

Quanto maior, melhor

2018

14,05

12,00

13,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 363.1.01 - Promoção do atendimento integrado aos trabalhadores pelo Sistema Público de Emprego.
Caracterização: Trata-se de uma política pública de emprego executada mediante Termo de Adesão ao SINE, celebrado com o Governo Federal.
Entregas
Titulo: EMPRESA CADASTRADA
Definição: Empresas em funcionamento no estado do Ceará que se cadastram no SINE para ofertar vagas de emprego.
Titulo: TRABALHADOR ATENDIDO
Definição: Trabalhador atendido pelo Sistema Público de Emprego viabilizando oportunidades de sua coloca ção/recolocação em vagas de emprego ofertadas pelas empresas cadastradas e
encaminhamento do Seguro-Desemprego.
Titulo: VAGA DE EMPREGO DISPONIBILIZADA
Definição: São vagas disponibilizadas pelas empresas, cadastradas no SINE/CE, para as quais deverão ser encaminhados os trabalhadores que procuram emprego.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EMPRESA CADASTRADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

2.000,00

50.000,00

2.000,00

50.000,00

4.000,00

100.000,00

600.000,00

19.058.905,00

600.000,00

37.436.358,00

60.000,00

50.000,00

120.000,00

100.000,00

TRABALHADOR ATENDIDO

Número Absoluto

Não

600.000,00

18.377.453,00

VAGA DE EMPREGO DISPONIBILIZADA

Número Absoluto

Sim

60.000,00

50.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 363.1.02 - Qualificação do acesso dos trabalhadores e empresários às ações do Sine.
Caracterização: A implantação de soluções tecnológicas para o fortalecimento do acesso dos trabalhadores e empresários às ações do Programa SINE.
Entregas
Titulo: PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA
Definição: A plataforma digital é um recurso tecnológico que visa integrar trabalhadores e empresas por meio de um sistema online disponibilizado aos trabalhadores e empregadores, visando
agilizar o serviço público de intermediação de trabalho e emprego no Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

10.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

10.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Página 232 de 483

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas

Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 363.1.03 - Expansão da integração entre Governo, sociedade e empresas.
Caracterização: A expansão das ações do Governo do Estado de Ceará para melhoria das condi ções de acesso do trabalhador ao mercado de trabalho necessita de a ções de diálogo com a sociedade,
promoção da intersetorialidade com o Governo Federal, Governos Municipais e empresas.
Entregas
Titulo: AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA
Definição: são exemplos de ações de integração: a criação e funcionamento de fundos, a reativa ção e funcionamento de conselhos e fóruns, a realização de intercâmbios, a modernização do
sistema de atendimento aos trabalhadores e empresas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

580.000,00

6,00

Total*

Financeiro (R$)

6,00

260.000,00

Físico

Financeiro (R$)

12,00

840.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 363.1.04 - Promoção de oportunidades de emprego para jovens, pessoas com deficiência e egressos do Sistema Prisional e de Medidas Socioeducativas.
Caracterização: Ampliar as oportunidades de emprego para jovens, PCD e egressos do Sistema Prisional e de Medidas Socioeducativas no estado do Cear á, por meio de interlocução com empresa, setores
do Governo e sociedade.
Entregas
Titulo: EGRESSO BENEFICIADO
Definição:

Egressos do Sistema Prisional e de Medidas Socioeducativas colocados/recolocados no mercado de trabalho por meio do SINE.
Titulo: JOVEM BENEFICIADO
Definição: Pessoas com idade entre 16 a 29 anos colocados/recolocados no mercado de trabalho por meio do SINE.
Titulo: PESSOA COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADA
Definição: Pessoas com deficiência colocadas/recolocadas no mercado de trabalho por meio do SINE.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EGRESSO BENEFICIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

200,00

50.000,00

200,00

50.000,00

200,00

100.000,00

20.000,00

50.000,00

20.000,00

100.000,00

1.000,00

50.000,00

1.000,00

100.000,00

JOVEM BENEFICIADO

Número Absoluto

Não

20.000,00

50.000,00

PESSOA COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADA

Número Absoluto

Não

1.000,00

50.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

19.217.453,00

19.578.905,00

38.796.358,00

DESPESAS CORRENTES

19.207.453,00

19.568.905,00

38.776.358,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

19.217.453,00

19.578.905,00

38.796.358,00

DESPESAS DE CAPITAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200009 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO

Total

2022

2023

Total

19.197.453,00

19.558.905,00

38.756.358,00

20.000,00

20.000,00

40.000,00

19.217.453,00

19.578.905,00

38.796.358,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES
Órgão Gestor:

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Órgãos Executores

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200003 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
Justificativa: Para fomentar a inovação, o Estado tem realizado diversas iniciativas em ambientes acad êmicos que visam fomentar projetos de jovens que atuem para solucionar problemas de diferentes
setores. Entretanto, essa mobilização não tem sido voltada para mudar e impactar o ambiente de neg ócios do estado, visto que esse se encontra ainda pouco aberto à cultura inovadora e
para a absorção de tecnologia competitiva, além de ter dificuldades na retenção de mão-de-obra qualificada no Estado. Essa última pode ser comprovada na análise dos dados da RAIS/MTE
(2017), na qual se pode observar que o Ceará possui um sal ário médio de R$ 2.142.86, valor esse abaixo da média nacional de R$ 2.776,91, indicando uma dificuldade de retenção de
mão-de-obra qualificada na região.

Conforme o Ranking de Competitividade dos Estados, o Cear á, no que tange a inovação, encontra-se abaixo da média nacional, que é de 28 pontos frente aos 26,1 do Ceará. Buscando
descentralizar a economia de Grande Fortaleza, ser ão tomadas medidas de forma mais proativa e direcionada para o fomento à inovação empreendedora. Para tanto, as ações do programa
serão baseadas por meio de uma análise detalhada de dados econômicos e de formação profissional em cada região de planejamento, gerando melhor conhecimento das voca ções e
potencialidades regionais e direcionando o potencial inovador dos empreendedores para os setores que mais se destacarem na análise.
Assim, esse programa potencializará o melhor relacionamento entre governo - academia - setor privado, buscando transformar inova ções em negócios lucrativos, além de regionalizar e
direcionar estrategicamente os programas de inovação já presentes no estado para a solução de problemas de cada setor econômico identificado em cada região.
Publico Alvo: Empresários, empreendedores, acadêmicos, empresas médio e grande porte, Poder Público Estadual e Municipais, Startups, Instituições de Ensino Superior.
Objetivo: Aumentar a competitividade das regiões pelo incremento da produtividade das atividades que forem analisadas como as de maior potencial, criando uma nova economia baseada nas
startups de inovação do estado e gerando aumenta da riqueza nas regiões.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Variação da receita das empresas e startups apoiadas

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Variação do volume de serviços

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Metas de Desempenho

Valor

2022

2023

100,00

50,00

1,50

2,00

-7,10

Iniciativa
Titulo: 364.1.01 - Expansão do fomento à criação de startups e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.
Caracterização:

A iniciativa tem como intuito apoiar o financiamento de projetos de inova ção de empreendedores presentes em todo o estado. Consistirá na articulação com as instituições financeiras para
maior disponibilidade de recursos para inovação; e também na formação de uma Rede de Investidores Anjo.
Entregas
Titulo: EMPRESA BENEFICIADA
Definição: A entrega se refere à articulação de novos recursos para as empresas inovadoras presentes no estado, a estruturação de uma rede de investidores anjo.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EMPRESA BENEFICIADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

58,00

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

22,00

0,00

Físico

80,00

Financeiro (R$)

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 364.1.02 - Promoção do desenvolvimento de empresas e negócios nascentes.
Caracterização: A iniciativa tem o intuito de que o programa Corredores Digitais consiga dar um melhor suporte aos participantes de modo que eles possam transformar suas inova ções em negócios
lucrativos e criar uma nova economia no estado baseada em startups. Dessa forma, as a ções se iniciam com eventos mobilizadores regionais, dos quais segue -se para as atividades de
modelagem e implementação das ideias. Para a fase de implementação serão selecionadas alguns projetos para receber bolsas de incentivo a pesquisa.
Entregas
Titulo: BOLSA CONCEDIDA
Definição: Consiste na concessão de bolsas para os membros dos três melhores projetos que foram modelados de cada setor econ ômico priorizado, bem como o apoio financeiro das empresas
dos setores priorizados para as novas empresas.
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Eventos de mobilização para a participação nos editais, bem como eventos de capacita ção para desenvolvimento e implementação das soluções tecnológica apoiadas e também
eventos de rodadas de investimento para os empreendimentos inovadores.
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Pessoas capacitadas em desenvolvimento de negócio inovador, modelagem de negócio, marketing & vendas e modelagem financeira.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

BOLSA CONCEDIDA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Sim

136,00

372,00

300.000,00

440.000,00

29,00

880.000,00

102,00

1.320.000,00

0,00

720,00

0,00

720,00

0,00

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

PESSOA CAPACITADA

Número Absoluto

Não

87,00

150.000,00

Financeiro (R$)

150.000,00

73,00

236,00

Físico

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 364.1.03 - Implantação de ambientes regionais de inovação do Sistema de CT&I. (Descontinuada)
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 364.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa científica e tecnológica aplicada a inovação.
Caracterização: A iniciativa visa incentivar a manutenção de doutores e outros pesquisadores na regi ão e para tanto serão entregues bolsas de pesquisa para coordenadores e pesquisadores em cada um
dos setores definidos como de forte potencial em cada regi ão, incentivando a pesquisa técnica voltada à resolução de problemas do setor privado e melhorando a comunica ção entre a
academia e os setores produtivos, promovendo a área de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação nas empresas presentes no Ceará.
Entregas
Titulo: EMPRESA BENEFICIADA
Definição: As empresas dos setores econômicos priorizados serão beneficiadas pelo auxílio de dois pesquisadores por setor que auxiliarão no diagnóstico e resolução de seus problemas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

EMPRESA BENEFICIADA

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

100.000,00

144,00

Total*

Financeiro (R$)

174,00

Físico

100.000,00

Financeiro (R$)

318,00

200.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 364.1.05 - Promoção do alinhamento dos cursos ofertados pelas Escolas de Educação Profissional à dinâmica econômica regional.
Caracterização: Com base na análise de dados dos setores econômicos, mercado de trabalho e oferta de mão-de-obra qualificada em cada região de planejamento do Estado, a Secretaria de Educa ção do
Estado promoverá uma adaptação da oferta de cursos em cada uma das Escolas de Educa ção Profissional presentes no Ceará, alinhando a disponibilidade de cursos com a oferta de
trabalho em cada setor de cada região.
Entregas
Titulo: ENTIDADE APOIADA
Definição: Remete a entidade em que vai ocorrer a adaptação da oferta de cursos profissionalizantes mediante as demandas setoriais da região.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ENTIDADE APOIADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

33,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

10.000,00

Total*

Financeiro (R$)

38,00

Físico

25.000,00

Financeiro (R$)

71,00

35.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

700.000,00

1.155.000,00

DESPESAS CORRENTES

700.000,00

1.155.000,00

1.855.000,00

700.000,00

1.155.000,00

1.855.000,00

Total

1.855.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Órgão Executor Financeiro

2022

2023

Total

31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

100.000,00

100.000,00

200.000,00

56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

600.000,00

1.055.000,00

1.655.000,00

700.000,00

1.155.000,00

1.855.000,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
3.7 - TURISMO
Resultado Temático: Destino turístico de referência em sustentabilidade e inovação.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Demanda turística global (nacional e internacional)

número

Quanto maior, melhor

2018

Valor

3.604.592

2.200.000

3.000.000

Empregos gerados pelas atividades características do turismo

2022

2023

número

Quanto maior, melhor

2018

73.425

60.000

65.000

Gasto per capita diário do turista de negócio/evento

R$

Quanto maior, melhor

2018

524,70

550,00

680,00

Gasto per capita diário do turista no Estado

R$

Quanto maior, melhor

2018

306,68

400,00

458,81

Índice de fidelização do turista

percentual

Quanto maior, melhor

2018

55,80

50,00

55,00

Índice de interiorização do turismo via Fortaleza

percentual

Quanto maior, melhor

2018

75,60

65,00

70,00

Taxa de ocupação hoteleira

percentual

Quanto maior, melhor

2018

76,20

60,00

65,00

371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ
Órgão Gestor:

36000000 - SECRETARIA DO TURISMO

Órgãos Executores

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
27000000 - SECRETARIA DA CULTURA
36000000 - SECRETARIA DO TURISMO
36200001 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Justificativa: As atividades voltadas para o setor tur ístico cearense devem constantemente ser impulsionadas pelo governo estadual, visto que o turismo estimula tanto o desenvolvimento econ ômico da
região, contribuindo para a geração de emprego e renda, quanto o social, a fim de se obter melhores condi ções de vida de maneira sustentável, funcionando como gatilho multiplicador frente
aos diversos setores da economia.
A fim de evidenciar, no campo do desenvolvimento econômico e social do Estado, o impacto das ações promocionais empreendidas no setor turístico desde o ano de 2015, destaca-se:
I) O crescimento positivo do fluxo turístico via Fortaleza, tendo apresentado 3.243.501 turistas em 2016, 3.384.593, em 2017, alcançando 3.604.592 em 2018;
II) O aumento do gasto per capita diário do turista no Ceará, que passou de R$ 231,04, em 2016, para R$ 306,68 em 2018;
III) Evolução do gasto per capita diário do turista de negócios e eventos, passando de R$ 430,44, em 2016, para R$ 524,70, em 2018.
No que concerne ao turismo de negócios, é de se dizer que seu crescimento está intimamente ligado à divulgação do Centro de Eventos do Ceará, considerado o mais moderno e mais bem
equipado centro de convenções na América Latina e o segundo maior do Brasil, segundo o Convention & Visitors Bureau.
Outro aspecto considerado e que direciona as decis ões relativas aos novos investimentos a serem desenvolvidos a partir de 2019, diz respeito à adaptação dos equipamentos turísticos
administrados pelos órgãos às normas gerais e critérios básicos de acessibilidade para aqueles que s ão portadores de deficiência ou que apresentam mobilidade reduzida, iniciativa que
propiciará a essas pessoas o direito de usufruir dos espaços urbanos e das relações sociais com segurança, comodidade e autonomia.
Atualmente o Centro de Eventos do Ceará é o melhor exemplo de equipamento que conta com esse tipo de infraestrutura. No entanto, por se entender que a pol ítica estadual voltada para a
inclusão das pessoas com deficiências abrange a acessibilidade no lazer, o governo pretende ampliar esta iniciativa tanto para novos empreendimentos (equipamentos turísticos, urbanização
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etc.), quanto para os equipamentos turísticos disponíveis (ativos e inativos).
Além dessas questões, é preciso ter em mira que o Ceará possui uma diversidade singular de paisagens como serra, litoral e sert ão, que permitem aos visitantes um contato intenso e direto
com a natureza, experiência que vem impactando no índice e grau de satisfação do turista quanto aos atrativos naturais durante sua visita ao Cear á, tendo alcançado 90,1% de satisfação em
2018.
Assim, visando a conservação das ações executadas e possibilitando, ainda mais, a contribui ção do turismo para o desenvolvimento do Cear á, é que o governo estadual deve voltar -se para
melhorar a infraestrutura turística, promovendo os investimentos que o segmento exige, al ém de buscar avanços nas áreas de promoção e marketing, tornando o destino cearense atrativo e
diversificado.
Publico Alvo: Turistas, entidades de classe, profissionais da cadeia produtiva, organizações não governamentais, associações comunitárias, estudantes, professores, entre outros.
Objetivo: Consolidar o Ceará como um destino turístico nacional e internacional de excel ência, contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da responsabilidade
ambiental.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Chegadas de voos internacionais no aeroporto de Fortaleza

número

Quanto maior, melhor

2018

1.352,00

1.182,00

1.720,00

Demanda de turistas internacionais no Ceará

número

Quanto maior, melhor

2018

342.690,00

212.650,00

320.000,00

Índice de satisfação do turista com infraestrutura e serviços turísticos

percentual

Quanto maior, melhor

2018

72,80

70,00

74,50

Índice de satisfação do turista em relação aos atrativos naturais

percentual

Quanto maior, melhor

2018

90,10

85,00

90,00

número

Quanto maior, melhor

2018

6.648.967,00

4.500.000,00

7.500.000,00

número

Quanto maior, melhor

2018

1,00

4,00

6,00

percentual

Quanto maior, melhor

2018

36,80

47,40

50,00

Movimentação de passageiros via aeroporto de Fortaleza
Oferta de infraestrutura turística acessível
Países atendidos por ações de promoção e marketing

Valor

2022

2023
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Iniciativa
Titulo: 371.1.01 - Promoção da divulgação do destino turístico Ceará.
Caracterização: A iniciativa tem como público alvo os potenciais turistas nacionais e internacionais que buscam um destino tur ístico para atividades de lazer, esporte, aventura, neg ócios, entre outros. As
ações oriundas dessa iniciativa têm por finalidade fomentar o turismo do estado no Estado atrav és da realização ações nacionais e internacionais, tais como: participações em feiras,
workshops, receptivos, eventos turísticos, entre outros.
Entregas
Titulo: DIVULGAÇÃO TURÍSTICA REALIZADA
Definição: A entrega se refere a realização de ações promocionais com a finalidade de atrair turistas locais, nacionais e internacionais em todos os segmentos de produtos tur ísticos, por meio da
realização de famtour, fampress, workshop, receptivos a cruzeiros, a ções em shoppings e aeroportos e etc. No intuito de fortalecer a imagem do Ceará nos mercados, para assim gerar
uma maior clareza entre os interesses turísticos e os diferentes mercados.
Titulo: EVENTO PARTICIPADO
Definição: A entrega refere-se a participação em eventos que divulguem o turismo de lazer, esporte, gastronômico, aventura, religioso e/ou negócios do Ceará no âmbito nacional e internacional.
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: A entrega refere-se a realização de eventos com o propósito de promover o turismo cultural no estado do Ceará.
Titulo: MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DISTRIBUÍDO
Definição: A entrega refere-se à distribuição gratuita de material promocional nas ações de promoção e marketing realizadas no mercado nacional e internacional.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

40,00

5.530.000,00

60,00

6.300.000,00

100,00

11.830.000,00

EVENTO PARTICIPADO

Número Absoluto

Sim

12,00

8.830.000,00

20,00

7.100.000,00

32,00

15.930.000,00

Sim

1,00

10.000,00

1,00

160.000,00

2,00

170.000,00

Sim

80.000,00

1.330.000,00

250.000,00

1.700.000,00

330.000,00

3.030.000,00

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DISTRIBUÍDO

Número Absoluto
Número Absoluto

Financeiro (R$)

Físico

Total*

DIVULGAÇÃO TURÍSTICA REALIZADA

EVENTO REALIZADO

Físico

2023
Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 371.1.02 - Promoção da valorização dos destinos turísticos.
Caracterização: A iniciativa expansão das ações de valorização dos destinos turísticos tem por objetivo garantir infraestrutura moderna, sustent ável e inclusiva contribuindo significativamente para o
incremento turístico das regiões atendidas, gerando empregos e rendas para os moradores locais, resultando em uma significativa melhoria da qualidade de vida n ão só dos moradores,
como também dos inúmeros turistas nacionais e internacionais que a visitam regularmente os destinos.
Entregas
Titulo: ÁREA URBANIZADA
Definição: A entrega área urbanizada, refere-se À valorização dos destinos turísticos do estado, através de implantação de obras de construção, reforma, sinalização ou revitalização dos destinos.
Titulo: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA
Definição: Implantação de Infraestrutura Turística nas localidades.
Titulo: LOCALIDADE TURÍSTICA CONSERVADA
Definição: A entrega consiste na execução de um serviço de limpeza e conservação do litoral cearense com vistas a melhorar a atratividade do destino turístico.
Titulo: SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA
Definição: A entrega consiste na execução de sinalização interpretativa e de localização e direcionamento nas localidades turísticas.
Titulo: PROJETO TURÍSTICO REALIZADO
Definição: Projetos que valorizam a preservação de áreas naturais e visam a promoção do turismo ecológico no Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

ÁREA URBANIZADA

Número Absoluto

Sim

1,00

4.110.000,00

1,00

Financeiro (R$)

2.000.000,00

Físico

2,00

Financeiro (R$)

6.110.000,00

INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

0,00

2.460.000,00

2,00

2.802.500,00

2,00

5.262.500,00

8,00

1.450.000,00

LOCALIDADE TURÍSTICA CONSERVADA

Número Absoluto

Não

7,00

290.000,00

8,00

1.740.000,00

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

0,00

30.000,00

0,00

50.000,00

0,00

80.000,00

PROJETO TURÍSTICO REALIZADO

Número Absoluto

Não

1,00

330.000,00

1,00

3.500.000,00

1,00

3.830.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 371.1.03 - Expansão da estrutura voltada ao desenvolvimento turistico do Estado.
Caracterização: A iniciativa tem por objetivo ampliar o desenvolvimento do segmento do turismo nas regi ões por meio da oferta de equipamentos que permitam à população cearense e aos turistas nacionais
e internacionais um momento de contemplação, através do contato direto e genuíno com a natureza.
Entregas
Titulo: EQUIPAMENTO TURÍSTICO IMPLANTADO
Definição: A entrega refere-se a equipamentos turísticos implantados nas regiões com atrativos naturais, sendo eles teleféricos, museus, Acquário, dentre outros.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EQUIPAMENTO TURÍSTICO IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

6.580.000,00

1,00

Total*

Financeiro (R$)

2,00

Físico

6.300.000,00

Financeiro (R$)

3,00

12.880.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 371.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico sobre as atividades do setor turístico.
Caracterização: A iniciativa tem por objetivo qualificar o planejamento e a gestão da política do Turismo a partir da percepção do turista acerca dos destinos visitados e serviços prestados.
Entregas
Titulo: ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS
Definição: A entrega refere-se à elaboração da pesquisa de satisfação turística e levantamento da demanda turística do estado durante todo o ano, bem como elabora ção de diagnósticos do
desenvolvimento da atividade turística que possam estabelecer prioridades a curto e médio prazo.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

10,00

2023

Financeiro (R$)

3.130.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

6,00

1.110.000,00

Físico

16,00

Financeiro (R$)

4.240.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 371.1.05 - Qualificação física e tecnológica da oferta de equipamentos turísticos.
Caracterização: A iniciativa expansão e recuperação de equipamentos turísticos diversos, tem por objetivo a conserva ção de equipamentos históricos voltados a visitação pública da população cearense e de
visitantes nacionais e internacionais, fornecendo mais conforto, acessibilidade e revitalizando o ambiente.
Entregas
Titulo: EQUIPAMENTO TURÍSTICO ESTRUTURADO
Definição: A entrega consiste na qualificação de equipamentos turísticos, tais como pontes, bondinhos, faróis etc., por meio de ações de restauração e revitalização.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EQUIPAMENTO TURÍSTICO ESTRUTURADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

1.450.000,00

2,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

1.450.000,00

Financeiro (R$)

3,00

2.900.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 371.1.06 - Qualificação profissional para a melhoria na prestação dos serviços turísticos.
Caracterização: A iniciativa está alinhada à melhoria na prestação dos serviços turísticos como alimentação, hospedagem e transporte.
Entregas
Titulo: PROFISSIONAL CAPACITADO
Definição: A entrega consiste na qualificação dos profissionais envolvidos nas atividades tipificadas como do segmento tur ístico, de modo a promover a melhoria na presta ção dos serviços
visando ampliar a satisfação do turista.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROFISSIONAL CAPACITADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

340,00

2023

Financeiro (R$)

1.340.000,00

Físico

340,00

Total*

Financeiro (R$)

1.270.000,00

Físico

340,00

Financeiro (R$)

2.610.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 371.1.07 - Promoção do fomento à competitividade e qualidade na prestação dos serviços turísticos.
Caracterização: A iniciativa consiste em um método de promoção e diferenciação entre os serviços ofertados no meio turístico, uma vez que estabelece requisitos obrigat órios para os empreendedores
avaliados, o que fomenta a competitividade, fazendo com que os estabelecimentos busquem adequação às normas.
Entregas
Titulo: CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA
Definição: A entrega consiste nos serviços de certificação e concessão do selo de qualidade turística com o intuito de abordar e incentivar uma gest ão de qualidade e a competência das
empresas envolvidas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

1.100.000,00

78,00

Total*

Financeiro (R$)

78,00

1.200.000,00

Físico

Financeiro (R$)

156,00

2.300.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 371.1.08 - Expansão da política de atração de turistas nacionais e internacionais para o destino turístico Ceará.
Caracterização: A iniciativa consiste em atrair novos voos diretos partindo de diversos países e estados brasileiros para o estado do Ceará.
Entregas
Titulo: EMPRESA ATRAIDA
Definição: A entrega refere-se à atração de companhias aéreas por meio de acordos de intenções para desenvolvimento de estratégias promocionais de turismo receptivo.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EMPRESA ATRAIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

210.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

750.000,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

960.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 371.1.09 - Implantação de atrativos turísticos voltados ao desenvolvimento da cadeia produtiva.
Caracterização: A iniciativa consiste em criação de distritos turísticos regionais, como forma de promoção do turismo estadual, mediante ações que objetivem atrair a implantação de empreendimentos
turísticos visando à geração de emprego e renda, bem como o desenvolvimento da cadeia produtiva relacionada às variadas formas de turismo.
Entregas
Titulo: ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS
Definição: A entrega refere-se a elaboração de estudos técnicos voltados à avaliação da viabilidade da criação de distritos turísticos nas regiões cearenses.
Titulo: DISTRITO TURÍSTICO CRIADO
Definição: A entrega refere-se à área de relevante interesse social e ambiental - Distritos Turísticos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

Número Absoluto

Sim

1,00

100.000,00

4,00

200.000,00

5,00

Financeiro (R$)

300.000,00

DISTRITO TURÍSTICO CRIADO

Número Absoluto

Sim

1,00

5.570.000,00

4,00

2.050.000,00

5,00

7.620.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 371.1.10 - Expansão de serviço móvel digital nos destinos turísticos. (Descontinuada)

Iniciativa
Titulo: 371.1.11 - Promoção do gerenciamento da política pública de Turismo.
Caracterização: A iniciativa consiste em acompanhar mensalmente as a ções de gerenciamento e fiscalização realizadas pelas empresas licitadas para assessorar os programas concebidos por meio de
empréstimos firmados junto a organismos estrangeiros.
Entregas
Titulo: UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA MANTIDA
Definição: A entrega refere-se à manutenção do funcionamento das atividades da Secretaria do Turismo, contemplando o pagamento da folha de pessoal.
Titulo: UNIDADE GERENCIAL MANTIDA
Definição: A entrega refere-se aos serviços de Assessoria ao Gerenciamento das Unidades de Gestão dos Programas - UGP geridos pela Secretaria do Turismo.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA MANTIDA
UNIDADE GERENCIAL MANTIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1,00

2.336.463,00

1,00

2.554.103,00

1,00

4.890.566,00

2,00

7.135.000,00

2,00

2.507.232,00

2,00

9.642.232,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 371.1.12 - Promoção da oferta de serviços prestados nos equipamentos turísticos estaduais.
Caracterização: A iniciativa refere-se à manutenção e funcionamento de equipamentos turísticos estaduais para a oferta de serviços aos turistas locais, nacionais e internacionais.
Entregas
Titulo: EQUIPAMENTO TURÍSTICO MANTIDO
Definição: A entrega refere-se aos equipamentos turísticos como o Centro de Eventos do Ceará, Centro de Convenções do Cariri, Ponte dos Ingleses, dentre outros, cujas despesas de
manutenção são custeados para seu pleno funcionamento.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

EQUIPAMENTO TURÍSTICO MANTIDO

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

Físico

17.353.732,00

5,00

Não

2023

Financeiro (R$)

Total*

Financeiro (R$)

6,00

Físico

17.917.728,00

Financeiro (R$)

6,00

35.271.460,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 371.1.13 - Expansão da infraestrutura rodoviária de acesso a destinos turísticos.
Caracterização: A iniciativa refere-se à expansão e melhoramento da malha viária de acesso a destinos turísticos cearenses, com ampliação da capacidade da via e melhoramento da qualidade de vida da
população, com a redução do tempo de viagem, do índice de acidentes e dos custos de operação, permitindo um maior fluxo de turistas e intercâmbio comercial nas rodovias do Estado.
Entregas
Titulo: RODOVIA DUPLICADA
Definição: A entrega tem por objetivo a duplicação da estrada já existente, objetivando o melhoramento do acesso a destinos e localidades tur ísticas e oferecendo à população/visitantes uma via
mais segura e com um melhor nível de serviço.
Titulo: RODOVIA IMPLANTADA
Definição: A entrega tem por objetivo à construção de estrada, objetivando o melhoramento do acesso a destinos e localidades tur ísticas e oferecendo a população/visitantes uma via mais segura
e com um melhor nível de serviço.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

RODOVIA DUPLICADA
RODOVIA IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

quilômetro

Sim

quilômetro

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

18,11

21.680.000,00

8,02

6.500.000,00

26,13

28.180.000,00

0,00

2.070.000,00

12,50

0,00

12,50

2.070.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 371.1.14 - Expansão da atividade de Turismo Cultural no Ceará.
Caracterização: A iniciativa envolve a estruturação e a divulgação de roteiros turísticos tendo como base as vocações territoriais e culturais dos municípios cearenses com o propósito de colocar em
evidência como potenciais indutores do fluxo turístico as expressões artísticas, lugares, produtos e serviços regionais, bem como integrá-los ao calendário cultural do Estado.
Entregas
Titulo: ROTEIRO TURISTICO IMPLANTADO
Definição: A entrega refere-se à criação de roteiros que utilizam a Cultura como potencial de atrativo turístico.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ROTEIRO TURISTICO IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

330.000,00

2,00

Total*

Financeiro (R$)

5,00

Físico

510.000,00

Financeiro (R$)

7,00

840.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 371.1.15 - Qualificação de agentes multiplicadores de ações sustentáveis para o meio ambiente nas localidades turísticas do Ceará.
Caracterização: A iniciativa refere-se a qualificação de agentes que venham a pluralizar aspectos relacionados com a din âmica costeira típica do litoral cearense; com a conserva ção do ecossistema,
descarte sustentável, uso inteligente da água, turismo ecológico, entre outros, tendo como público alvo: agentes de saúde, professores, profissionais do trade, agentes tur ísticos, servidores
públicos etc.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: A entrega tem por objetivo realizar 60 cursos voltados a educação ambiental, visando atender a agentes de sa úde, professores, profissionais do trade, agentes tur ísticos, servidores
públicos etc.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAPACITAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

1.320.000,00

Total*

Financeiro (R$)

30,00

Físico

1.500.000,00

30,00

Financeiro (R$)

2.820.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

94.625.195,00

70.931.563,00

165.556.758,00

DESPESAS CORRENTES

31.870.195,00

34.681.831,00

66.552.026,00

DESPESAS DE CAPITAL

62.755.000,00

36.249.732,00

99.004.732,00

94.625.195,00

70.931.563,00

165.556.758,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Órgão Executor Financeiro

2022

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

2023

Total

1.050.000,00

1.102.500,00

27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

20.000,00

60.000,00

80.000,00

36000000 - SECRETARIA DO TURISMO

88.415.195,00

63.819.063,00

152.234.258,00

1.140.000,00

1.950.000,00

3.090.000,00

36200001 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Total

2.152.500,00

4.000.000,00

4.000.000,00

8.000.000,00

94.625.195,00

70.931.563,00

165.556.758,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
4 - CEARÁ DO CONHECIMENTO
Resultado Estratégico: População com formação cidadã integral, inclusiva e de qualidade, com ênfase na equidade, diversidade, produção do conhecimento e inovação.
Indicadores Estratégicos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

2023

Diferença da escolaridade média entre os 25% mais ricos e os 25% mais pobres
da população de 15 anos ou mais

anos de estudo

Quanto menor, melhor

2017

2,80

Escolaridade média das pessoas de 15 anos ou mais de idade

anos de estudo

Quanto maior, melhor

2018

8,60

9,10

9,30

Índice de qualificação dos trabalhadores

anos de estudo

Quanto maior, melhor

2018

9,80

10,70

11,00

2,30

2,20

Participação da economia criativa na massa salarial do Ceará

percentual

Quanto maior, melhor

2017

2,5798

2,6466

2,6561

Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade

percentual

Quanto menor, melhor

2018

13,30

10,64

10,00

4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Resultado Temático: Sociedade impulsionada pela inovação, produção e difusão cientificas, tecnológicas e sociais, promovidas de forma ampla, inclusiva e territorialmente estruturada.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

Proteção intelectual licenciada/transferida

percentual

Quanto maior, melhor

2018

12,00

15,00

15,00

Taxa de acessibilidade do serviço de telecomunicações

percentual

Quanto maior, melhor

2017

68,57

78,00

80,00

2022

2023
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411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Órgão Gestor:

31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

Órgãos Executores

24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
31200001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
31200002 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
31200003 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
31200005 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
31200006 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
Justificativa: Nos tempos atuais, a dinâmica da economia mundial tem sido marcada por profundas transforma ções nos modelos de geração e acumulação de riqueza. No atual padrão, o conhecimento e
a informação exercem papéis centrais, sendo as tecnologias de informa ção e comunicação seu elemento propulsor. A estruturação de Unidades de C&T são imprescindíveis para alocar
pesquisadores, estudantes e empreendedores, com vistas à ampliação e melhoria da oferta de serviços científicos e tecnológicos. A manutenção de fluxo constante e sistemático do
conhecimento para o desenvolvimento social economicamente sustent ável do Ceará aponta para o avanço em políticas públicas de Ciência &Tecnologia. Este avanço é imprescindível para o
fortalecimento da pesquisa científica e tecnológica em todas as áreas do conhecimento, com foco para o apoio aos grupos já consolidados e para os grupos emergentes, e para melhoria da
produtividade e benefícios oriundos da competitividade da ind ústria cearense, tendo-se sempre como pressuposto básico a inclusão social e consequente mitigação da pobreza. Na
construção das iniciativas e ações foram consideradas as prioridades de cada regi ão, visando à identificação de oportunidades, aproveitando as potencialidades humanas e naturais, como
meios de transformação econômica, social e ambiental, além da infraestrutura tecnológica. A interiorização do desenvolvimento científico e tecnológico é um dos principais desafios do
Programa Ceará Científico e Tecnológico, portanto são imprescindíveis ações de popularização da ciência, extensão tecnológica, fomento em P&D para o desenvolvimento integrado da
Ciência e tecnologia gerando e disseminando o conhecimento, aumentando a competitividade, reduzindo as desigualdades sociais e alavancando a gera ção de emprego e renda. É preciso
descentralizar equipamentos e serviços, hoje concentrados em Fortaleza e regi ão Metropolitana. O Plano de Ciência e Tecnologia do Ceará, a plataforma Ceará 2050, os objetivos das ODS
e agendas setoriais propiciarão diretrizes e ações que se coadunarão com as prioridades estratégicas estabelecidas pelo Governo Federal num cen ário de evolução das áreas de excelência
em Ciência & Tecnologia.
A ampliação e fortalecimento de ICTs, Laboratórios Temáticos como meio de interlocução entre setor acadêmico, indústria, entidades corporativas e sociedade civil remeteria a converg ência
de recursos e competências de modo a multiplicar resultados e impactos com foco no desenvolvimento sustentável.
Publico Alvo: Instituições públicas, estudantes, pesquisadores, produtores rurais, empresas do setor da ind ústria, entidades corporativas (cooperativas e associações), micro, pequenas e médias
empresas.
Objetivo: Ampliar a disseminação da pesquisa, difusão científica e tecnológica para o desenvolvimento economicamente vi ável, socialmente justo e ambientalmente correto alcan çando o interior do
Estado.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Certificados emitidos por laboratório acreditado

percentual

Quanto maior, melhor

2018

70,00

76,00

78,00

Índice de satisfação das indústrias assistidas com serviços técnicos
tecnológicos

percentual

Quanto maior, melhor

2018

92,12

94,00

95,00

Municípios atendidos com ações de popularização da ciência

percentual

Quanto maior, melhor

2018

3,00

21,00

22,00

Programas e projetos de CT&I articulados à pesquisa

percentual

Quanto maior, melhor

2018

80,82

50,00

52,00

número

Quanto maior, melhor

2018

18,00

38,00

43,00

Proteções e depósitos de propriedade intelectual realizados

Valor

2022

2023
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 411.1.01 - Promoção da difusão, popularização e interiorização da Ciência e Tecnologia no Estado do Ceará.
Caracterização: A iniciativa consiste em difundir, popularizar e interiorizar a Ciência e Tecnologia, como oportunidade de estimular o interesse da população para essa área do conhecimento.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Refere-se a eventos científicos e de popularização da Ciência realizados pelo Sistema Secitece nas macrorregiões administrativas do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

EVENTO REALIZADO

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

1.387.000,00

103,00

Total*

Financeiro (R$)

93,00

1.487.000,00

Físico

Financeiro (R$)

196,00

2.874.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 411.1.02 - Expansão da oferta de serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.
Caracterização: A iniciativa consiste em ampliar a oferta de serviços, tornando o Ceará referência em prestação de serviços para empresas e indústrias.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE CT&I IMPLANTADA
Definição: Refere-se à implantação de unidades de Ciência, Tecnologia e Parques Tecnológicos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE DE CT&I IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

2,00

938.533,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

938.533,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

1.877.066,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 411.1.03 - Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.
Caracterização: A iniciativa consiste em melhorar as estruturas das Unidades de Servi ços em Ciência, Tecnologia e Inovação, contribuindo para elevar o nível da capacidade de competitividade dos produtos
e serviços de CT&I.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE CT&I ESTRUTURADA
Definição: Refere-se a Unidade de CT&I reformada,
governo e indústria.

modernizada e equipada para desenvolver pesquisas inovadoras, solu ções tecnológicas e serviços técnicos especializados para a sociedade,

Titulo: ENSAIO ACREDITADO
Definição: Refere-se aos ensaios laboratoriais que estão aptos para atender aos requisitos definidos por normas nacionais e internacionais e que demonstram competência técnica e qualificação.
Titulo: NÚCLEO DE INOVAÇÃO ESTRUTURADO
Definição: Refere-se à reforma e modernização para estruturação
tecnológicas e serviços técnicos especializados em saúde.

do

Núcleo

de

Inovação

Tecnológica

da

ESP/CE

com

equipamentos

para

desenvolver

pesquisas

inovadoras,

solu ções

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

UNIDADE DE CT&I ESTRUTURADA

Número Absoluto

Sim

23,00

152.377.452,00

4,00

8.333.842,00

27,00

Financeiro (R$)

160.711.294,00

ENSAIO ACREDITADO

Número Absoluto

Sim

17,00

10.000,00

4,00

0,00

21,00

10.000,00

NÚCLEO DE INOVAÇÃO ESTRUTURADO

Número Absoluto

Não

0,00

92.000,00

1,00

92.000,00

1,00

184.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Página 251 de 483

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas

Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 411.1.04 - Expansão do fomento à pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação.
Caracterização: Essa iniciativa consiste em ampliar o fomento à pesquisa cient ífica, tecnológica e de inovação no Estado do Ceará, por meio de convênios com agências de fomento federais, com destaque
para o CNPq e a CAPES, bem como Banco de Desenvolvimento.
Entregas
Titulo: BOLSA CONCEDIDA
Definição: Refere-se à concessão de bolsas para fixação de pesquisadores (mestres e doutores) que desenvolvem pesquisa científica e tecnológica.
Titulo: ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS
Definição: Refere-se a pesquisas científicas e tecnológicas para serem aplicadas na melhoria de processos e produtos destinados ao setor produtivo, a indústria, a academia e a sociedade.
Titulo: PROJETO APOIADO
Definição: Referente ao apoio técnico, financeiro e/ou gerencial concedidos aos projetos de pesquisa e desenvolvimento cient íficos, ampliação de fixação de pesquisadores, realização de
pesquisa científica e tecnológica aplicada e outros.
Titulo: ESTUDO PUBLICADO
Definição: Refere-se aos estudos que foram publicadas, por exemplo, ISBN, número DOI, patente.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

250,00

49.591.621,00

Físico

Financeiro (R$)

BOLSA CONCEDIDA

Número Absoluto

Sim

250,00

55.161.260,00

500,00

104.752.881,00

ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

Número Absoluto

Sim

42,00

0,00

50,00

0,00

92,00

0,00

PROJETO APOIADO

Número Absoluto

Sim

109,00

9.281.800,00

117,00

12.998.500,00

226,00

22.280.300,00

ESTUDO PUBLICADO

Número Absoluto

Sim

15,00

0,00

18,00

0,00

33,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 411.1.05 - Promoção da consolidação do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Ceará.
Caracterização: A iniciativa consiste em promover ações estratégicas para o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação contribuindo para a elevação da capacidade de competitividade dos produtos
e serviços de CT&I.
Entregas
Titulo: PROJETO APOIADO
Definição: Referente ao apoio técnico, financeiro e/ou gerencial concedidos à programas, projetos, atividades de Ciência e Tecnologia, elaboração de estudos de CT&I.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROJETO APOIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

2.544.820,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

2.447.485,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

4.992.305,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 411.1.06 - Promoção da assistência tecnológica aos setores produtivos.
Caracterização: A iniciativa consiste em ampliar a assist ência tecnológica aos setores produtivos, em particular os arranjos produtivos locais e cadeias produtivas, contribuindo para o fortalecimento dos
núcleos cooperativos, visando a melhoria dos seus produtos e processos de comercialização.
Entregas
Titulo: PRODUTOR BENEFICIADO
Definição: Refere-se ao produtor rural dos arranjos e cadeias produtivas locais, que possuem CPF, beneficiado com qualifica ção por meio da transferência de tecnologia para melhoria de seus
produtos, recebimento de equipamentos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PRODUTOR BENEFICIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1.600.000,00

120,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

120,00

1.775.571,00

Físico

Financeiro (R$)

240,00

3.375.571,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 411.1.07 - Promoção do desenvolvimento de Tecnologias Assistivas.
Caracterização: A iniciativa consiste em apoiar as pesquisas e o desenvolvimento de novas tecnologias visando facilitar a acessibilidade de pessoas com deficiência dentro e fora da universidade.
Entregas
Titulo: NÚCLEO DE INOVAÇÃO APOIADO
Definição: Refere-se ao apoio técnico, financeiro e/ou gerencial concedidos aos pesquisadores e desenvolvedores de tecnologias assistivas nos núcleos de inovação.
Titulo: SERVIÇO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PROMOVIDO
Definição: Referente ao serviço de Ciência, Tecnologia e Inovação promovido para a qualificação da tecnologia da impressão 3D para tecnologias assistivas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

NÚCLEO DE INOVAÇÃO APOIADO

Número Absoluto

Sim

15,00

106.000,00

17,00

Financeiro (R$)

115.000,00

Físico

32,00

Financeiro (R$)

221.000,00

SERVIÇO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PROMOVIDO

Número Absoluto

Sim

2,00

25.000,00

2,00

30.000,00

4,00

55.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 411.1.08 - Promoção do desenvolvimento das tecnologias de conversão fotovoltáica e de mecanismo de desenvolvimento limpo - MDL.
Caracterização: A promoção das tecnologias de conversão fotovoltáica e de mecanismo de desenvolvimento limpo ¿ MDL compreende quatro linhas de atua ção : a realização de pesquisas em tecnologia
agrofotovoltaica para o aumento da produtividade da agricultura cearense familiar, mini e pequena; a concep ção e padronização de projetos básicos de micro e mini usinas fotovoltaicas em
áreas degradadas (aterros sanitários) do Ceará ; a realização de diagnósticos energéticos de unidades industriais, comerciais e de servi ço públicas e privadas para revisões energéticas de
substituição de combustíveis fosseis por mecanismos de desenvolvimento limpo ; e a elabora ção dos estudos de viabilidade técnico-econômico-sócio-ambiental para implantação e
operacionalização do Laboratório de Energias Oceânicas Equatoriais a Mar Aberto na Plataforma Continental do Ceará e para implanta ção da infraestrutura complementar do laborat ório de
energias renováveis do NUTEC para pesquisas e ensaios normatizados e regulamentados para conversão fotovoltaica no litoral, sertão e áreas degradadas do Ceará.
Entregas
Titulo: SERVIÇO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PROMOVIDO
Definição: Refere-se aos
Ceará.

serviços de Ciência, Tecnologia e Inovação promovidos para a qualificação da tecnologia da conversão fotovoltáica e o mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL) no

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

SERVIÇO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PROMOVIDO

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

10.000,00

16,00

Total*

Financeiro (R$)

13,00

10.000,00

Físico

Financeiro (R$)

29,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 411.1.09 - Promoção da fixação e atração de pesquisadores nas instituições de pesquisa no interior do Estado do Ceará.
Caracterização: A iniciativa tem como foco a fixação e atração de pesquisadores que apresentam bons níveis de produtividade científica nas instituições de ensino e pesquisa no interior do Estado do Ceará.
Entregas
Titulo: BOLSA CONCEDIDA
Definição: Refere-se a bolsa concedida a pesquisadores, com título de Doutor, vinculados à instituição de ensino ou pesquisa localizada em municípios do interior do estado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

BOLSA CONCEDIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

420,00

2023

Financeiro (R$)

7.900.200,00

Físico

420,00

Total*

Financeiro (R$)

9.900.000,00

Físico

840,00

Financeiro (R$)

17.800.200,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 411.1.10 - Promoção da oferta de serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação.
Caracterização: A iniciativa é voltada à prestação dos serviços nas unidades de Ciência, Tecnologia e Inovação do Nutec.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE CT&I MANTIDA
Definição: Refere-se a manutenção das unidades de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega

2022

Título

Unidade de Medida

UNIDADE DE CT&I MANTIDA

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

17,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

684.430,00

Total*

Financeiro (R$)

17,00

Físico

696.924,00

17,00

Financeiro (R$)

1.381.354,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

232.118.495,00

88.416.476,00

320.534.971,00

DESPESAS CORRENTES

78.004.510,00

76.402.943,00

154.407.453,00

DESPESAS DE CAPITAL

154.113.985,00

12.013.533,00

166.127.518,00

232.118.495,00

88.416.476,00

320.534.971,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

2022

2023

Total

92.000,00

92.000,00

184.000,00

154.780.805,00

10.941.104,00

165.721.909,00

350.000,00

370.000,00

720.000,00

31200002 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ

46.000,00

55.000,00

101.000,00

31200003 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

10.000,00

10.000,00

20.000,00

73.915.260,00

73.959.606,00

147.874.866,00

2.924.430,00

2.988.766,00

5.913.196,00

232.118.495,00

88.416.476,00

320.534.971,00

31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
31200001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

31200005 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
31200006 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
412 - INOVA CEARÁ
Órgão Gestor:

31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

Órgãos Executores

24000000 - SECRETARIA DA SAÚDE
24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
31200001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
31200003 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
31200005 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
31200006 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
Justificativa: O acelerado processo de desenvolvimento cient ífico e tecnológico no mundo globalizado impõe aos diversos atores a adoção de posturas voltadas para a prática da inovação em todos os
níveis organizacionais. Apesar de o Ceará possuir um ambiente prop ício, uma infraestrutura de telecomunicações de qualidade, a maior do Nordeste e possuir uma qualidade nos cursos de
graduação e pós-graduação, segundo o Índice de Inovação da Federação das Indústrias do Estado, o Ceará ainda ocupa a 16º posição no Índice de Inovação, refletindo a necessidade de
aumentar o investimento de recursos nesse segmento e uma maior competitividade no setor produtivo e na exportação de produtos de alto valor tecnológico.

O Governo do Ceará vem buscando cada vez mais estimular parcerias para inova ção tecnológica entre empresas e universidades e /ou instituições de pesquisa no Estado, apoiando projetos
de P&D de interesse empresarial voltados para o aumento da competitividade das empresas e entidades corporativas, fomentando a formaliza ção e o aperfeiçoamento de pesquisadores,
técnicos e cientistas, em colaboração com universidades e instituições de pesquisa e o fomento ao desenvolvimento de novas soluções tecnológicas.
Porém, conforme o Ranking de Competitividade dos Estados, o Ceará, no que tange a inovação, encontra-se abaixo da média nacional, que é de 28 pontos frente aos 26,1 do Ceará.
Assim, esse programa potencializará o melhor relacionamento entre governo - academia - setor privado, buscando a melhoria de produtos /ou serviços das empresas, tornando-as mais
competitivas. Além da transformação de inovações em negócios lucrativos, descentralizando a economia para o desenvolvimento das macrorregiões do Estado.
Publico Alvo: Instituições de ensino, acadêmicos, empreendedores, empresários, empresas públicas e privadas; ambientes de inovação, incubadoras e startups.
Objetivo: Aumentar a competitividade do Estado e suas macrorregiões pelo incremento da produtividade e inovação tecnológica.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

número

Quanto maior, melhor

2018

72,00

79,00

80,00

Ideias inovadoras articuladas com as demandas prioritárias do Estado

percentual

Quanto maior, melhor

2018

45,00

61,00

62,00

Startups apoiadas com registro no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ)

percentual

Quanto maior, melhor

2018

35,00

49,00

52,00

Startups em relação aos projetos de inovação submetidos

percentual

Quanto maior, melhor

2018

30,00

45,00

50,00

Empresas inovadoras beneficiadas com programas de subvenção
econômica

Valor

2022

2023
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 412.1.01 - Promoção do fomento à criação de negócios nascentes (startups) e à competitividade das empresas e qualidade de seus produtos.
Caracterização: A iniciativa consiste em promover o surgimento de novas empresas (startups), bem como, fomentar, desenvolver, incorporar inova ções continuadas de processos, produtos e servi ços como
mecanismo de expansão e consolidação de empresas.
Entregas
Titulo: EMPRESA APOIADA
Definição: Refere-se ao apoio técnico, financeiro e de gestão às empresas para a melhoria de seus produtos e/ou serviços inovadores.
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Refere-se à capacitação de pessoas, por meio de palestras, workshop e hackathons, em eventos de sensibiliza ção e desenvolvimento de negócio inovador, modelagem de negócio,
marketing & vendas, modelagem financeira,.
Titulo: STARTUP APOIADA
Definição: Refere-se ao apoio técnico e de gestão para o surgimento de novos negócios (startups).
Titulo: PROPRIEDADE INTELECTUAL DEPOSITADA
Definição: Refere-se aos depósitos ou pedidos de propriedade industrial realizados junto ao INPI.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

646,00

610.000,00

Físico

Financeiro (R$)

EMPRESA APOIADA

Número Absoluto

Sim

596,00

610.000,00

1.242,00

1.220.000,00

PESSOA CAPACITADA

Número Absoluto

Não

3.300,00

1.380.000,00

3.900,00

1.380.000,00

3.900,00

2.760.000,00

STARTUP APOIADA

Número Absoluto

Sim

242,00

165.600,00

229,00

165.600,00

471,00

331.200,00

PROPRIEDADE INTELECTUAL DEPOSITADA

Número Absoluto

Sim

38,00

70.000,00

43,00

70.000,00

81,00

140.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 412.1.02 - Promoção do ambiente de inovação do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Caracterização: Essa iniciativa tem como foco implantar e fortalecer os ambientes de inova ção do estado para apoiar as ações de desenvolvimento de negócios inovadores presente em cada regi ão do
estado.
Entregas
Titulo: EMPRESA INCUBADA
Definição: Refere-se à incubação de empresa inovadora nos ambientes de inovação instalados no Sistema Público Estadual para a conclusão do ciclo de incubação e posterior graduação.
Titulo: AMBIENTE DE INOVAÇÃO IMPLANTADO
Definição: Refere-se à implantação de novos ambientes de inovação para o desenvolvimento das empresas e melhoria de seus produtos.
Titulo: AMBIENTE DE INOVAÇÃO ESTRUTURADO
Definição: Refere-se ao fortalecimento de ambientes de inovação para o desenvolvimento das empresas e melhoria de seus produtos, por meio de reformas, aquisição de equipamentos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

55.000,00

Físico

Financeiro (R$)

EMPRESA INCUBADA

Número Absoluto

Sim

4,00

60.000,00

5,00

115.000,00

AMBIENTE DE INOVAÇÃO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

4,00

285.000,00

2,00

285.000,00

6,00

570.000,00

AMBIENTE DE INOVAÇÃO ESTRUTURADO

Número Absoluto

Sim

3,00

120.000,00

3,00

120.000,00

6,00

240.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 412.1.03 - Promoção da inovação no segmento empresarial.
Caracterização: Essa iniciativa consiste em apoiar por meio de editais de subvenção econômica para criação e/ou melhoria de seus produtos.
Entregas
Titulo: BOLSA CONCEDIDA
Definição: Refere-se a bolsa concedida aos pesquisadores de programa de inovação e outros programas de subvenção econômica relacionados ao segmento empresarial.
Titulo: EMPRESA APOIADA
Definição: Refere-se ao apoio técnico, financeiro e de gestão às empresas para a melhoria de seus produtos e/ou serviços inovadores.
Titulo: PROJETO APOIADO
Definição: Refere-se ao apoio técnico, científico, gerencial
outras.

e/ou financeiro aos projetos de inovação tecnológica,

desenvolvidos em instituições públicas, sociedades de economia mista, dentre

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

BOLSA CONCEDIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

21,00

10.310.000,00

21,00

10.500.100,00

42,00

20.810.100,00

40,00

8.200.000,00

80,00

15.400.100,00

3,00

500.300,00

6,00

1.020.400,00

EMPRESA APOIADA

Número Absoluto

Sim

40,00

7.200.100,00

PROJETO APOIADO

Número Absoluto

Sim

3,00

520.100,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 412.1.04 - Promoção da consolidação do Sistema de Inovação do Estado do Ceará.
Caracterização: A iniciativa consiste em promover ações estratégicas de conhecimento para o desenvolvimento da Inova ção contribuindo para a elevação da capacidade de competitividade dos produtos e
serviços de CT&I.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Eventos realizados pelo Sistema Secitece para fomentar a inovação no Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

33,00

2023

Financeiro (R$)

60.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

33,00

50.000,00

Físico

66,00

Financeiro (R$)

110.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 412.1.05 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.
Caracterização: Implementação da primeira etapa dos Distritos de Inova ção em Saúde no Ceará, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de novas tecnologias e pr áticas mais efetivas, voltadas para
a estruturação do campo de experimentação em saúde integrado às ações de inovação urbana, econômica e social, promovendo o desenvolvimento socioecon ômico inclusivo da população.
Visa também potencializar o aumento do PIB da saúde, o aumento da renda média da população, bem como a atração de indústrias da saúde para o desenvolvimento de novas ind ústrias da
saúde e afins (startups), além da promoção da governança, através do fornecimento e suporte financeiro à(s) entidade(s) gestora(s) do cluster da saúde, manutenção dos equipamentos da
saúde, educação, CTI, centro de pesquisa e unidade de atendimento (portal do distrito), além dos programas para desenvolvimento de intelig ência e de ampliação da eficiência na promoção
da saúde da população.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE CT&I IMPLANTADA
Definição: Refere-se à implantação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no Distrito de Inovação em Saúde de Porangabussu (Bairro Rodolfo Teofilo / Fortaleza), para apoio à
PDI e incubação de projetos de pesquisas e startups.
Titulo: UNIDADE DE CT&I MANTIDA
Definição: Refere-se à manutenção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - espaço de apoio à pesquisa e desenvolvimento tecnol ógico em Saúde, pré-incubação e incubação de
startups na área da Saúde.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

UNIDADE DE CT&I IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

1,00

100.000,00

UNIDADE DE CT&I MANTIDA

Número Absoluto

Não

1,00

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

0,00

100.000,00

1,00

200.000,00

1,00

0,00

1,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

20.880.800,00

22.036.000,00

42.916.800,00

DESPESAS CORRENTES

20.375.800,00

21.550.800,00

41.926.600,00

505.000,00

485.200,00

990.200,00

20.880.800,00

22.036.000,00

42.916.800,00

DESPESAS DE CAPITAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Órgão Executor Financeiro
24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

2022

2023

Total

105.600,00

105.600,00

211.200,00

2.315.000,00

2.315.000,00

4.630.000,00

31200001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

350.000,00

350.000,00

700.000,00

31200003 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

20.000,00

5.000,00

25.000,00

18.030.200,00

19.200.400,00

37.230.600,00

60.000,00

60.000,00

120.000,00

20.880.800,00

22.036.000,00

42.916.800,00

31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

31200005 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
31200006 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ
Órgão Gestor:

46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Órgãos Executores

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
46200002 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ
Justificativa: A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) desempenha um papel cada vez mais relevante na sociedade atual, estando presente em quase todas as atividades, disponibilizando
instrumentos que possibilitam a adoção em massa da informação e do conhecimento, alcançando um grande número de pessoas e locais. A utilização de ferramentas de TIC pelas pessoas,
empresas e instituições é imprescindível e, no caso da administração pública, os dirigentes precisam adequar, de forma cont ínua, a estrutura do Governo para o atendimento às crescentes
demandas da sociedade.
O Governo do Estado do Ceará tem empreendido grandes esfor ços no sentido de realizar a gestão estratégica de TIC, de forma a disponibilizar recursos e ferramentas, bem como oferecer o
suporte e a estrutura necessária ao planejamento e execução das políticas públicas. A TIC tem proporcionado condições para a tomada de decisões em todas as áreas, possibilitando
transparência às ações do Governo e permitindo a operacionaliza ção e prestação dos inúmeros serviços à sociedade, de forma ágil e com qualidade e excelência. Vale ressaltar que as
fibras, do CDC, que foram disponibilizadas para utiliza ção dos provedores possibilita que a popula ção tenha acesso à internet mais barata por meio desses provedores, portanto tornando
mais acessível para toda a população.
Como forma de continuar avançando e possibilitar maiores resultados na execução das políticas públicas, através do uso efetivo da TIC, torna-se necessário prosseguir com as ações de:
- expansão, ampliação, melhoria e manutenção da infraestrutura de TIC visando a alta disponibilidade, qualidade e velocidade dos meios de comunicação;
- provimento de novas tecnologias para atender as demandas requeridas pelo serviço público e pelo cidadão;
- melhoria da qualidade dos serviços públicos disponibilizados aos cidadãos e expansão do universo de pessoas beneficiadas;
- modernização da gestão pública, aumento da produtividade, agilidade e eficiência dos processos;
- fomento ao crescimento econômico no segmento de TIC;
- estímulo e indução do desenvolvimento socioeconômico das diversas regiões.
Com a Lei nº 16.727 de 26/12/2018, Lei do Hub, formalizou-se a necessidade de mitigar os investimentos em TIC, reduzir os gastos gerais, criar solu ções com capacidade de
interoperabilidade, de forma padronizada, otimizando recursos, fornecendo soluções integradas e otimizando e racionalizando recursos.
Dessa forma fica claro que o Programa de Tecnologia da Informa ção e Comunicação Estratégica do Ceará com suas características transversais é pré-requisito para a execução
bem-sucedida dos diversos programas-projetos do Estado do Ceará podendo citar dentre eles: Programa Governo Digital, Projeto de Videomonitoramento, VoIP, Nuvem e o fomento ao
mercado de TIC.
Publico Alvo: Órgãos e entidades governamentais e instituições privadas.
Objetivo: Ampliar o acesso de qualidade à informação e aos serviços digitais, utilizando novas tecnologias e fomentando o desenvolvimento socioecon ômico por meio da TIC nas diversas regiões do
Estado.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Ampliação no número de pontos do CDC atendidos com fibra ótica
Disponibilidade do Cinturão Digital do Ceará (CDC)

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

número

Quanto maior, melhor

2019

3.108,00

4.693,00

2023

4.928,00

percentual

Quanto maior, melhor

2018

79,00

99,50

99,75

Iniciativa
Titulo: 413.1.01 - Promoção da prestação dos serviços de transporte de dados e acesso à internet.
Caracterização: A promoção dos serviços de transporte de dados e acesso à internet consiste em monitorar esses servi ços que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana (24 x 7) para que os clientes
distribuídos em todo o território de estado do Ceará tenham a garantia de que a infraestrutura (Cinturão Digital do Ceará (CDC) que os viabiliza funcionará com toda a sua capacidade de
tráfego de dados retornando a sua normalidade no menor espaço de tempo possível após uma falha ou incidente.
Entregas
Titulo: PONTO DE FIBRA ÓTICA MANTIDO
Definição: A entrega consiste na promoção de serviços de TIC de transporte de dados e acesso à Internet, por meio da manuten ção dos pontos de fibra ótica que compõem a infraestrutura do
Cinturão Digital do Ceará (CDC), formando uma estrutura de backbone e deriva ções, permitindo conexões, medindo 8.290 km, funcionando 24 x 7 e com uma disponibilidade acima de
99% dos serviços que transitam por esses pontos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PONTO DE FIBRA ÓTICA MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

27.232.285,00

4.693,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

4.928,00

39.259.014,00

Físico

Financeiro (R$)

4.928,00

66.491.299,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 413.1.02 - Expansão da oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.
Caracterização: A expansão da oferta de serviços de transporte de dados e acesso à Internet consiste em ampliar a abrang ência do Cinturão Digital do Ceará (CDC) em termos territoriais para que o maior
número de clientes seja atendido por esses servi ços. Ampliar o CDC significa colocar novos pontos de acesso que permitam que os clientes (atuais e futuros) da Etice de uma determinada
localidade, possam se conectar ao mesmo, tendo acesso a todos os serviços disponibilizados por meio dessa infraestrutura
Entregas
Titulo: PONTO DE FIBRA ÓTICA INSTALADO
Definição: Um ponto de fibra ótica instalado consiste em disponibilizar um ponto de conex ão ao Cinturão Digital do Ceará - CDC permitindo que um ou vários clientes tenham acesso aos servi ços
providos por meio do CDC. A ampliação pode decorrer de necessidades dos clientes que precisam disponibilizar seus servi ços ou acessar serviços em locais ainda sem pontos de
acesso, ou por determinação do Governo que deseja investir em determinada região do Estado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PONTO DE FIBRA ÓTICA INSTALADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

224,00

2023

Financeiro (R$)

11.690.345,00

Físico

235,00

Total*

Financeiro (R$)

7.627.548,00

Físico

459,00

Financeiro (R$)

19.317.893,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 413.1.03 - Qualificação física e tecnológica para a oferta de serviços de transporte de dados e acesso à internet.
Caracterização: A qualificação física se configura como a melhoria nos locais f ísicos (abrigos) onde os pontos de conexão do Cinturão Digital do Ceará (CDC) estão abrigados e a qualificação tecnológica
consiste na atualização ou modernização tecnológica dos componentes existentes na infraestrutura do CDC, visando alta disponibilidade, velocidade e aumento da capacidade de tráfego.
Entregas
Titulo: CINTURÃO DIGITAL MODERNIZADO
Definição: A entrega consiste no Cinturão Digital do Ceará - CDC funcionando em ambiente adequado, climatizado e seguro, utilizando equipamentos e softwares modernos, mais robustos e com
melhores condições de atender as necessidades dos clientes, diante do aumento da capacidade de tráfego.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CINTURÃO DIGITAL MODERNIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Gigabit por segundo

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

3.632.500,00

60,00

Total*

Financeiro (R$)

80,00

3.710.000,00

Físico

Financeiro (R$)

80,00

7.342.500,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 413.1.04 - Expansão do portfólio de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Caracterização: A iniciativa consiste em conceber e disponibilizar novos servi ços relacionados com Tecnologia da Informa ção e Comunicação (TIC) que utilizam tecnologias novas e inovadoras visando
ampliar o leque de oportunidades de servi ços que são oferecidos aos clientes da Etice (órgãos e entidades governamentais e as institui ções privadas), atuando em todo o estado do Ceará. A
partir do final de 2018, com a Lei nº 16.727 (Lei do Hub de TIC - HTIC), surgiu a possibilidade de disponibiliza ção de novos serviços de TIC como: Big Data, Suporte em Microinformática,
Serviços de Fábrica de Software, Blockchain, Analystics, Internet of Things (IoT) etc.
Entregas
Titulo: SERVIÇO DE TIC DESENVOLVIDO
Definição: Estes serviços não eram disponibilizados antes pela Etice aos clientes, ou seja, n ão existiam em seu portfólio, mas que ficaram prontos e aptos para serem comercializados. São
priorizados serviços diferenciados que utilizem tecnologia inovadora e sustent ável para entregar valor e trazer mudan ças concretas para o Governo e o Cidadão. Os principais serviços
já disponibilizados são: Acesso à Internet e Transporte de Dados utilizando o Cintur ão Digital do Ceará (CDC) por meio de link de dados ou de banda; Nuvem Computacional (Iaas Infraestrutura como Serviço; Paas - Plataforma como Serviço e Saas - Software como Serviço); Serviços de nuvem por demanda; Voice over Internet Protocol (VoIP); Videoconferência
e Videomonitoramento.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SERVIÇO DE TIC DESENVOLVIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

6,00

8.058.655,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

6,00

8.864.519,00

Físico

12,00

Financeiro (R$)

16.923.174,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 413.1.05 - Promoção da prestação de serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação.
Caracterização: A promoção dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação da Etice consiste em monitorar esses servi ços funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana (24 x 7) para que os
clientes distribuídos em todo o território de estado do Ceará tenham a garantia que a infraestrutura de hardware e software que os viabiliza funcionará com toda a sua capacidade retornando
a sua normalidade no menor espaço de tempo possível após uma falha ou incidente.
Entregas
Titulo: SERVIÇO DE TIC PROMOVIDO
Definição: A entrega consiste na promoção de serviços de TIC de transporte de dados e acesso à Internet, por meio da manuten ção dos pontos de fibra ótica que compõem a infraestrutura do
Cinturão Digital do Ceará (CDC), formando uma estrutura de backbone e deriva ções, permitindo conexões, medindo 8.290 km, funcionando 24 x 7 e com uma disponibilidade acima de
99% dos serviços que transitam por esses pontos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SERVIÇO DE TIC PROMOVIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

104.591.423,00

63,00

Total*

Financeiro (R$)

69,00

115.712.941,00

Físico

Financeiro (R$)

69,00

220.304.364,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 413.1.06 - Qualificação da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet. (Descontinuada)

Iniciativa
Titulo: 413.1.07 - Expansão da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet.
Caracterização: Conjunto de ações necessárias para a ampliação do atendimento com infraestrutura de telefonia m óvel para transmissão de voz e dados com tecnologia 3G ou superior aos distritos de
municípios cearenses.
Entregas
Titulo: DISTRITO MUNICIPAL CONECTADO
Definição: Atendimento com infraestrutura para transmissão de voz e dados com tecnologia 3G ou superior, para distritos de municípios cearenses.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

DISTRITO MUNICIPAL CONECTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

23.200.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

23.010.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

46.210.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
2022

2023

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

201.205.208,00

220.984.022,00

422.189.230,00

DESPESAS CORRENTES

134.436.385,00

157.824.409,00

292.260.794,00

DESPESAS DE CAPITAL

66.768.823,00

63.159.613,00

129.928.436,00

201.205.208,00

220.984.022,00

422.189.230,00

2022

2023

Total

Esfera

Total

Total

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
46200002 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

Total

46.000.000,00

45.810.000,00

91.810.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

155.195.208,00

175.164.022,00

330.359.230,00

201.205.208,00

220.984.022,00

422.189.230,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
4.2 - CULTURA E ARTE
Resultado Temático: População cearense potencializada culturalmente, de forma ampla e inclusiva, com reconhecimento e valoriza ção de sua diversidade, transversalidade e dinamicidade art ística e cultural
geradoras de valor simbólico, socioeconômico e ambiental.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Acesso da população às programações relacionadas ao livro e à leitura

número

Quanto maior, melhor

2018

48.620

50.000

400.000

Acesso da população em atividades artístico-culturais

número

Quanto maior, melhor

2018

1.968.559

2.465.000

2.595.000

percentual

Quanto maior, melhor

2018

76,00

84,00

86,00

Regionalização das ações culturais

Valor

2022

2023

421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE
Órgão Gestor:

27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

Órgãos Executores

27000000 - SECRETARIA DA CULTURA
27200004 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA
Justificativa: De acordo com a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural (UNESCO, 2002) as políticas culturais devem criar condições propícias para a produção e a difusão de bens e serviços
culturais diversificados, através de indústrias culturais que disponham de meios para se desenvolverem aos níveis local e mundial.
Compete ao Estado, definir sua política cultural e aplicá-la, utilizando os meios de ação que considere mais adequados. O Governo do Ceará tem buscado implementar a pol ítica cultural
através de instrumentos como o Sistema Estadual da Cultura - SIEC (Lei Nº 13.811 de 16/08/2006) que tem como princípio à universalidade ao acesso aos bens culturais e mais
recentemente, o Plano Estadual de Cultura (Lei nº 16.026, de 1º de junho de 2016), que estabeleceu 24 metas com vistas a garantia aos direitos culturais, como preconiza a Constitui ção
brasileira no seu artigo 15.
O Estado, tem avançado na democratização do conhecimento e na valorização da diversidade cultural, deve realizar programas, projetos e a ções voltados à dinamização dos ciclos de
criação, produção, fruição, circulação e consumo dos bens e serviços culturais, incentivando o desenvolvimento nas comunidades e territórios dos municípios e regiões cearenses.
Para efetivação da política proposta, o Governo deve buscar potencializar os recursos legais de incentivo à cultura, articulando -se com o setor privado e a sociedade civil organizada para
assegurar o financiamento da produção e a socialização de bens culturais, possibilitando o amplo acesso ao conjunto da população.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Como desafio, o Governo deve garantir a descentraliza ção de ações e equipamentos para todas as regiões do estado, no sentido de promover e incentivar a participa ção e inclusão de todos
os cidadãos.
Além das dimensões simbólica e cidadã, a cultura tem sido nas últimas décadas vetor de desenvolvimento econômico, figurando como setor capaz de gerar emprego e renda.
De acordo com pesquisa realizada pela Firjan ¿ Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (2016), as indústrias criativas geraram durante o ano de 2015, R$ 165,6 bilhões para o
país e a participação do PIB criativo estimado no PIB brasileiro cresceu de 2,56% para 2,64%, no período de 2013 a 2015. A partir da mesma pesquisa, sabemos que em 2015, o Ceará
contava com 4,1 mil empreendimentos criativos e que isso representava 2,4% de todos os estabelecimentos do estado. Esses neg ócios, organizações, empreendimentos, foram
responsáveis pela geração de um PIB Criativo de 2,3 bilhões de reais, o que equivale a 1,6% de tudo que foi produzido no estado, sendo o terceiro maior PIB do Nordeste e o d écimo do
país.
Diante desses dados, não podemos estar alheios ao papel da cultura no desenvolvimento do Ceará e do Nordeste, tendo por base o potencial de crescimento como mercado de bens e
serviços criativos que geram alto valor agregado a setores tradicionais, a exemplo do design de moda ao setor de confecções, a arquitetura a construção civil, dentre outros.
A cultura permeia todas as ações da sociedade e, por consequência, é transversal às demais áreas e programas de governo (educação, segurança, ciência e tecnologia, meio ambiente,
direitos humanos etc.) cumprindo, portanto, um importante papel de transformação social.
Neste sentido, entende-se a necessidade de implantar uma política de economia da cultura para o fomento das atividades criativas com foco no desenvolvimento de setores art ísticos com
potencial de mercado (audiovisual, música, mídias digitais) e em territórios e públicos prioritários para as políticas públicas, partindo inicialmente pela produ ção de dados e indicadores que
são determinantes para compreender como certos programas e projetos afetam o desenvolvimento da atividade econômica de base cultural ou criativa.
Publico Alvo: Artistas, produtores, agentes culturais, jovens, pessoas em situa ção de vulnerabilidade social e econômica (LGBTs, Crianças, Pessoas com Deficiência e Idosos), professores, alunos e
empreendedores culturais.
Objetivo: Ampliar e democratizar a produção e o acesso à arte e a cultura com base no desenvolvimento da economia dos setores criativos, no fortalecimento da diversidade e da cidadania cultural
em todas as regiões do Estado do Ceará.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

2023

Acessos de estudantes a ações/programação dos equipamentos
culturais da Secult pela rede de ensino.

número

Quanto maior, melhor

2018

71.768,00

150.000,00

160.000,00

Ações que atendem majoritariamente pessoas em condição de
vulnerabilidade social

número

Quanto maior, melhor

2018

1.082,00

2.250,00

2.500,00

Atuações de profissionais externos diretamente envolvidos na
realização de ações vinculadas à Secult

número

Quanto maior, melhor

2018

71.373,00

130.000,00

140.000,00

Municípios contemplados pelo Fundo Estadual da Cultura (FEC)

percentual

Quanto maior, melhor

2018

54,89

85,00

88,00

Valor gerado pela cadeia produtiva das atividades dos Ciclos de
Tradição Popular

R$

Quanto maior, melhor

2018

2.534.881,00

4.600.000,00

5.000.000,00
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Iniciativa
Titulo: 421.1.01 - Implantação da política estadual de Economia da Cultura.
Caracterização: Implantação da política estadual de Economia da Cultura por meio de a ções e políticas voltadas para o mapeamento e para o aperfei çoamento da cadeia produtiva que envolve os diversos
segmentos ligados à economia da cultura. Objetiva-se alcançar o desenvolvimento socioeconômico sustentável, democrático e criativo em todo o território do Estado do Ceará, por meio do
fomento e da valorização da diversidade cultural e artística, estimulando a geração de oportunidades de trabalho e de renda e agregando valor aos produtos e servi ços disponibilizados. Essa
proposta está alinhada com as estrat égias transversais e com as políticas intersetoriais que estão sendo construídas em conjunto com a Secretaria do Desenvolvimento Econ ômico e
Trabalho do Estado do Ceará (Sedet) e com a Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), e em parceria com a Secretaria de Turismo (Setur), dentre outras órgãos, universidades e
instituições públicas e privadas. A iniciativa tem como p úblico-alvo artistas, técnicos, gestores, empreendedores e demais profissionais que atuam nas cadeias e arranjos produtivos da
cultura e tem como instrumentos principais a formulação de programas, projetos e editais para o setor criativo.
Entregas
Titulo: PLANO ELABORADO
Definição: Refere-se à elaboração do Plano Setorial de Economia da Cultura, a fim de instituir novas diretrizes de desenvolvimento socioecon ômico, pautadas na diversidade cultural, inclus ão
social, inovação e sustentabilidade, tendo como ponto primordial o capital intelectual do setor cultural, suas cadeias e seus arranjos produtivos.
Titulo: PROJETO IMPLANTADO
Definição: Refere-se à implantação de um projeto de fomento do desenvolvimento econ ômico da produção do audiovisual cearense em sua diversidade est ética e artística em conexão com a arte
e cultura digital.
Titulo: OBSERVATÓRIO IMPLANTADO
Definição: Refere-se à implantação do Observatório de Políticas Culturais do Estado do Ceará, que tem como objetivo compilar, produzir e difundir informa ções e conhecimentos sobre a
convergência da cultura com a gestão e a política pública no Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PLANO ELABORADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

10.000,00

0,00

10.000,00

1,00

20.000,00

PROJETO IMPLANTADO

Número Absoluto

Não

1,00

10.000,00

OBSERVATÓRIO IMPLANTADO

Número Absoluto

Não

1,00

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 421.1.02 - Expansão do Sistema Estadual de Cultura.
Caracterização: O Sistema Estadual de Cultura, criado através da Lei 13.811, de 16/08/2006 e regulamentado pelo Decreto no. 28.442, de 30/10/2006 é um conjunto articulado e integrado de normas,
instituições, mecanismos e instrumentos de planejamento, forma ção, fomento e participação e controle social que tem como finalidade a garantia da gest ão democrática e permanente da
Política Estadual de Cultura. A expansão do sistema busca integrar e articular planos e programas pertinentes ao campo cultural, contribuindo com a ções estruturantes para criação,
formação, normalização técnica, documentação, memória, pesquisa, proteção e conservação, restauração, comunicação, produção, dinamização, difusão e fomento. Para tanto, faz se
necessário, mobilizar, articular e prestar assessoria t écnica às instituições culturais, gestoras e gestões municipais de cultura para viabilizar a qualifica ção dos gestores culturais, a
implementação dos sistemas municipais de cultura, a formula ção de políticas culturais, constituindo no Estado do Cear á, a institucionalidade necessária para uma gestão integrada e com
participação popular nas políticas públicas culturais.
Compreende se como componentes constitutivos do Sistema Estadual de Cultura os seguintes elementos: órgão gestor exclusivo (organismos da administração pública como secretaria,
fundação, departamento de cultura, etc, respons ável pela políticas da área); conferência de cultura (espaço de participação social com articulação entre poder público e sociedade civil para
propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de cultura, em atendimento às demandas e necessidade locais); conselho de política cultural (instância de representação colegiado
permanentes da sociedade civil quanto às linguagens e segmentos culturais e art ísticos locais, de caráter consultivo, fiscalizador e deliberativo, integrante da estrutura b ásica da
administração pública responsável pela política cultural); plano de cultura (elaborado pelo conselho de política cultural, tem por finalidade o planejamento e implementa ção de políticas
públicas de longo prazo e se constitui enquanto instrumento de gest ão com diretrizes e metas norteadores da pol ítica cultural do município); Fundo Municipal de Cultura (conjunto de
mecanismo de financiamento público da cultura, que deve ser diversificado e articulado, voltado para o fomento de iniciativas culturais (projetos, programas e ações).
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Refere se à realização de eventos do Sistema Estadual de Cultura, a saber: encontros estaduais e encontros regionais na macrorregi ões, com periodicidade anual, e demais eventos
institucionais de apoio ao Sistema.
Titulo: PLANO ELABORADO
Definição: Refere-se à participação da Secretaria da Cultura (Secult) na elaboração dos Planos Setoriais de diferentes segmentos, como dan ça, teatro, circo, música, artes visuais, fotografia,
audiovisual, cultura digital e games, livro e leitura, design e moda. Refere-se, também, aos Planos Setoriais dos Sistemas Estaduais de Equipamentos e de Segmentos, como o
Sistema Estadual de Bibliotecas, o Sistema Estadual de Bandas de M úsica, o Sistema Estadual de Teatro, o Sistema Estadual de Museus e o Sistema Estadual de Documenta ção e
Arquivos.
Titulo: ESCRITÓRIO REGIONAL IMPLANTADO

Sistema Estadual de Cultura. promovendo a
Definição: Refere-se à implantação dos Escritórios Regionais da SECULT nas macrorregiões do Ceará, que contribuirá para o fortalecimento do
descentralização da estrutura administrativa da secretaria, possibilitando maior proximidade com as gestões municipais e maior capilaridade nos diversos territórios do estado.
Titulo: SISTEMA DE CULTURA ESTRUTURADO
Definição: Refere-se à estruturação dos Sistemas Estaduais de Equipamentos e de Segmentos, como o Sistema Estadual de Bibliotecas, o Sistema Estadual de Bandas de M úsica, o Sistema
Estadual de Teatro, o Sistema Estadual de Museus e o Sistema Estadual de Documentação e Arquivos.
Titulo: SISTEMA DE CULTURA APOIADO
Definição: Refere-se às ações da Secretaria voltadas para o apoio aos Sistemas Municipais de Cultura, considerando que a estrutura ção e a manutenção desses sistemas depende das gestões
municipais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

15,00

1.510.000,00

15,00

Financeiro (R$)

10.000,00

Físico

30,00

Financeiro (R$)

1.520.000,00

PLANO ELABORADO

Número Absoluto

Sim

2,00

10.000,00

5,00

10.000,00

7,00

20.000,00

0,00

10.000,00

ESCRITÓRIO REGIONAL IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

3,00

10.000,00

3,00

20.000,00

SISTEMA DE CULTURA ESTRUTURADO

Número Absoluto

Sim

5,00

10.000,00

0,00

10.000,00

5,00

20.000,00

SISTEMA DE CULTURA APOIADO

Número Absoluto

Não

61,00

10.000,00

41,00

0,00

61,00

10.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 421.1.03 - Promoção do fomento, difusão e circulação das iniciativas artísticas e culturais.
Caracterização: Esta iniciativa visa a circulação de atividades das mais diversas linguagens art ísticas, buscando descentralizar as a ções de fruição cultural, com projetos de editais e em parceria com
Governo Federal e municípios.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Refere-se à realização de eventos estruturantes consolidados no Calend ário Cultural do Governo do Estado, como: Bienal Internacional do Livro;Festival Mi - Música na Ibiapaba,
Encontro Mestres e Mestras do Mundo, Festival Cordas Ágio, Festa Patativa do Assaré em Arte e Cultura no Cariri, Bienal Circula Cear á, Festival Maloca Dragão, Festival Solar
Fotografia, Orquestra no Parque e outros.
Titulo: PROJETO CULTURAL APOIADO
Definição: Apoio a projetos selecionados nos editais de fomento às artes e políticas afirmativas: Incentivo às Artes (Prêmio Alberto Nepomuceno e Prêmio Pedro Boca Rica), Edital Cinema e
Vídeo; Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia; Cultura Inf ância e Cultura LGBT, Toda Banda de Música é uma Escola, Edital Cultura Acessíve,l e projetos apoiados nos editais dos
Ciclos de Tradição Popular: Carnaval do Ceará; Ceará da Paixão; Festejos Ceará Junino e Ciclo Natalino, Prêmio Coletivos de Arte e Cultura das Periferias do Cear á, assim como
pagamento das despesas administrativas dos referidos editais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

3,00

1.953.391,00

4,00

5.000.000,00

7,00

Financeiro (R$)

6.953.391,00

PROJETO CULTURAL APOIADO

Número Absoluto

Sim

378,00

38.054.265,00

399,00

30.382.893,00

777,00

68.437.158,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 421.1.04 - Expansão do fomento a atividades culturais com a parceirização com o privado.
Caracterização: Contempla a criação, a expansão e o fortalecimento das estruturas e projetos culturais da sociedade civil e de produtores voltadas para a cria ção, produção e difusão cultural e artística, com
mecanismo de fomento que conjuga recursos do poder p úblico estadual e de particulares, por meio de ren úncia fiscal, nos termos do Artigo 20 da Lei nº 13.811/2006, e fomento a projetos de
entidades do estado. Tem como público alvo artistas, produtores e entidades da sociedade civil.
Entregas
Titulo: PROJETO CULTURAL APOIADO
Definição: Refere-se ao apoio de projetos por meio do lan çamento do Edital Mecenas do Ceará, com o objetivo de incentivar atividades culturais pela conjuga ção de recursos do Poder Público
estadual e de instituições privadas, por meio de renúncia fiscal nas modalidades de doação, patrocínio e investimento.
Titulo: OUTORGA CONCEDIDA
Definição: Refere-se ao reconhecimento de pessoas jurídicas de direito público e privado, com e sem fins lucrativos, com a outorga do Selo de Responsabilidade Cultural, que comprovadamente
implementam ou incentivam programas, projetos e a ções voltados para o desenvolvimento cultural do Estado do Cear á, através de seleção via Edital do Selo de Responsabilidade
Cultural.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

PROJETO CULTURAL APOIADO
OUTORGA CONCEDIDA

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

100,00

20.100.000,00

100,00

20.100.000,00

200,00

40.200.000,00

20,00

10.000,00

0,00

10.000,00

20,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 421.1.05 - Promoção da Política Estadual de Acessibilidade Cultural.
Caracterização: A iniciativa prevê a implementação de uma política estadual de acessibilidade cultural, com objetivo de garantir amplo acesso para, por e com pessoas com defici ência aos equipamentos
culturais do Estado.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Refere-se a eventos realizados com o objetivo de estimular e valorizar o protagonismo das pessoas com defici ência, por meio de conteúdos formativos, compartilhamento de
experiências, tecnologias acessíveis e processos criativos voltados para as pessoas com deficiência, no âmbito das políticas culturais do Governo do Estado do Ceará.
Titulo: EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO
Definição: Refere-se à adequação de forma escalonada nas áreas estrutural, comunicacional, atitudinal e est ética, para a oferta de programação cultural, produzida e/ou executada por ou para
pessoa com deficiência, no âmbito dos equipamentos e na sede da Secretaria da Cultura, atendendo às normas previstas de acessibilidade.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

1,00

20.000,00

1,00

Financeiro (R$)

160.000,00

Físico

2,00

Financeiro (R$)

180.000,00

EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO

Número Absoluto

Sim

3,00

50.000,00

3,00

50.000,00

6,00

100.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 421.1.06 - Expansão da participação social na promoção das políticas culturais.
Caracterização: A iniciativa prevê oportunizar a Rede Cearense dos Pontos de Cultura com o objetivo de estimular a reflex ão, o ambiente de trocas, as colaborações e os encontros, a partir da conex ão de
pessoas e iniciativas de base comunit ária, com atuação em rede, economias solidária e criativa e gestão compartilhada, visando o fortalecimento e o compartilhamento de espa ços,
metodologias, produtos, serviços, processos e ações criativas empreendidas no campo da cultura, visando o fortalecimento da pol ítica estadual Cultura Viva; prevê a ampliação dos Pontos
de Cultura com atuação no Ceará, e a certificação como Ponto de Cultura de entidades e coletivos culturais, constitu ídos juridicamente ou não, que desenvolvam iniciativas culturais
continuadas nas comunidades em que est ão inseridos, visando garantir o pleno exerc ício dos direitos culturais, dispondo-lhes os meios e insumos necessários para produzir, registrar, gerir e
difundir iniciativas culturais para a valorização da identidade cultural local.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Refere-se à realização de eventos de fortalecimento da Rede Cearense dos Pontos de Cultura por meio da participa ção social na promoção das políticas culturais do Governo do
Ceará, como: Fórum Cearense dos Pontos de Cultura (anual), Teia Estadual de Pontos de Cultura (bienal) e Encontros Regionais com Pontos de Cultura.
Titulo: PRÊMIO CONCEDIDO
Definição: Refere-se à concessão de prêmio a projetos selecionados no Edital Prêmio Pontos de Cultura do Ceará, no intuito de valorizar e desenvolver a cultura local, concedido a entidades
culturais sem fins lucrativos, chanceladas como Ponto de Cultura, selecionadas por uma Comiss ão de Avaliação e Seleção, como reconhecimento e fomento às iniciativas da
sociedade civil com atuação e sediada no Estado do Ceará
Titulo: CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA
Definição: Realização de Chamamento Público de Certificação para Pontos de Cultura em andamento, para os Pontos reconhecidos oficialmente, seja no
como também, os auto-declarados como Pontos, com constituição jurídica ou não.

âmbito municipal, estadual ou federal,

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

8,00

30.000,00

0,00

300.000,00

8,00

330.000,00

50,00

1.010.000,00

100,00

2.520.000,00

70,00

20.000,00

140,00

40.000,00

PRÊMIO CONCEDIDO

Número Absoluto

Sim

50,00

1.510.000,00

CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA

Número Absoluto

Sim

70,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 421.1.07 - Promoção do acesso ao Livro e à Leitura.
Caracterização: Tem por finalidade ampliar a democratização do acesso ao livro, à formação de leitores, à difusão da literatura e o fomento à economia do livro.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Refere-se à realização de feiras literárias nas regiões do Estado do Ceará e na Capital.
Titulo: PESSOA BENEFICIADA
Definição: Pessoas de comunidades de extrema pobreza beneficiadas, no âmbito familiar, através do Projeto Agentes de Leitura, com formação leitora, aprimoramento da interpretação de textos
e na fruição da leitura literária, proporcionando a democratização do acesso ao livro e aos meios da leitura como a ção cultural estratégica de inclusão social, desenvolvimento humano
e cidadania.
Titulo: ACERVO DISPONIBILIZADO
Definição: Refere-se à disponibilização de livros adquiridos via fomento e por meio das contrapartidas obrigatórias de obras publicadas com investimento da Secult.
Titulo: PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA
Definição: Trata-se da implantação de ambientes digitais favoráveis à democratização do acesso ao livro e à leitura, buscando estimular a cria ção de acervos digitais no âmbito das bibliotecas
públicas cearenses e a construção de plataformas de streaming que valorizem as obras e editoras nordestinas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

4,00

230.000,00

3,00

150.000,00

7,00

380.000,00

PESSOA BENEFICIADA

Número Absoluto

Não

97.330,00

1.200.000,00

99.654,00

1.200.000,00

99.654,00

2.400.000,00

Sim

41.140,00

140.000,00

41.180,00

140.000,00

82.320,00

280.000,00

Sim

2,00

170.000,00

2,00

170.000,00

4,00

340.000,00

PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA

Número Absoluto
Número Absoluto

Financeiro (R$)

Físico

Total*

EVENTO REALIZADO

ACERVO DISPONIBILIZADO

Físico

2023
Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 421.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.
Caracterização: Refere-se à garantia do funcionamento dos equipamentos culturais de responsabilidade da SECULT, assegurando custeio, pessoal e manuten ção permanente, assim como a oferta de ações
e programações artísticas e culturais procurando estabelecer plano de gerenciamento de médio prazo e com execução direta ou indireta.
Entregas
Titulo: EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO
Definição: Refere-se à manutenção e funcionamento dos equipamentos culturais, com pagamento das despesas, de contas p úblicas, terceirização, outras despesas e contrato de gest ão quando
necessário.
Titulo: PROJETO CULTURAL APOIADO
Definição: Refere-se à seleção, para apoio, de projetos de ocupa ção nos equipamentos culturais, ou por meio de contrato de gest ão, visando ofertar à população cearense programação
permanente de atividades artísticas e culturais nas diversas linguagens art ísticas em todos os equipamentos de cultura do Governo do Estado, assim como de Equipamentos e
Espaços Culturais Comunitários e Independentes.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO

Número Absoluto

Não

12,00

52.443.197,00

PROJETO CULTURAL APOIADO

Número Absoluto

Sim

3,00

8.340.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

12,00

42.630.740,00

12,00

95.073.937,00

3,00

1.400.000,00

6,00

9.740.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 421.1.09 - Promoção de apoio a trabalhadores e trabalhadores da Cultura cearense para o enfrentamento aos efeitos ocasionados pela pandemia da Covid 19.
Caracterização: A iniciativa tem como objetivo proporcionar condi ções para que os trabalhadores e trabalhadoras da Cultura cearense possam enfrentar os efeitos gerados pela pandemia da Covid 19,
sobretudo os relativos à paralisação das atividades artísticas e culturais por ocasião da necessidade de isolamento social, assegurando uma renda m ínima e valorizando os agentes culturais,
por ser essencial para o processo de fortalecimento das cadeias produtivas e o incentivo à produção material e simbólica dos conteúdos e conhecimentos artísticos-culturais.
Entregas
Titulo: AGENTE CULTURAL APOIADO
Definição: A entrega refere-se ao trabalhador ou trabalhadora do setor cultural cearense que recebeu apoio por meio, dentre outras estrat égias, da concessão de auxílio emergencial financeiro,
em caráter provisório, de forma a ampará-los diante dos impactos causados pela pandemia da Covid-19.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

AGENTE CULTURAL APOIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

100.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

0,00

100.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
2022

2023

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

125.940.853,00

102.773.633,00

228.714.486,00

DESPESAS CORRENTES

125.860.853,00

102.723.633,00

228.584.486,00

80.000,00

50.000,00

130.000,00

125.940.853,00

102.773.633,00

228.714.486,00

2022

2023

Total

Esfera

DESPESAS DE CAPITAL

Total

Total

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

77.340.853,00

54.173.633,00

131.514.486,00

27200004 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA

48.600.000,00

48.600.000,00

97.200.000,00

125.940.853,00

102.773.633,00

228.714.486,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA
Órgão Gestor:

27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

Órgãos Executores

27000000 - SECRETARIA DA CULTURA
27200004 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA
Justificativa: Nos últimos anos, as chamadas indústrias criativas, que envolvem as áreas da cultura e do entretenimento v êm se consolidando como um dos campos de maior potencial de renda e
empregabilidade, em todo o mundo. O Banco Mundial estima que a Economia da Cultura responde por 7% do PIB mundial (2003). Nos EUA a cultura é responsável por 7,7% do PIB, por 4%
da força de trabalho e os produtos culturais s ão o principal item de exportação do país (2001). Na Inglaterra, corresponde a 8,2% do PIB (2004), emprega 6,4% da força de trabalho e cresce
8% ao ano desde 1997. No Brasil, seguindo a tendência internacional, os números são expressivos. Segundo o IBGE, as 320 mil empresas do setor geram 1,6 milhão de empregos formais e
representam 5,7% das empresas do país. A cultura é o setor que melhor remunera - sua m édia salarial é 47% superior à nacional (GIL; FERREIRA; et alii, 2013). Os postos de trabalho
criativos registraram aumento na concentra ção de profissionais criativos na regi ão Nordeste, segundo o estudo Mapeamento da ind ústria criativa no Brasil, realizado pela Federa ção das
Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2019). De acordo com esse estudo em sua Análise Especial CE, o Ceará tem a segunda maior participa ção do Nordeste em economia criativa no PIB,
tendo produzido, em 2017, um PIB Criativo de aproximadamente R$ 2,9 bilhões. Por outro lado, o relatório do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídio na Adolescência (2017), da
Assembleia Legislativa do Ceará, informa que mais de um adolescente foi assassinado por dia em Fortaleza, cidade com cerca de 2,6 milhões de habitantes (quinta capital do Brasil em
população) e que possui o maior índice de homicídios na adolescência. Preocupam de igual forma os números apresentados no relatório do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e
Desigualdade Racial - realizado pela UNESCO, Secretaria Nacional de Juventude e o F órum Brasileiro de Segurança Pública (2017), no qual a taxa de homicídios de jovens negras no Ceará,
por 100 mil habitantes, é de 7,2 frente à taxa de homicídios de jovens brancas, que é 1,6. As jovens negras - 15 a 29 anos - correm risco de 4,43 mais chances de morrer do que as jovens
brancas cearenses. Em paralelo, o Ceará ocupa, de acordo com o relat ório, posições desvantajosas em relação a indicadores de frequência escolar, pobreza, mortalidades por homic ídio e
acidente de trânsito. A situação é complexa porque se relaciona com quest ões estruturais, mas o que se pode reter para os interesses da Pol ítica de Formação em Arte e Cultura é que o
campo cultural possui grande potencial de atra ção deste público. Ao mesmo tempo em que apresenta ampla capacidade de absor ção de mão de obra, incluindo artistas, técnicos, produtores,
gestores, formadores, mediadores, entre outros agentes, o desenvolvimento e a amplia ção do campo da cultura solicita profissionais cada vez mais qualificados, capazes de alargar,
multiplicar e inventar novos espaços de atuação, tornando-se aptos para a inserção em mercados diversificados - locais, nacionais e internacionais - complexos e competitivos. A
possibilidade de qualificação desses profissionais está diretamente atrelada à oferta de processos formativos de n íveis variados, desde cursos básicos e oficinas até formações de média e
longa duração, em distintos graus de aprofundamento, visando à capacitação, ao aperfeiçoamento e à especialização nos diversos métiers técnicos, artísticos e de gestão. No entanto, as
iniciativas de formação artística precisam ser projetadas e planejadas tamb ém numa perspectiva de médio e longo prazo, ou seja, formação e capacitação concebidas de forma estratégica,
transcendendo visões e ações imediatistas. Assim, será possível preparar nossos jovens de forma mais democr ática, continuada e consistente para a entrada no mercado dos bens
simbólicos, permitindo que se desenvolvam profissionalmente em áreas como o cinema, as mídias digitais, os jogos eletrônicos, o design, a música, o teatro, a dança, gastronomia e a hotela
Publico Alvo: Profissional da cultura, professores, estudantes de artes, artistas, agentes culturais, técnicos, gestores e demais atores do campo artístico-cultural.
Objetivo: Formar profissionais para atuar no campo das artes e da cultura, desenvolvendo capacidades e competências criativas, técnicas, de gestão e do pensamento crítico.
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Indicadores Programáticos
Título

Municípios com ações formativas
Total de ações formativas

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2018

número

Quanto maior, melhor

2020

Metas de Desempenho

Valor

2022

16,00

2023

30,00

35,00

850,00

900,00

Iniciativa
Titulo: 422.1.01 - Implantação da política formativa para a juventude.
Caracterização: Essa iniciativa refere-se à implementação de projetos no âmbito do Programa SuperAção. Este(s) projeto(s) visa(m) à realização de atividades de capacitação técnica e artística que
promovam perspectivas de geração de renda para jovens de 15 a 29 anos, possibilitando-lhes um espaço de convivência e aprendizagem que amplie seu capital cultural e,
consequentemente, suas possibilidades de inserção no mundo do trabalho cultural.
Entregas
Titulo: PESSOA BENEFICIADA
Definição: A entrega refere-se à oferta de cursos de caráter técnico e artístico voltados para distintas funções do fazer artístico-cultural para jovens de 15 a 29 anos, em vários territórios do
Estado, com a finalidade de gerar oportunidade de geração de renda e desenvolvimento pessoal.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA BENEFICIADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

7.000,00

2023

Financeiro (R$)

1.415.000,00

Físico

9.000,00

Total*

Financeiro (R$)

915.000,00

Físico

16.000,00

Financeiro (R$)

2.330.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 422.1.02 - Expansão da formação em arte e cultura nas instituições de ensino formal presentes no Estado.
Caracterização: Refere-se à expansão de oportunidades de formação artística e cultural para alunos e professores que atuam na rede de ensino formal presente no Estado do Cear á, além da oferta de
cursos de pós-graduação e extensão para professores e pesquisadores do campo da cultura.
Entregas
Titulo: ALUNO BENEFICIADO
Definição: Refere-se aos alunos beneficiados pela ação de extensão da Escola Pública de Formação Básica em Música da Uece, curso de extensão de longa duração, de caráter permanente, a
ser implantado por meio de parceria entre a Secult e a Uece.
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Refere-se às capacitações realizadas pelo conjunto de artistas credenciados no projeto Artista, Presente!.
Titulo: PROFISSIONAL CAPACITADO
Definição: Refere-se aos profissionais que concluíram o Curso de Especialização em Gestão de Produtos e Serviços Culturais, implantado em parceria com a Universidade Estadual do Cear á
(Uece) e/ou outras instituições de ensino superior e organizações da sociedade civil.
Titulo: PRODUTOR BENEFICIADO
Definição: Refere-se aos artistas credenciados pelo Governo do Estado para ministrar disciplinas eletivas voltadas para Arte e Cultura, no contexto do projeto Artista, Presente !, e os Mestres e
Mestras da Cultura, no âmbito da Escola com Mestres e Mestras da Cultura, projetos voltados à formação artística e vivência e produção cultural no cotidiano das Escolas de Ensino
Médio.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ALUNO BENEFICIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

50,00

10.000,00

100,00

50.000,00

150,00

200,00

0,00

Financeiro (R$)

60.000,00

CAPACITAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

155,00

0,00

355,00

0,00

PROFISSIONAL CAPACITADO

Número Absoluto

Sim

0,00

1.530.000,00

40,00

30.000,00

40,00

1.560.000,00

PRODUTOR BENEFICIADO

Número Absoluto

Sim

121,00

20.000,00

139,00

20.000,00

260,00

40.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 422.1.03 - Expansão da formação em arte e cultura promovida por organizações da sociedade civil.
Caracterização: Essa iniciativa contempla a expansão das ações de formação em arte e cultura realizadas em parceria com organiza ções da sociedade civil que realizam forma ção, mas também outras
formas de atuação cultural, como difusão, mediação e fomento, entre outras possibilidades
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Refere-se à Mostra da Rede das Escolas da Cultura que difunde produtos gerados no contexto das forma ções artísticas realizadas pelos equipamentos que integram a Rede: Escolas
Livres da Cultura, equipamentos culturais do Estado que realizam a ções continuadas de formação em arte e cultura, instituições municipais, estaduais e federais de ensino, e outras
instituições.
Titulo: PROJETO CULTURAL APOIADO
Definição: Apoio a projetos de formação em arte e cultura desenvolvidos por institui ções da sociedade civil por meio do Projeto Escolas da Cultura: Escolas Livres de Forma ção Artística e
Cultural.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

0,00

200.000,00

PROJETO CULTURAL APOIADO

Número Absoluto

Sim

30,00

1.010.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1,00

200.000,00

1,00

400.000,00

30,00

1.020.000,00

60,00

2.030.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 422.1.04 - Promoção da produção e difusão de conhecimento do campo artístico-cultural.
Caracterização: Essa iniciativa tem por finalidade promover e estimular a produ ção e difusão de conhecimento em torno do campo artístico-cultural no Ceará. Será realizada por meio do apoio à publicação
de pesquisas sobre o campo artístico-cultural cearense, residências e intercâmbios artísticos e formativos, bem como pela realiza ção dos Ciclos de Colóquios Arte, Cultura e Pensamento e a
criação de linhas editoriais como a linha editorial Coleção Arte, Cultura e Pensamento.
Entregas
Titulo: BOLSA CONCEDIDA
Definição: Refere-se a bolsas para residências e intercâmbios artísticos e formativos, concedidas com a finalidade de apoiar e estimular a produ ção e difusão de conhecimento em torno do
campo artístico-cultural no Ceará.
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Refere-se a eventos do Ciclo de Colóquios Arte, Cultura e Pensamento, constituído por uma série de colóquios com o objetivo de discutir, refletir e difundir modos de fazer, conhecer e
pensar a arte e a cultura em suas múltiplas dimensões no mundo contemporâneo.
Titulo: MATERIAL PUBLICADO
Definição: Refere-se à publicação de pesquisas resultantes de disserta ções e teses, no formato impresso e e-book, com a finalidade de consolidar e difundir conhecimentos art ístico/acadêmicos
gerados em torno do campo da Arte e da Cultura no Ceará.
Titulo: LINHA EDITORIAL CRIADA
Definição: Refere-se à criação de linhas editoriais capitaneadas pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE), com a finalidade de disponibilizar e difundir conte údos em livro sobre o
campo artístico e cultural, como a Coleção Cultura, Arte e Pensamento.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

BOLSA CONCEDIDA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

14,00

20.000,00

Físico

Financeiro (R$)

Sim

0,00

20.000,00

14,00

40.000,00

10.000,00

1,00

10.000,00

2,00

20.000,00

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

1,00

MATERIAL PUBLICADO

Número Absoluto

Sim

10,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10,00

20.000,00

LINHA EDITORIAL CRIADA

Número Absoluto

Sim

1,00

20.000,00

0,00

20.000,00

1,00

40.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 422.1.05 - Promoção da oferta descentralizada de formação em Arte e Cultura.
Caracterização: Consiste na implementação da modalidade Escolas Públicas da Cultura, que tem por finalidade fomentar processos de forma ção em equipamentos culturais dos municípios do interior do
Ceará, objetivando descentralizar e democratizar o acesso a processos formativos em arte e cultura no estado.
Entregas
Titulo: PROJETO CULTURAL APOIADO
Definição: Projetos culturais apoiados nos municípios na modalidade Escolas Públicas da Cultura.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROJETO CULTURAL APOIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

10.000,00

0,00

Total*

Financeiro (R$)

26,00

10.000,00

Físico

Financeiro (R$)

26,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 422.1.06 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.
Caracterização: Essa iniciativa tem por finalidade promover a continuidade das a ções e atividades formativas realizadas no âmbito da programação cultural dos vários equipamentos culturais do Governo do
Estado, tanto os que se dedicam primordialmente à formação artística e cultural quanto aqueles que realizam difusão e formação.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Refere-se a ações formativas realizadas pelos equipamentos culturais do Estado.
Titulo: EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO
Definição: Refere-se à manutenção dos equipamentos de cultura do Governo do Estado, garantindo a oferta à população cearense de programação permanente de atividades formativas art ísticas
e culturais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAPACITAÇÃO REALIZADA
EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

730,00

1.000.000,00

785,00

1.000.000,00

1.515,00

2.000.000,00

6,00

21.970.040,00

6,00

21.970.040,00

6,00

43.940.080,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 422.1.07 - Qualificação da cadeia produtiva do setor artístico-cultural cearense para o enfrentamento aos efeitos ocasionados pela pandemia da Covid 19.
Caracterização: A iniciativa envolve a implementação de um conjunto de estratégias de qualificação para o aperfeiçoamento da cadeia produtiva com foco na dinamiza ção das potencialidades e
oportunidades no âmbito da economia da cultura e setores criativos com vistas a favorecer o desenvolvimento do ecossistema das artes e seus atores (artistas, produtores, técnicos e
gestores), promovendo, assim, ações de pesquisa para fornecimento de informa ções quantitativas e qualitativas sobre os empreendimentos ligados ao setor cultural, bem como a ções
formativas voltadas para a qualificação profissional de profissionais e empreendedores ligados aos setores da economia criativa.
Entregas
Titulo: AGENTE CULTURAL QUALIFICADO
Definição: A entrega refere-se ao agente cultural que foi qualificado por meio de cursos, produtos art ísticos e apresentações, bem como pelo resultado da realiza ção de mapeamento dos
empreendimentos, elaboração de políticas públicas de curto, médio e longo prazo e estruturação dos processos formativos, gerando renda e melhoria na oferta de servi ços ligados aos
setores da economia criativa.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

AGENTE CULTURAL QUALIFICADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

0,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

0,00

Financeiro (R$)

0,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

27.225.040,00

25.275.040,00

DESPESAS CORRENTES

27.225.040,00

25.275.040,00

52.500.080,00

27.225.040,00

25.275.040,00

52.500.080,00

Total

52.500.080,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
27000000 - SECRETARIA DA CULTURA
27200004 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA

Total

2022

2023

Total

26.225.040,00

24.275.040,00

1.000.000,00

1.000.000,00

50.500.080,00
2.000.000,00

27.225.040,00

25.275.040,00

52.500.080,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE
Órgão Gestor:

27000000 - SECRETARIA DA CULTURA

Órgãos Executores

27000000 - SECRETARIA DA CULTURA
27200004 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Justificativa: A preservação do Patrimônio Cultural material e imaterial está envolta num campo de conflitos e negocia ções de diferenciadas naturezas, sejam elas pol íticas, culturais, sociais, comerciais, a
preservação do Patrimônio está inserida historicamente num complexo terreno (ALVES, 2017). Este complexo terreno guarda as disputas territoriais mais desiguais poss íveis como
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
especulação imobiliária, geradora de higienização e estratificação social, apagando simbolicamente e afastando concretamente popula ções de origem étnica e social diversas (IPHAN, 2014).
Essa problemática atinge diretamente as possibilidades de identifica ção das comunidades com o patrimônio, inclusive distanciando a apropria ção destas como sendo também detentoras dos
bens culturais materiais, imateriais e simbólicos, por serem naturais desses territórios ou por manterem as expressões culturais que definem suas identidades e subjetividades.
A importância do Patrimônio cultural para a sociedade cearense, bem como para todos os segmentos sociais, reside diretamente na sua contribui ção para as comunidades, especificamente
aquelas mais vulneráveis, tendo em vista as potencialidades que apresenta ao desenvolvimento socioecon ômico - do qual não deve o patrimônio estar dissociado (Anuário do Ceará
2018-2019). A importância das atividades culturais têm tomado dimensões mais do que simbólicas no mundo inteiro. Estudos do setor cultural afirmam que essa labora ção agora conta "com
6,1% da economia mundial. Elas geram uma renda anual de US$ 2,25 bilhões e quase 30 milhões de empregos no mundo, empregando mais pessoas com idades entre 15 e 29 que
qualquer outro setor. A indústrias culturais e criativas se tornaram essenciais para o crescimento econ ômico inclusivo, reduzindo as desigualdades e colaborando para o desenvolvimento
sustentável" (UNESCO, 2017). O estudo socioeconômico sobre Turismo e Economia Criativa da Federa ção das Indústrias do Ceará (FIEC, 2017) registrou que o Patrimônio é responsável
pela maioria dos empregos formais no Brasil e no Cear á, segundo o estudo a subdivisão artesanato é responsável por 66% desse resultado. As ações culturais do Estado atingem
diretamente 78 (setenta e oito) mestres da cultura, 13 (treze) grupos e 2 (duas) coletividades reconhecidas como Tesouros Vivos do patrim ônio cultural cearense, incluindo-os em nossas
atividades, eventos e projetos, viabilizando assim, espa ços para a sustentabilidade dos mesmos. Além dos tesouros vivos, o setor cultural cearense tamb ém movimenta, através de editais
cíclicos, uma cadeia produtiva de mais de 10 segmentos profissionais, dentre eles: músicos, atores, cabeleleiros, costureiras, artistas pl ásticos, motoristas, seguranças, produtores,
tradutores de LIBRAS, etc. Aquece ainda o mercado de tecidos, empresas a éreas, gráficas, e outros serviços como locação de banheiros quimícos, estrutura para eventos e outros servi ços
pertinentes à realização de eventos de grande e pequeno porte. Constatamos ent ão, que o patrimônio cultural cearense é potencialmente impactante na economia, no lazer e na educa ção,
como elemento artístico, social e histórico. Em se tratando de outros instrumentos alusivos ao Patrim ônio, a Educação Patrimonial subsidia formas de apropria ção e valorização do
patrimônio uma vez que torna processos sócio-históricos conhecidos por quem os compreende e acessa (IPHAN, 2014). Tomar conhecimento sobre o mesmo por meio de metodologias,
projetos e ações pedagógicas fomenta sua preservação e valorização, envolvendo os atores sociais mais importantes - a popula ção -, além dos componentes das esferas de gest ão
governamental historicamente condutores de tais processos. A repercuss ão da educação patrimonial vai além das salas de aula, na medida em que seu processo inicia -se com a reflexão
acerca do sujeito, sua história e o que lhe identifica e se direciona para a compreens ão de sua responsabilidade para com esse legado. Considerando as m últiplas dimensões do Patrimônio
Cultural, assim como a existência dos
Publico Alvo: Mestres da Cultura diplomados pelo Estado (Tesouros Vivos); Mestres de Tradição, pesquisadores, professores, estudantes, agentes culturais, gestores p úblicos, produtores culturais,
instituições ligadas a política de patrimônio, povos e comunidades tradicionais.
Objetivo: Garantir a política de salvaguarda e sustentabilidade do patrim ônio cultural e da memória cearense por meio da qualificação e ampliação de ações de pesquisa, educação patrimonial,
comunicação e acessibilidade aos bens culturais.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2018

9,02

36,00

39,00

Evolução anual de manifestações afro-brasileiras e indígenas
envolvidas nas atividades dos equipamentos vinculados à Secult

número

Quanto maior, melhor

2018

41,00

66,00

71,00

Evolução anual de monumentos históricos tombados pelo Estado

número

Quanto maior, melhor

2018

44,00

47,00

48,00

Ações vinculadas à Secult que contam com a participação dos
Mestres da Cultura e/ou Grupos de Tradição Popular

Valor

2022

2023
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Iniciativa
Titulo: 423.1.01 - Promoção da melhoria dos instrumentos de preservação do Patrimônio Material e Imaterial Cearense.
Caracterização: Tendo em vista o reconhecimento do Patrimônio Material e Imaterial Cearense e as estrat égias para sua preservação, essa iniciativa objetiva a implementa ção de uma metodologia de
inventário, referenciamento e valorização do patrimônio cultural, com vista à melhoria dos instrumentos de preserva ção. Tem como público-alvo gestores da secretaria da cultura do Estado
do Ceará, gestores dos órgãos municipais de preservação do patrimônio cultural e segmentos sociais. Objetiva ainda promover a formula ção dos planos setoriais pretendendo garantir a
salvaguarda dos povos e comunidades tradicionais, observando o Plano Estadual da Cultura (PEC). Atenderá povos indígenas, comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais
de matriz africana, religiões afro-brasileiras e grupos de expressões culturais afro-brasileiras.
Entregas
Titulo: PLANO ELABORADO
Definição: Planos Setoriais de Culturas Étnicas elaborados. Conjunto de ações que contribuirão para as políticas específicas das manifestações culturais afro-brasileiras e culturas indígenas, bem
como a cultura cearense de um modo geral.
Titulo: METODOLOGIA DE TRABALHO DISPONIBILIZADA
Definição: Refere-se à implementação de metodologias e normas de tombamento e registro de bens culturais, a fim de obter unicidade de procedimentos internos, clareza sobre o conte údo dos
dossiês, agilidade na montagem dos processos, seguran ça e amparo jurídico, transparência e ampla publicidade dos procedimentos. A metodologia contempla ainda a elabora ção de
legislação específica de proteção e valorização do patrimônio cultural, com vistas a preservação dos bens culturais materiais e imateriais que o compõem.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

PLANO ELABORADO

Número Absoluto

Sim

2,00

50.000,00

METODOLOGIA DE TRABALHO DISPONIBILIZADA

Número Absoluto

Não

2,00

50.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

0,00

50.000,00

2,00

100.000,00

0,00

50.000,00

2,00

100.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 423.1.02 - Expansão do reconhecimento e valorização dos bens de relevância histórica e cultural do Estado do Ceará.
Caracterização: A iniciativa tem como objetivo ampliar e qualificar o n úmero de parcerias com os municípios, setores públicos e privados para realização e consolidação de projetos de interesse do
patrimônio cultural, de natureza material e imaterial. Além do objetivo de ampliar a divulgação das ações através dos meios de comunicação televisiva, radiofônica e internet (plataformas
digitais).O público-alvo desta iniciativa são: a sociedade cearense, tesouros vivos (Mestras e Mestres da Cultura, grupos e coletividades ), povos indígenas, comunidades quilombolas, povos
e comunidades tradicionais de matriz africana e suas mais diversas expressões culturais e religiosas.
Entregas
Titulo: PROJETO CULTURAL APOIADO
Definição: A entrega envolve o apoio a projetos selecionados de grupos, coletivos, mestres e mestras da cultura tradicional, educadores, pesquisadores e demais agentes que atuam com a ções
de preservação, salvaguarda, promoção, difusão e memória do patrimônio cultural.
Titulo: DIVULGAÇÃO REALIZADA
Definição: Divulgação dos bens culturais à sociedade realizada por meios de comunica ção de rádio, televisão e internet, como a plataforma digital para Mestras e Mestres da Cultura do Estado do
Ceará, de modo a viabilizar o conhecimento pleno da rela ção de bens culturais, manifestações, celebrações e ofícios de importância histórica, artística ou cultural reconhecida pelo
Estado, contribuindo assim com a valorização, a difusão e a preservação do patrimônio material e imaterial cearense.
Titulo: PREMIAÇÃO CONCEDIDA
Definição: Premiação concedida através de editais com lançamento bienal para o reconhecimento cont ínuo e o fomento
afro-brasileiras em todo o território estadual.

às iniciativas culturais dos povos ind ígenas e das expressões

Titulo: ACERVO DISPONIBILIZADO
Definição: Acervos de caráter arquivísticos, bibliográficos e museológicos dos equipamentos culturais, arquivos e museus disponibilizados, ap ós higienização, catalogação, descrição, digitalização
e pesquisa, com vistas à melhoria da consulta presencial e a universaliza ção de seu conteúdo digital à sociedade por meio de plataforma web. Essa entrega redunda na promo ção da
salvaguarda dos acervos originais e subsidia atividades culturais e de extensão que envolvam o uso da imagem digital como recurso de preservação, estudo e transmissão.
Titulo: PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA
Definição: Refere-se ao apoio destinado à implantação de plataforma digital para ampliar o conhecimento sobre os Tesouros Vivos do Cear á. Política pioneira do Brasil, já entregou desde 2004
títulos para 122 tesouros, sendo 106 pessoas naturais, 13 grupos e 3 coletivos como referências culturais cearenses. As informações sobre estes sujeitos individuais e coletivos est ão
dispersas em material de acervo, publica ção acadêmica, material jornalístico, produção audiovisual, produção de catálogos e portfólios das mais diversas áreas culturais e linguagens.
Esta plataforma irá compilar, por meio de resultados de pesquisa e organiza ção de acervo, e entregar esse material sistematizado digitalmente al ém de novos materiais originais
produzidos no encontro Mestres do Mundo 2021, edição híbrida, com preponderância para atividades virtuais. Um dos produtos deste evento, a Plataforma digital será também
responsável por manter os vídeos da programação, como shows, aulas espetáculos, vídeos documentários, oficinas de formação, seminário do patrimônio, Rodas, (metodologia da
Secult pensadas para o evento que reúne os mestres e mestras a partir de suas maestrias /saberes) e as terreiradas (eventos de encontro e troca dos mestres entre as variadas
maestrias com resultado, lúdico, cênico, espetacular).
Titulo: MATERIAL PUBLICADO
Definição: Materiais impressos e digitais elaborados para divulgar a ções, iniciativas e debates relevantes para o campo do patrim ônio cultural e memória, e para inventariar os bens tombados e as
manifestações/expressões culturais registradas como patrimônio cultural cearense, produzidos e distribu ídos junto a escolas, ONGs, bibliotecas públicas e comunitárias e outras
instituições, materiais didáticos e paradidáticos (como livros, cartilhas, CDs, DVDs, jogos e outros).
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Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

PROJETO CULTURAL APOIADO

Número Absoluto

Sim

Físico

0,00

DIVULGAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

0,00

5,00

20.000,00

Físico

Financeiro (R$)

0,00

0,00

0,00

5,00

20.000,00

10,00

40.000,00

0,00

500.000,00

PREMIAÇÃO CONCEDIDA

Número Absoluto

Sim

57,00

1.000.000,00

57,00

1.500.000,00

ACERVO DISPONIBILIZADO

Número Absoluto

Não

2,00

20.000,00

4,00

20.000,00

4,00

40.000,00

PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA

Número Absoluto

Não

1,00

10.000,00

1,00

100.000,00

1,00

110.000,00

MATERIAL PUBLICADO

Número Absoluto

Sim

1,00

10.000,00

1,00

10.000,00

2,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 423.1.03 - Promoção de preservação do patrimônio material de relevância histórica e cultural.
Caracterização: A iniciativa tem como objetivo garantir o bom estado de preserva ção do patrimônio edificado tombado e dos equipamentos culturais atrav és de atividades a serem realizadas para reformar,
conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes para atender as necessidades e segurança dos seus usuários.
Entregas
Titulo: FISCALIZAÇÃO REALIZADA
Definição: Fiscalização realizada em bens tombados (públicos ou privados, urbanos ou rurais, isolados ou agrupados) e aqueles sob a gest ão da SECULT, envolvendo acompanhamento,
monitoramento, fiscalização de obras e reformas, além de vistorias dos bens materiais.
Titulo: EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO
Definição: Equipamento cultural tombado ou não em âmbito estadual, de propriedade ou uso do Governo do Estado, mantido, restaurado ou reformado, bem como equipado com acervo de obras
de arte e objetos históricos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

12,00

10.000,00

10,00

Financeiro (R$)

10.000,00

Físico

22,00

Financeiro (R$)

20.000,00

EQUIPAMENTO CULTURAL ESTRUTURADO

Número Absoluto

Não

6,00

8.876.168,00

6,00

6.000.000,00

6,00

14.876.168,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 423.1.04 - Expansão da oferta de bens imóveis do patrimônio de interesse histórico e artístico-cultural do Estado.
Caracterização: Essa iniciativa tem como objetivo promover a requalifica ção de imóveis e equipamentos que se encontram abandonados, em desuso, ou com restri ção física de atividades. Desta forma, além
de restabelecer o retorno à sociedade de importantes bens im óveis referenciais ao Estado do Ceará, estas edificações terão novos usos agregados, permitindo maior capacidade de usufruto
pelos seus futuros usuários.
Entregas
Titulo: EQUIPAMENTO CULTURAL IMPLANTADO
Definição: Equipamento cultural implantado após requalificação de imóvel ou equipamento que se encontra abandonado ou em desuso, para sua utilização.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

EQUIPAMENTO CULTURAL IMPLANTADO

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

Físico

21.936.609,00

2,00

Sim

2023

Financeiro (R$)

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

10.000.000,00

Financeiro (R$)

2,00

31.936.609,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 423.1.05 - Promoção do reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural.
Caracterização: Esta iniciativa visa mapear o patrimônio cultural e a diversidade das express ões artísticas realizadas em todo território cearense, através de mapeamentos, inventários e estudos com intuito
de realizar diagnóstico que identifique a relevância de arquiteturas, móveis e coleções, espaços e paisagens, os grupos tradicionais, express ões culturais, artistas e as cadeias produtivas
locais, objetivando a institucionalização de políticas públicas, com vistas à promoção e proteção legal através de tombamento e registro.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Evento realizado com vistas à colaboração da manutenção e salvaguarda do bem registrado e a difus ão do patrimônio cultural do Ceará, como a realização do Seminário do Patrimônio
Cultural do Estado do Ceará e o apoio às festas e celebrações reconhecidas como patrimônio cultural cearense.
Titulo: TÍTULO ENTREGUE
Definição: Título de reconhecimento oficial do bem como patrim ônio cultural material do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Tombo, conforme estabelece a Lei nº 13.465; e
reconhecimento oficial do bem como patrimônio cultural imaterial do Ceará, através da inscrição em um dos livros de Registro conforme estabelece a Lei n °. 13.427, de forma que os
bens reconhecidos venham a ser inseridos nas políticas de preservação e salvaguarda do Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

11,00

10.000,00

TÍTULO ENTREGUE

Número Absoluto

Sim

4,00

40.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

11,00

10.000,00

22,00

20.000,00

2,00

40.000,00

6,00

80.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 423.1.06 - Promoção de ações de valorização dos Tesouros Vivos da Cultura Cearense.
Caracterização: A iniciativa tem como objetivo valorizar os Tesouros Vivos da Cultura Cearense, por meio da publica ção de Edital que garanta pagamento de aux ílio financeiro, realizado mensalmente, de um
salário-mínimo para pessoas naturais denominadas Mestres da Cultura, conforme na Lei de nº 13.351 de 22 de agosto de 2003, bem como o auxílio concedido a Tesouros Vivos na
qualidade de grupo ou coletividade, conforme artigo 6º e 7º da referida Lei, selecionados no Edital dos Tesouros Vivos.
Entregas
Titulo: GRUPO CULTURAL APOIADO
Definição: Grupos e coletividades de Tesouros Vivos da Cultura, selecionados por edital e apoiados por meio da concess ão de auxílio financeiro, em conformidade aos Artigos 6 e 7 da Lei
n°13.842/2006. Inclui também os Editais de Prêmio para os Grupos e Coletividades do Ceará.
Titulo: MESTRE DA CULTURA APOIADO
Definição: Mestres da Cultura apoiados através da concessão de auxílio financeiro vitalício de um salário-mínimo, que foram titulados Tesouros Vivos da Cultura, através de edital específico.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

GRUPO CULTURAL APOIADO

Número Absoluto

Sim

2,00

10.000,00

MESTRE DA CULTURA APOIADO

Número Absoluto

Não

120,00

1.406.400,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

25,00

10.000,00

27,00

20.000,00

120,00

1.344.000,00

120,00

2.750.400,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 423.1.07 - Implantação do Sistema Estadual de Patrimônio Cultural.
Caracterização: A iniciativa tem como objetivo implantar o Sistema Estadual de Patrim ônio Cultural, visando um instrumento de gest ão de médio e longo prazo, com foco na articula ção e execução de
projetos e programas voltados para a preserva ção e a promoção do patrimônio cultural, seja de natureza material ou imaterial. A iniciativa atingirá a diversidade étnica, artística e cultural do
Estado.
Entregas
Titulo: SISTEMA IMPLANTADO
Definição: Refere-se à revisão de legislação das normativas do Patrimônio Cultural do Ceará na dimensão da política de tombamento e registro, dos tesouros (Mestres e Mestras da Cultura,
grupos e coletividades) com revisão conceitual, análise de fragilidades e sugestão de alterações, bem como avaliação de fortalecimento institucional no formato de planos e programas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SISTEMA IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

60.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

60.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

120.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 423.1.08 - Promoção das ações e programação nos equipamentos culturais do Estado.
Caracterização: Manutenção dos equipamentos culturais de responsabilidade da SECULT em pleno funcionamento, procurando estabelecer plano de gerenciamento de m édio prazo e com execução direta
ou indiretamente.
Entregas
Titulo: EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO
Definição: Equipamento cultural mantido com pagamento das despesas por meio de execução direta ou indireta para a continuidade da oferta de sua programação.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EQUIPAMENTO CULTURAL MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

8,00

Físico

21.807.979,00

Total*

Financeiro (R$)

8,00

Físico

8.064.010,00

Financeiro (R$)

8,00

29.871.989,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

55.317.156,00

26.288.010,00

81.605.166,00

DESPESAS CORRENTES

24.464.379,00

10.268.010,00

34.732.389,00

DESPESAS DE CAPITAL

30.852.777,00

16.020.000,00

46.872.777,00

55.317.156,00

26.288.010,00

81.605.166,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
27000000 - SECRETARIA DA CULTURA
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Total

2022

2023

Total

48.317.156,00

19.288.010,00

67.605.166,00

7.000.000,00

7.000.000,00

14.000.000,00

55.317.156,00

26.288.010,00

81.605.166,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA
Órgão Gestor:

30200001 - FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

Órgãos Executores

30200001 - FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ
Justificativa: Em observância aos princípios constitucionais da comunicação social, quanto ao conteúdo de produção e programação veiculada pelas emissoras de televis ão, art. 221-CF, a TV Ceará deve
atender a finalidade educativa, artística, cultural e informativa.
Há, também, que se ater ao cumprimento de outras normas legais, dentre as mais recentes, a Portaria nº 310, de 27 de junho de 2006, que aprovou norma complementar nº 01/2006, onde
trata dos recursos de acessibilidade, para pessoas com defici ência, na programão veiculada nos serviços de radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de televisão. O decreto nº
5.820, de 26 de junho de 2006, que dispõe sobre a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre - SBTVD-T e Portaria nº 378, de 22 de janeiro de 2016, onde normatiza o
citado decreto, todos publicados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).
Na contramão das TVs Comerciais, a TV Ceará na prestação de serviços televisivos, desempenha um papel de aperfei çoamento e democratização da comunicação, onde promova, espelhe
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e fortaleça a identidade do povo cearense em todos os seus aspectos, contrastes e riqueza, valorizando a cultura, promovendo a educação e ampliando os conteúdos informativos.
No propósito de cumprir com esses parâmetros citados e, ainda, de ser instrumento de informa ção, de produção e de divulgação da cultura cearense, o governo vem desenvolvendo a ções
no sentido de fortalecer a gestão de sua Fundação de Teleducação pela organização de seu corpo técnico profissionalizado, pela busca de parcerias com produtores de conte údo audiovisual
e com outras TVs, e na busca de alternativas para a produ ção de uma programação de qualidade e para a diversidade de seu conte údo. Além disso, também, por seu intermédio, o governo
desenvolve ações de comunicação nas áreas da educação, saúde, cultura e informação com uma oferta de serviço diferenciado das TVs comerciais, onde lhes falta maior interesse nestas
áreas.
Relativo a norma de acessibilidade para pessoas com deficiência, a TV mantém contrato com empresa que garanta esse direito da população.
A região de Fortaleza, com seus 19 municípios, teve o seu sinal digitalizado oficialmente em 2009, permanecendo, ainda, com o analógico até a data determinada pelo MCTIC. Na primeira
etapa definida pelo Ministério foram aplicados recursos financeiros para a implanta ção do sinal digital em mais três regiões, Cariri, Litoral Leste e Sertão do Sobral. No final do exercício de
2018 se concluiu a instalação dos equipamentos nos municípios de Juazeiro do Norte e Sobral, beneficiando ao todo de 37 municípios.
O sinal de radiodifusão de sons e imagens é transmitido por uma esta ção geradora situada no município de Fortaleza, duas estações retransmissoras de sinal digital, situadas em Juazeiro
do Norte e Sobral e 149 estações retransmissoras de sinal analógico nos diversos municípios do Estado do Ceará, totalizando 152 estações. Destas 149 de sinais analógicos, somente 14
estão funcionando satisfatoriamente. Todas as outras necessitam de manuten ção e reparos para retomarem seu funcionamento normal. Entretanto, mesmo em condi ções precárias na
estrutura física e técnica, hoje a emissora alcança com seu sinal híbrido, os 184 municípios do Estado do Ceará. Temos, ainda, o sinal em Standart Definition (SD) transmitido por satélite
que, além de cobrir todo o Estado do Ceará, também tem cobertura em todo o Brasil e parte a América do Sul para aqueles que tem antena parab ólica apontada para o satélite Claro C2 e
sintonizado na frequência 3955MHz da TVC.
A antena da estação geradora de sinal passou por um longo per íodo sem manutenção e reparos, apresentando riscos em suas instala ções. Processo de licitação foi concluído no final do
exercício de 2018 e a contratação de empresa para a realização dos serviços de reparos corretivos e preventivos do equipamento. Entretanto, muito há que se fazer na estrutura f ísica e
tecnológica do parque da emissora de TV.
Publico Alvo: População usuária de serviços televisivos.
Objetivo: Ampliar a promoção da oferta dos serviços televisivos com uma programação de qualidade, diversificada e inclusiva.
Indicadores Programáticos
Título

Municípios conectados com o sinal digital da emissora de TV Ceará

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Metas de Desempenho

Valor

2022

15,00

2023

89,00

64,00

Iniciativa
Titulo: 424.1.01 - Expansão da cobertura de sinal digital na transmissão da programação televisiva.
Caracterização: A expansão se refere ao conjunto de medidas, compreendendo atividades final ísticas voltadas a estrutura física e tecnológica, aquisição de materiais e serviços, para fazer chegar o sinal de
radiodifusão de sons e imagens em alta definição a todo o Estado do Ceará, contemplando seus municípios.
Entregas
Titulo: MUNICÍPIO CONECTADO
Definição: Município alcançado pelo sinal de radiodifusão de sons e imagens em alta definição (digital) transmitido pela emissora TV Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

MUNICÍPIO CONECTADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

118,00

2023

Financeiro (R$)

100.000,00

Físico

163,00

Total*

Financeiro (R$)

110.000,00

Físico

163,00

Financeiro (R$)

210.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 424.1.02 - Qualificação física e tecnológica da estrutura da oferta de serviços televisivos.
Caracterização: A iniciativa se refere à ampliação e modernização do parque técnico da emissora e retransmissoras de TV.
Entregas
Titulo: EMISSORA DE TV MODERNIZADA
Definição: Emissora de TV modernizada através de um conjunto de atividades finalísticas, compreendendo aquisições de materiais e serviços que promovam a melhoria, ampliação e
modernização da estação geradora, up-link fixo (estação terrena), estações de retransmissão e outros equipamentos, serviços contratados que aumentem a capacidade estrutural e
tecnológica do parque técnico de TV.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

EMISSORA DE TV MODERNIZADA

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

100.000,00

1,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

105.653,00

Financeiro (R$)

1,00

205.653,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 424.1.03 - Promoção da oferta de serviços televisivos.
Caracterização: A iniciativa refere-se à manutenção das atividades de produção e veiculação de programas televisivos, do funcionamento da área de programação e jornalismo e do parque técnico de TV.
Entregas
Titulo: PROGRAMA DE TV OFERTADO
Definição: A entrega é resultado do conjunto de atividades final ísticas, compreendendo aquisições de materiais e serviços, despesas com pessoal e encargos sociais de natureza remunerat ória e
outros serviços similares que promovam a oferta de serviços televisivos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROGRAMA DE TV OFERTADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

166,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

5.754.887,00

182,00

Total*

Financeiro (R$)

Físico

5.971.565,00

182,00

Financeiro (R$)

11.726.452,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

5.954.887,00

6.187.218,00

12.142.105,00

DESPESAS CORRENTES

5.754.887,00

5.971.565,00

11.726.452,00

200.000,00

215.653,00

415.653,00

6.187.218,00

12.142.105,00

DESPESAS DE CAPITAL

Total

5.954.887,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Órgão Executor Financeiro

2022

30200001 - FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

Total

2023

Total

5.954.887,00

6.187.218,00

12.142.105,00

5.954.887,00

6.187.218,00

12.142.105,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Resultado Temático: População com educação básica de qualidade e com equidade.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2018

adimensional

Quanto maior, melhor

2017

5,20

adimensional

Quanto maior, melhor

2017

5,00

adimensional

Quanto maior, melhor

2017

5,40

percentual

Quanto maior, melhor

2018

71,50

79,40

80,20

Pessoas de 19 anos com pelo menos o ensino médio concluído

percentual

Quanto maior, melhor

2018

50,43

66,00

66,70

Pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o ensino
fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada)
População de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a educação
básica

percentual

Quanto maior, melhor

2017

97,90

99,00

99,50

percentual

Quanto maior, melhor

2017

88,90

89,50

91,20

Taxa de aprovação nas escolas regulares estaduais de ensino médio

percentual

Quanto maior, melhor

2018

90,00

93,60

94,00

Crianças no 2º ano do ensino fundamental alfabetizadas (SPAECE ALFA)
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da rede estadual do
ensino médio
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da rede pública nos
anos finais
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da rede pública nos
anos iniciais
Pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental concluído nas
escolas do estado

Valor

2022

90,70

2023

95,60

97,50

431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO
Órgão Gestor:

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Órgãos Executores

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
24000000 - SECRETARIA DA SAÚDE
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Justificativa: Na sociedade atual, as temáticas da diversidade e inclusão na educação vêm adquirindo cada vez maior visibilidade, suscitando discuss ões e reflexões da grande mídia às redes sociais, dos
movimentos sociais às salas de aula. Relações étnico-raciais, diversidade sexual, questões de gênero, pluralismo religioso, relações geracionais, culturais, infantis e juvenis s ão temas que
provocam diversas reações, assim como geram iniciativas e orienta ções a serem praticadas numa perspectiva de afirma ção democrática, respeito mútuo, aceitação da diferença e
construção de uma sociedade em que todas e todos possam ser plenamente cidadãs e cidadãos.
Constitui desafio para os sistemas de ensino colocar no centro da pol ítica pública o valor das diferenças e da diversidade com seus conteúdos específicos e diferenciados de modo a,
efetivamente, incluir a todas e todos, afirme identidades, empodere e construa autonomias. Nesse sentido, considera -se que a base legal para o enfrentamento desse desafio encontra -se,
em especial, no Plano Nacional de Educação (PNE).
As atuais Resoluções do Conselho Nacional de Educação estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais, orientando a constru ção de um sistema educacional inclusivo, que garanta o
direito universal de acesso à escolarização e assegure, como parte integrante desse direito, o respeito e a valorização da diversidade.
Nesse contexto, com vistas à formulação e à implementação de políticas públicas voltadas para a valorização das diferenças e da diversidade, à promoção da educação inclusiva, dos
direitos humanos, esse Programa visa à universalização do atendimento da Educação Básica, à redução das desigualdades sociais e supera ção dos múltiplos processos de exclusão. Esse
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desafio exige o fortalecimento da escola como espa ço educador sustentável, de inclusão, de respeito à diversidade e de promo ção da equidade, na perspectiva de dar visibilidade às ações
voltadas para os segmentos que necessitam de políticas mais focalizadas, tais como:
Educação do Campo ¿ O Censo Escolar da rede pública estadual de ensino, dados de 2018, registrava, em 2019, 91 escolas estaduais localizadas no meio rural, sendo: 9 escolas do campo
em Áreas de Assentamento, 01 Escola Família Agrícola (EFA); 31 escolas indígenas e 1 escola quilombola; e outras 49 escolas, entre: regulares de ensino m édio, de educação profissional e
escolas de tempo integral.
Em 2021, dados do Censo Escolar de 2020, essa configuração apresenta as seguintes alterações: 98 escolas em meio rural, sendo 10 escolas do campo em Áreas de Assentamento, 1
Escola Família Agrícola (EFA), 32 escolas indígenas, 1 escola quilombola e outras 54 escolas, dentre escolas regulares de ensino m édio, escolas estaduais de educação profissional, e
escolas de tempo integral.
Constituem-se elementos estratégicos para a permanência dos jovens na escola do campo o fortalecimento do desenvolvimento curricular articulado à produção de material didático
complementar, o investimento na formação de professores, a ampliação do acompanhamento pedagógico, além do apoio técnico e financeiro à estruturação e funcionamento dos campos
experimentais.
Permanece ainda a demanda por construção de novas escolas em áreas de assentamento e para EFAs, com projeto arquitetônico diferenciado.
Educação Escolar indígena - De acordo com o Censo Escolar, dados de 2018, em 2019, a rede pública estadual conta com 39 escolas indígenas, cuja matrícula nesse período era de 7.186
alunos. Em 2021, dados do Censo de 2020, registrou uma elevação percentual de 5,3 (7.593) nas matrículas. Nas redes municipais, registram-se 04 escolas e 01 Centro de Educação
Infantil, nos municípios Maracanaú, Caucaia e Itapipoca.
São desafios dessa oferta: a revisão dos currículos, a formação dos professores, a produção de material didático que responda às especificidades da interculturalidade, do fortalecimento de
suas identidades e de suas práticas pedagógicas, em consonância com sua cultura e vida comunitária, bem como a infra
Publico Alvo: Segmentos pertencentes às populações vulneráveis e/ou com características diferenciadas, alunos da Educa ção Básica que necessitem de formação em inclusão e temas da diversidade e
profissionais da Educação.
Objetivo: Garantir a escola como espaço educador sustentável, inclusivo, acolhedor, que respeite as diversidades e promova a equidade no padr ão de acesso, nas condições de oferta, de
permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente aos educandos com necessidades especiais, com caracter ísticas diferenciadas e/ou àqueles pertencentes às
populações vulneráveis em articulação intersetorial.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

2023

Alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum
do ensino médio nas escolas do campo

percentual

Quanto menor, melhor

2019

19,00

18,40

18,30

Alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum
do ensino médio nas escolas indígenas

percentual

Quanto menor, melhor

2019

8,40

8,20

8,10

Alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum
do ensino médio nas escolas quilombolas

percentual

Quanto menor, melhor

2019

28,70

27,80

27,60

Alunos com alguma necessidade especial abaixo da média em três ou
mais disciplinas da base comum do ensino médio nas escolas
estaduais

percentual

Quanto menor, melhor

2019

26,50

25,70

25,50

Alunos com deficiência concluintes do ensino médio regular estadual

percentual

Quanto maior, melhor

2018

92,90

98,30

98,80

População autodeclarada indígena de 15 a 17 anos que frequenta a
escola ou já concluiu a educação básica

percentual

Quanto maior, melhor

2018

91,90

85,50

85,90

População autodeclarada negra (pretos e pardos) de 15 a 17 anos que
frequenta o ensino médio ou já concluiu a educação básica

percentual

Quanto maior, melhor

2018

91,90

83,10

83,40

População autodeclarada negra (pretos e pardos) de 19 anos que
concluiu a educação básica

percentual

Quanto maior, melhor

2018

40,40

63,40

64,00

Taxa de atendimento da população de 15 a 17 anos residente na zona
rural

percentual

Quanto maior, melhor

2018

88,40

92,70

93,70
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Iniciativa
Titulo: 431.1.01 - Qualificação das propostas pedagógicas e curriculares específicas e diferenciadas.
Caracterização: Esta iniciativa destina-se à readequação e implementação de propostas pedagógicas e curriculares, específicas e diferenciadas, por meio do desenvolvimento de a ções de formação
continuada, e em serviço (seminários, encontros, oficinas e outras estrat égias formativas), para profissionais da educação e produção de material estruturado para educandos e professores,
visando à garantia de oportunidades de aprendizagem e de escolariza ção de educandos indígenas, quilombolas, afro-brasileiros, do campo, LGBT, em situação de privação de liberdade e
pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação.
Entregas
Titulo: ALUNO BENEFICIADO
Definição: Refere-se as/aos alunas/os que serão beneficiadas/os com a produção de material didático complementar para atender as especificidades das /os educandos indígenas, quilombolas,
afro-brasileiras/os, do campo, LGBT, em situação de privação de liberdade e pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação e Transtornos do Espectro Autista (TEA).
Titulo: PROFISSIONAL QUALIFICADO
Definição: Refere-se aos profissionais da educação (professores, diretores, coordenadores e secret ários escolares, profissionais de apoio escolar, equipes multiprofissionais, t écnicos das Credes,
Sefor), que participam de formações continuadas e em serviço, nos formatos presencial, semipresencial e mediadas pela EaD, desenvolvidas nas diferentes áreas\modalidades de
ensino, com o objetivo de qualificar sua atua ção e melhoria dos serviços executados, bem como material de apoio à formação continuada dos professores numa perspectiva de apoiar a
qualificação para o desenvolvimento de ações pedagógicas inclusivas que respeitem as diferenças dos educandos em situação de vulnerabilização.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

ALUNO BENEFICIADO

Número Absoluto

Não

11.397,00

100.000,00

PROFISSIONAL QUALIFICADO

Número Absoluto

Não

2.484,00

100.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

11.397,00

100.000,00

11.397,00

200.000,00

2.524,00

100.000,00

2.524,00

200.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 431.1.02 - Qualificação dos serviços educacionais de apoio à inclusão e ao atendimento das pessoas com defici ência, com altas habilidades/superdotação, com Transtorno do Espectro
Autista (TEA) e pessoas surdas nas escolas da rede estadual de ensino.
Caracterização: Esta iniciativa compreende o apoio técnico pedagógico e financeiro à implementação de serviços que qualifiquem a inclusão do atendimento das pessoas com defici ência, com altas
habilidades/superdotação, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas surdas, matriculadas em salas comuns, salas especiais e em escolas especializadas, por meio do
Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) e Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes), localizadas em
unidades escolares da rede estadual de ensino, em Centros Especializados e Escolas de Educa ção Complementar. Esta iniciativa assegura, ainda, o atendimento espec ífico de Profissionais
de Apoio (Cuidadores e Intérpretes de Libras) para as demandas do p úblico-alvo da área com necessidades de comunicação, locomoção, higienização e alimentação. Prevê-se também o
apoio para a aquisição de materiais de acessibilidade para todas as áreas da Educação Especial que reduzam as barreiras e fortaleçam a autonomia dos educandos.
Entregas
Titulo: ALUNO ATENDIDO

Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Napes),
Definição: Refere-se ao atendimento dos alunos, público-alvo da educação especial, em
AtedimentoEducacional Especializado (AEE), localizadas em unidades escolares da rede estadual de ensino matriculados na rede p ública de ensino, atendidos com os servi ços de
apoio à inclusão.
Titulo: ESCOLA ESTRUTURADA
Definição: Refere-se à estruturação da escola com espaço físico adequado, mobiliários e equipamentos específicos, materiais didáticos, produtos de tecnologia assistiva, recursos pedag ógicos e
de acessibilidade, destinados à realização do Atendimento Educacional Especializado (AEE), um serviço que apoia a inclusão educacional das pessoas com defici ência, altas
habilidades/superdotação e Transtornos do Espectro Autista (TEA), matriculadas nas escolas da rede estadual de ensino. Essa estrutura ção ocorre anualmente e conta com a lotação
de profissional especializado em Educação Especial, que coordena e realiza o AEE na escola. Refere-se também à estruturação de escolas exclusivas para alunos surdos e alunos
cegos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

ALUNO ATENDIDO

Número Absoluto

Não

8.094,00

100.000,00

ESCOLA ESTRUTURADA

Número Absoluto

Não

201,00

100.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

8.500,00

100.000,00

8.500,00

200.000,00

201,00

100.000,00

201,00

200.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 431.1.03 - Qualificação dos espaços de aprendizagem em conformidade com padrões básicos de funcionamento e garantia de acessibilidade.
Caracterização: Esta Iniciativa diz respeito à readequação dos espaços de aprendizagem que garantam a acessibilidade dos alunos das escolas da rede p ública de ensino, bem como dos espaços
pedagógicos das escolas diferenciadas (campo, indígenas e quilombolas) de modo a possibilitar o desenvolvimento de curr ículos que atendem aos sujeitos dessas escolas tanto nos
aspectos infraestruturais (reformas, adaptações, melhorias, pequenos serviços) como na manutenção e atualização dos ambientes pedagógicos (equipamentos, mobiliários e utensílios).
Entregas
Titulo: ESCOLA READEQUADA
Definição: Refere-se às unidades escolares da rede pública de ensino atendidas com readequa ção de espaços, de modo a possibilitar a acessibilidade dos alunos e o desenvolvimento de
currículos específicos das escolas do campo, indígenas e quilombolas, bem como atendimento de demandas de mobiliários, equipamentos e utensílios.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

ESCOLA READEQUADA

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

100.000,00

10,00

Total*

Financeiro (R$)

16,00

100.000,00

Físico

Financeiro (R$)

26,00

200.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 431.1.04 - Expansão da oferta de vagas voltadas à educação indígena, do campo e quilombola.
Caracterização: Esta Iniciativa diz respeito à expansão dos espaços de aprendizagem que garantam a acessibilidade dos alunos das escolas da rede p ública de ensino, bem como dos espaços pedagógicos
das escolas diferenciadas (campo, indígenas e quilombolas), com construção de novos espaços e e aparelhamento das escolas tanto nos aspectos infraestruturais como
atualiza ção dos
ambientes pedagógicos (equipamentos, mobiliários e utensílios).
Entregas
Titulo: ESCOLA IMPLANTADA
Definição: Refere-se às unidades escolares da rede pública de ensino construída e equipada para atender às comunidades indígenas, do campo e quilombola.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESCOLA IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

4,00

3.150.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

2.000.000,00

Físico

Financeiro (R$)

4,00

5.150.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 431.1.05 - Promoção da participação democrática das populações vulnerabilizadas no fortalecimento das políticas educacionais.
Caracterização: Esta iniciativa refere-se à expansão da participação democrática dos movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais e Organiza ções não Governamentais, por meio de Fóruns,
Comissões Interinstitucionais, Comitês e Seminários para viabilizar o atendimento às suas demandas educacionais, além de apoio logístico à realização de eventos e iniciativas comunitárias,
interculturais e locais.
Entregas
Titulo: PESSOA BENEFICIADA
Definição: Refere-se à participação dos integrantes dos movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais e Organiza ções não Governamentais nos
Comitês e Seminários.

Fóruns, Comissões Interinstitucionais,

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

PESSOA BENEFICIADA

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

100.000,00

750,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

750,00

100.000,00

Físico

Financeiro (R$)

750,00

200.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 431.1.06 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.
Caracterização: Implementação da primeira etapa dos Distritos de Inova ção em Saúde no Ceará, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de novas tecnologias e pr áticas mais efetivas, voltadas para
a estruturação do campo de experimentação em saúde integrado às ações de inovação urbana, econômica e social, promovendo o desenvolvimento socioecon ômico inclusivo da população.
Visa também potencializar o aumento do PIB da saúde, o aumento da renda média da população, bem como a atração de indústrias da saúde para o desenvolvimento de novas ind ústrias da
saúde e afins (startups), além da promoção da governança, através do fornecimento e suporte financeiro à(s) entidade(s) gestora(s) do cluster da saúde, manutenção dos equipamentos da
saúde, educação, CTI, centro de pesquisa e unidade de atendimento (portal do distrito), além dos programas para desenvolvimento de intelig ência e de ampliação da eficiência na promoção
da saúde da população.
Entregas
Titulo: ESCOLA MANTIDA
Definição: Refere-se à manutenção da Escola de Cidadania para o atendimento a 2.000 pessoas (jovens, adultos e idosos).
Titulo: ESCOLA IMPLANTADA
Definição: Refere-se à implantação (obras e instalações) da Escola de Cidadania no Distrito de Inova ção em Saúde de Porangabussu, equipamento voltado para o desenvolvimento da cidadania,
acolhimento de jovens e famílias em situação de vulnerabilidade, desenvolvimento profissional, cultural e promoção da organização e integração social da comunidade do Distrito.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

ESCOLA MANTIDA

Número Absoluto

Não

1,00

1.400.000,00

1,00

1.400.000,00

1,00

Financeiro (R$)

2.800.000,00

ESCOLA IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

5.150.000,00

4.000.000,00

9.150.000,00

DESPESAS CORRENTES

1.900.000,00

1.900.000,00

3.800.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

3.250.000,00

2.100.000,00

5.350.000,00

5.150.000,00

4.000.000,00

9.150.000,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

2022

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Total

2023

Total

5.150.000,00

4.000.000,00

9.150.000,00

5.150.000,00

4.000.000,00

9.150.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
Órgão Gestor:

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Órgãos Executores

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Justificativa: Com o compromisso de cumprir e monitorar as metas do PEE, que corrobora o PNE, n º16.025/2016, quanto à universalização e à oferta de vagas na Educação Infantil, fazse necessário
fortalecer o regime de colaboração entre o Estado e os Municípios. Mesmo diante dos esforços para expansão da rede e qualificação profissional, no Estado do Ceará ainda existem em torno
de 300 mil crianças de 0 a 5 anos sem atendimento nesta etapa da vida escolar, de acordo com os dados do suplemento da Educa ção da PNAD (2019). Portanto, dentro do escopo do
Programa Mais Infância Ceará, contemplando a iniciativa da oferta de vagas de Educa ção Infantil (EI) na rede pública, pretende-se entregar ainda 57 Centros de Educação Infantil. Esses
dados apontam também para a necessidade de cumprirmos a meta 06 do PEE (mais especificamente o item 6.12), no que se refere à oferta de educação em tempo integral.
Complementando essa iniciativa, ofertaremos Ciclos de Forma ção Continuada a professores e gestores que atuam nas creches e pr é-escolas. Com isso, esperamos formar em toda a rede
pública cerca de 22 mil profissionais dessa etapa, além de seguir com as produções de materiais de apoio pedagógico. Todas essas ações beneficiarão em torno de 300 mil crianças
matriculadas na EI. Além disso, o Governo do Estado pretende solidificar parcerias com instituições que produzem estudos e pesquisas na Primeira Infância.
Noutro ponto dessa iniciativa, pretende -se desenvolver o PADIN MAIS, extensão do PADIN, que proporcionará cartilhas com tem áticas e orientações de atividades a serem desenvolvidas
junto às famílias do Programa; formações pedagógicas aos supervisores, agentes de desenvolvimento infantil, t écnicos e articuladores regionais Mais Inf ância e bolsas de extensão
tecnológica para os profissionais envolvidos no processo. Essa expans ão permitirá atender aos 10 municípios mais populosos do estado e incluir 1.640 famílias em condição de
vulnerabilidade social e, por conseguinte, uma m édia de 1.640 crianças com idade de 0 a 10 anos, que sejam beneficiárias do cartão Mais Infância e/ou Programa Bolsa Família. Nesse
ínterim, planeja-se consolidar a parceria com o IFAN, no âmbito do UNICEF.
Espera-se também que haja redução das desigualdades de aprendizagem das crian ças nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contexto que pode ser monitorado e avaliado estreitamente .
Em 2007, cerca de 33% das crianças de 7 anos estavam Não Alfabetizadas e 14,7% estavam com Alfabetização Incompleta. Apenas 9,9% estavam no nível de proficiência Suficiente e
29,9% no nível Desejável, ou seja, quase metade das crianças estavam com níveis baixos de alfabetização. Esses dados determinaram que o Estado efetivasse, com urg ência, uma ação
interventiva que resultou na política de alfabetização denominada PAIC.
Em 2018, apenas 3,6% desses estudantes estavam Não Alfabetizados ou com Alfabetização Incompleta. Quase 90% dos alunos estavam alfabetizados, nos padr ões de desempenho
Suficiente e Desejável. Assim, através do PAIC, o governo do Estado vem se comprometendo com os munic ípios, oferecendo, dentre outras ações, apoio à gestão municipal, formação
continuada para os professores, livros de literatura infantil e materiais didáticos para professores e alunos.
Em 2011, o Ensino Fundamental apresentou baixo desempenho em L íngua Portuguesa e Matemática nos resultados do 5º ano, no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica,
mostrando que, embora houvesse ocorrido a eleva ção do nível de proficiência no período 2008-2010, a média alcançada ainda estava aquém do padrão de desempenho adequado (acima de
225 em Língua Portuguesa e acima de 250 em Matemática). Dessa forma, mais uma vez, o Governo estabeleceu uma parceria de corresponsabilidade pelos resultados educacionais da rede
municipal, criando estratégias para apoiar os municípios na implantação de ações, a fim de melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos da rede p ública até o 5º ano de escolaridade,
o que resultou na implantação/implement
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Publico Alvo: Crianças e jovens, de 0 a 17 anos, e profissionais da Educação Infantil (formadores estaduais, regionais e municipais, professores, gestores, articuladores regionais Mais Inf ância,
supervisores e agentes de desenvolvimento infantil).
Objetivo: Assegurar os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento de beb ês e de crianças, na Educação Infantil, e elevar o nível de alfabetização e de aprendizagem das crianças e jovens na
idade adequada, no Ensino Fundamental, ambas as etapas com garantia de qualidade e equidade de oportunidades, com igualdade de acesso, com perman ência e com a reinserção, nas
creches, pré-escolas e escolas, das crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Alunos do 2º ano no padrão desejável no SPAECE (SPAECE ALFA)

percentual

Quanto maior, melhor

2018

78,80

75,80

2023

77,80

Alunos no 5º ano do ensino fundamental no padrão de desempenho
adequado em Língua Portuguesa no SPAECE

percentual

Quanto maior, melhor

2018

53,70

40,80

41,80

Alunos no 5º ano do ensino fundamental no padrão de desempenho
adequado em Matemática no SPAECE

percentual

Quanto maior, melhor

2018

41,20

27,80

30,90

Alunos no 9º ano do ensino fundamental no padrão de desempenho
adequado em Língua Portuguesa no SPAECE

percentual

Quanto maior, melhor

2018

21,80

14,40

15,50

Alunos no 9º ano do ensino fundamental no padrão de desempenho
adequado em Matemática no SPAECE

percentual

Quanto maior, melhor

2018

12,70

4,90

5,10

Docentes em turmas de educação infantil, formados por semestre

percentual

Quanto maior, melhor

2019

81,20

81,60

Docentes em turmas de ensino fundamental formados por semestre

percentual

Quanto maior, melhor

2019

71,10

71,40

Gestores em escolas com turmas de educação infantil, formados por
semestre

percentual

Quanto maior, melhor

2019

81,20

81,60

Taxa de abandono nas escolas regulares estaduais e municipais do
ensino fundamental ao ensino médio

percentual

Quanto menor, melhor

2018

1,70

0,90

0,80

Taxa de atendimento a escola ou creche da população de 6 a 10 anos
de idade

percentual

Quanto maior, melhor

2018

99,60

100,00

100,00

Taxa de atendimento de 0 a 5 anos

percentual

Quanto maior, melhor

2018

54,20

54,00

54,30

Taxa de escolarização líquida de 11 a 14 anos de idade nos anos
finais do ensino fundamental

percentual

Quanto maior, melhor

2018

82,60

86,50

87,50
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 432.1.01 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na oferta municipal de educação infantil.
Caracterização: A qualificação da oferta municipal da Educação Infantil está focada no apoio aos 184 municípios, na promoção da qualidade do atendimento oferecido às crianças e suas famílias, inclusive,
em situações de vulnerabilidade, assim como, as institui ções de educação infantil dos municípios, a partir do Programa de Formação Continuada na Educação Infantil que contempla ações
de formação dos profissionais da educação, o acompanhamento técnico pedagógico, concessão de bolsas, produção e impressão de materiais.
Entregas
Titulo: BOLSA CONCEDIDA
Definição: Concessão de Bolsas de Extensão de Pesquisa Tecnológicas destinadas a profissionais da Educa ção Infantil e a outros agentes qualificados da primeira etapa da Educa ção Básica
(formadores, supervisores e agentes de desenvolvimento infantil ), para eventos, construção, impressão e publicação de materiais didáticos e de apoio pedagógico, além do
acompanhamento das crianças.
Titulo: PROFISSIONAL QUALIFICADO
Definição: Profissionais da educação que receberão formações com objetivo de melhorar o desempenho e contribuir para a eleva ção da qualidade do ensino das crianças das redes municipais
dos 184 municípios.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

BOLSA CONCEDIDA
PROFISSIONAL QUALIFICADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

632,00

3.700.000,00

692,00

3.000.000,00

692,00

6.700.000,00

22.862,00

1.500.000,00

22.862,00

1.500.000,00

45.724,00

3.000.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 432.1.02 - Expansão da oferta de vagas de educação infantil na rede pública municipal.
Caracterização: A expansão da oferta municipal da Educação Infantil está focada no apoio aos 184 municípios, na promoção da qualidade do atendimento oferecido às crianças e suas famílias, inclusive, em
situações de vulnerabilidade, assim como, as institui ções de educação infantil dos municípios, a partir do Programa de Ampliação da Oferta Municipal da Educação Infantil que contempla
ações de formação dos profissionais da educação, o acompanhamento técnico pedagógico, produção e impressão de materiais.
Entregas
Titulo: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO
Definição: Refere-se à construção de Centro de Educação Infantil, aquisição de equipamentos, mobiliários e material didático e de consumo para expansão do atendimento na faixa etária de 0 a 3
anos e a universalização do atendimento da faixa de 4 e 5 anos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

6,00

2.350.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

2,00

1.850.000,00

Físico

Financeiro (R$)

8,00

4.200.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 432.1.03 - Qualificação do processo de ensino e aprendizagem na idade adequada no Ensino Fundamental.
Caracterização: A iniciativa consiste no desenvolvimento de a ções para a promoção da aprendizagem na idade adequada, em apoio aos munic ípios, focadas na redução da distorção idade e série,
garantindo a permanência dos alunos e desenvolvendo a ções de enfrentamento do abandono escolar, por meio de forma ção continuada para profissionais da educa ção, avaliação dos
alunos, premiação das escolas, impressão de materiais didáticos e concessão de Bolsas de Extensões de Pesquisa Tecnológicas.
Entregas
Titulo: BOLSA CONCEDIDA
Definição: Refere-se a bolsa concedida aos profissionais da Educa ção para acompanhamento dos alunos das escolas da rede p ública municipal, focadas na redução da distorção idade e série,
garantindo a permanência dos alunos e desenvolvendo ações de enfrentamento do abandono escolar.
Titulo: PRÊMIO CONCEDIDO

Alfa (Índice de Desempenho Escolar no 2º Ano do EF), IDE
5 (Índice de Desempenho Escolar
Definição: Refere se à premiação de até 150 escolas públicas com melhores resultados no IDE
do 5º Ano do EF) e IDE
9 (Índice de Desempenho Escolar do 9º Ano do EF) do Ensino Fundamental nas avaliações do SPAECE, e apoio financeiro às escolas públicas em igual
número das premiadas de 5º e 9º anos que obtiverem os menores resultados (escolas apoiadas) que totaliza o máximo de 750.
Titulo: PROFISSIONAL QUALIFICADO
Definição: Profissionais da educação que receberam formações com objetivo de melhorar o desempenho e contribuir para a promo ção da aprendizagem na idade adequada, em apoio aos
municípios, focadas na redução da distorção idade e série para os alunos das redes municipais dos 184 municípios.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

BOLSA CONCEDIDA
PRÊMIO CONCEDIDO
PROFISSIONAL QUALIFICADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto
Número Absoluto

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1.459,00

4.960.000,00

1.531,00

4.000.000,00

Sim

677,00

10.000.000,00

691,00

Não

47.006,00

1.000.000,00

47.948,00

Físico

Financeiro (R$)

2.990,00

8.960.000,00

5.000.000,00

1.368,00

15.000.000,00

1.000.000,00

47.948,00

2.000.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 432.1.04 - Expansão da oferta de vagas da rede municipal de Ensino Fundamental.
Caracterização: A qualificação das escolas municipais do ensino fundamental está focada no apoio e amplia ção da oferta de vagas nas redes municipais dos 184 municípios promovendo a qualidade do
atendimento das crianças e jovens visando a garantia da aprendizagem na idade adequada, bem como, o acesso e a perman ência dos alunos na escola, através de construção e ampliação
de espaços escolares e aquisição de equipamentos/mobiliários/bens móveis que contribuam para a melhoria dos padr ões mínimos de funcionamento das escolas de ensino fundamental da
rede pública municipal no Ceará.
Entregas
Titulo: ESCOLA AMPLIADA
Definição: Refere-se à ampliação dos espaços escolares da rede escolar municipal para aumentar a oferta de vagas, que consiste em construir salas de aula e outros espa ços, adquirir
equipamentos e materiais didáticos, visando a equidade dos padrões básicos de funcionamento.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESCOLA AMPLIADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

2.000.000,00

2,00

Total*

Financeiro (R$)

2,00

Físico

1.000.000,00

Financeiro (R$)

2,00

3.000.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 432.1.05 - Qualificação da estrutura das escolas para a melhoria da oferta de ensino fundamental na rede pública municipal.
Caracterização: A qualificação das escolas municipais do ensino fundamental está focada no apoio a melhoria da infraestrutura das escolas das redes municipais dos 184 municípios promovendo a
qualidade do atendimento das crianças e jovens visando a garantia da aprendizagem na idade adequada, bem como, o acesso e a perman ência dos alunos na escola, através de
readequação dos espaços escolares e aquisição de equipamentos/imobiliário.
Entregas
Titulo: ESCOLA READEQUADA
Definição: Refere-se a pequenos serviços de reforma, construção de muros e serviços complementares pedagógicos e aquisição de equipamentos/mobiliários/bens móveis que contribuam para a
melhoria dos padrões mínimos de funcionamento das escolas de ensino fundamental da rede pública municipal no Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESCOLA READEQUADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

13,00

2023

Financeiro (R$)

600.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

10,00

100.000,00

Físico

23,00

Financeiro (R$)

700.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 432.1.06 - Promoção da integração social no âmbito educacional com foco na garantia do acesso e da permanência dos alunos na escola.
Caracterização: A iniciativa consiste no desenvolvimento de a ções para a promoção da integração entre família, escola, comunidade e redes de prote ção social, em cooperação técnica com os municípios e
outros parceiros, focadas na garantia do acesso e perman ência com sucesso dos alunos na escola, enfrentando o abandono e a evas ão escolar, promovendo formação continuada para os
profissionais da educação e outros agentes, impressão de materiais didáticos e concessões de bolsas de extensão de pesquisa tecnológica.
Entregas
Titulo: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDOS
Definição: Crianças e adolescentes que se encontram fora da sala de aula por ter se evadido da escola resgatados com iniciativas voltadas para enfrentamento do abandono e evas ão escolar,
garantia da reinserção e permanência dos alunos, por meio da articulação com as redes de proteção para oferta de formação de profissionais da educação e outros agentes, realização
de encontros regionais, disponibiliza ção de sistema para o acompanhamento e o controle da frequ ência, garantia das condições de acompanhamento dos alunos reinseridos no sistema
educacional.
Titulo: PROFISSIONAL QUALIFICADO
Definição: Profissionais da educação e outros agentes qualificados por meio da realiza ção de eventos formativos, além da impressão de materiais didáticos e Concessão de Bolsas de Extensão
de Pesquisa Tecnológicas para os eventos e acompanhamento dos alunos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDOS

Número Absoluto

Sim

4.048,00

510.000,00

4.589,00

Financeiro (R$)

100.000,00

Físico

8.637,00

Financeiro (R$)

610.000,00

PROFISSIONAL QUALIFICADO

Número Absoluto

Sim

110,00

110.000,00

106,00

100.000,00

216,00

210.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

26.730.000,00

17.650.000,00

44.380.000,00

DESPESAS CORRENTES

22.380.000,00

14.800.000,00

37.180.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.350.000,00

2.850.000,00

7.200.000,00

26.730.000,00

17.650.000,00

44.380.000,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Total

2022

2023

Total

26.380.000,00

17.300.000,00

43.680.000,00

350.000,00

350.000,00

700.000,00

26.730.000,00

17.650.000,00

44.380.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO
Órgão Gestor:

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Órgãos Executores

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
Justificativa: Em observância ao Plano Nacional de Educação (PNE) e ao Plano Estadual de Educação (PEE), ambos com vigência até 2024, o Ceará tem empreendido esforços para elevar o
atendimento da matrícula do Ensino Médio para toda a população de 15 a 17 anos, de modo a universalizá-lo, conforme meta 3 de ambos os Planos. Nesse sentido, em 2015, houve
atendimento de 82,3% da matrícula do Ensino Médio (IBGE/PNAD, 2015), passando por aumento progressivo para 92,8% em 2018 e chegando a 95,7% em 2019, de acordo com os dados
da Secretaria da Educação do Ceará. Dessa forma, apesar do considerável avanço do atendimento no Ensino Médio nos últimos anos, ainda é necessário investir em ações que fomentem o
crescimento dessa taxa para alcançar sua universalização.
No que diz respeito a metas nacionais de qualidade da educa ção, em 2017 o resultado do Ceará no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi 3,8, posicionando-o no quarto
maior IDEB para o nível médio de ensino no país. No entanto, a meta estabelecida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais An ísio Teixeira (INEP) era de 4,3, o que
evidencia a necessidade de dar continuidade aos avanços na aprendizagem dos estudantes cearenses.
Considerando a amplitude e a complexidade da oferta de Ensino M édio, destacam-se as modalidades de oferta convencional e a Educa ção de Jovens e Adultos (EJA). Nesse sentido,
convém especificar que a rede estadual de ensino p úblico, em 2019, é composta por 727 escolas de ensino médio, sendo 122 Escolas Estaduais de Educação Profissional; 130 Escolas
Regulares em Tempo Integral; 49 Escolas de Educação Indígena, Quilombola e do Campo; 393 Escolas de Ensino Médio e 33 Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA).
Essas escolas são contempladas com alguns projetos/programas desenvolvidos pela rede, como: Ceará Científico, Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais (NTPPS), Professor
Aprendiz, Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE), Selo Escola Sustentável, A Minha Escola é da Comunidade, Projeto Professor Diretor de Turma
(PPDT), Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas, Escola: Espaço de Reflexão e Revista DoCEntes. Resguardadas as suas especificidades, todos esses programas e projetos visam à
diversificação de práticas pedagógicas, à flexibilização curricular, à avaliação contínua da aprendizagem dos estudantes e ao seu desenvolvimento cognitivo e socioemocional.
Em 2018, de acordo com os dados do INEP, registraram -se os seguintes índices: taxa de aprovação: 90.0%; de reprovação: 4.9% e de abandono: 5.1%. Esses dados demonstram que as
políticas em desenvolvimento têm obtido êxito no incremento dos resultados; entretanto, em observ ância às taxas de reprovação e abandono, evidencia-se a necessidade de priorização de
investimentos, com foco nas ações elencadas, para a melhoria da aprendizagem dos estudantes, cabendo aten ção para a distorção idade-série e para os resultados de desempenho nas
avaliações externas, em que pese os de língua portuguesa e matemática.
Além disso, estão sendo desenvolvidas ações voltadas para a preparação do estudante para o Exame Nacional do Ensino M édio (Enem) elencadas no Projeto Enem: Chego Junto, Chego
Bem, que tem por objetivo incentivar os estudantes da rede estadual à participação em todas as etapas que estão relacionadas ao referido exame. Como resultado dessas iniciativas,
observa-se que, em 2017, 101.797 estudantes se inscreveram no Enem, ao passo que 16.897 ingressaram em Instituições de Ensino Superior (IES). Em 2018, 107.188 alunos realizaram a
inscrição no Enem, dentre os quais 20.207 ingressaram em IES, apresentado um aumento anual significativo tanto em n úmeros de inscritos quanto em relação ao acesso às Universidades
públicas e privadas.
No intuito de oportunizar o aprendizado de compet ências próprias da atividade profissional e de promover o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho é que s ão
ofertadas vagas de estágio remunerado, co
Publico Alvo: Todos os alunos matriculados nas diversas modalidades do ensino m édio e EJA (ensino fundamental anos finais e ensino m édio), alunos egressos de escolas públicas estaduais
selecionados pela SEDUC e profissionais da Educação.
Objetivo: Assegurar a efetiva aprendizagem no Ensino M édio, com equanimidade e qualidade, preparando o jovem para o acesso ao ensino superior e oportunizando experi ência profissional como
preparação prática para o trabalho.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum
do ensino médio regular da rede pública estadual

percentual

Quanto maior, melhor

2019

28,70

27,80

2023

27,60

Alunos matriculados no ensino médio da rede estadual com
proficiência média no ENEM igual ou superior a 600

percentual

Quanto maior, melhor

2018

9,10

9,20

9,30

Alunos na 3ª série do ensino médio nos padrões de desempenho
intermediário e adequado em Língua Portuguesa no SPAECE

percentual

Quanto maior, melhor

2018

48,70

56,00

57,00

Alunos na 3ª série do ensino médio nos padrões de desempenho
intermediário e adequado em Matemática no SPAECE

percentual

Quanto maior, melhor

2018

26,60

27,10

28,10

Índice de Desempenho do Ensino Médio (IDE-Médio)

percentual

Quanto maior, melhor

2018

3,84

4,50

4,60

Taxa de abandono nas escolas regulares estaduais de ensino médio

percentual

Quanto menor, melhor

2018

5,10

2,90

2,80

Taxa de atendimento a escola da população de 15 a 17 anos de idade

percentual

Quanto maior, melhor

2018

88,20

92,00

93,00

Página 303 de 483

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas

Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 433.1.01 - Qualificação curricular do Ensino Médio contextualizado com as realidades regionais e internacionais, e ao dinamismo socioeconômico e ambiental.
Caracterização: A iniciativa consiste no desenvolvimento de a ções voltadas para a articulação curricular do Ensino Médio contextualizada com as realidades regionais e internacionais, com a educa ção
científica, o mundo do trabalho, o protagonismo, o empreendedorismo, a educa ção socioemocional e socioambiental, a arte, a cultura e a avalia ção em contexto amplo. Dentre as ações,
temos o desenvolvimento do Projeto Professor Diretor de Turma (PPDT), do Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais (NTPPS), a realização de intercâmbios, desenvolvimento de
pesquisas, promoção de feiras cientifico-artístico-culturais, avaliação da aprendizagem dos alunos, premia ção de alunos e profissionais da educa ção, concessão de bolsas, desenvolvimento
de projetos e a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Entregas
Titulo: ALUNO BENEFICIADO
Definição: Aluno do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Pública Estadual, beneficiado com apoio logistico, impress ão de material, passagens, concessão de bolsas
e premiação visando a participação no Enem, em eventos científico-artístico-culturais, em intercâmbios, em projetos escolares e em projetos da Secretaria da Educação.
Titulo: AVALIAÇÃO REALIZADA
Definição: Avaliações de desempenho, promovidas periodicamente com os alunos da Rede Pública Estadual.
Titulo: BOLSA CONCEDIDA

Lei nº 15.189/2012 do Programa
Definição: Bolsa concedida a pesquisadores e professores do ensino superior e m édio, servidores públicos ou não, de acordo com a Lei Nº 14.190/2008 e
Aprender pra Valer, que tem por objetivo de realizar pesquisas, desenvolver tecnologias e materiais instrucionais e ministrar treinamentos e capacita ções com a finalidade de elevar o
desempenho acadêmico dos alunos do ensino médio.
Titulo: PROFISSIONAL CAPACITADO
Definição: Profissionais da educação que recebem formação, na modalidade presencial, semipresencial e educa ção a distância (EaD), com o objetivo qualificar seu desempenho, bem como
contribuir para a melhoria do ensino regular na Rede Pública Estadual, sendo eles: professores, diretores, coordenadores pedagógicos e técnicos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ALUNO BENEFICIADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

381.074,00

10.000.000,00

Físico

Financeiro (R$)

Não

342.969,00

14.750.000,00

381.074,00

24.750.000,00

8.000.000,00

1,00

8.000.000,00

2,00

16.000.000,00

AVALIAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

1,00

BOLSA CONCEDIDA

Número Absoluto

Sim

500,00

1.000.000,00

500,00

1.500.000,00

1.000,00

2.500.000,00

PROFISSIONAL CAPACITADO

Número Absoluto

Não

15.632,00

640.000,00

17.426,00

1.000.000,00

17.426,00

1.640.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 433.1.02 - Qualificação da oferta de Educação de Jovens e Adultos.
Caracterização: Essa iniciativa refere-se à oferta de escolarização para as pessoas que não concluíram a Educação Básica na idade própria, promovendo formação cidadã e qualificação profissional,
incluindo os privados de liberdade e as comunidades terap êuticas e adictos, nos formatos presencial, semipresencial e a dist ância para jovens e adultos regularmente matriculados na rede
estadual de ensino, na modalidade Educa ção de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas regulares, nos Centros de Educa ção de Jovens e Adultos (CEJA), nos assentamentos e comunidades
rurais, para os internos nos Centros de Medidas Socioeducativas e nas Unidades Prisionais. Compreende tamb ém ações de qualificação dessa oferta, tais como: formação de professores e
gestores que atuam na modalidade; semin ários e reuniões técnicas para orientação da oferta e de sua expansão, reprodução de material didático específico para esse público e aquisição de
material escolar para as pessoas privadas de liberdade que cursam essa modalidade.
Entregas
Titulo: ALUNO BENEFICIADO
Definição: Jovens e adultos regularmente matriculados na rede estadual de ensino, na modalidade Educa ção de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas regulares, nos Centros de Educa ção de
Jovens e Adultos (CEJA), nos assentamentos e comunidades rurais, e os internos nos Centros de Medidas Socioeducativas e nas Unidades Prisionais, beneficiados com a oferta de
escolarização, nos formatos presencial, semipresencial e a distância.
Titulo: PROFISSIONAL CAPACITADO
Definição: Profissionais da educação que recebem formação, na modalidade presencial, semipresencial e educa ção a distância (EaD), com o objetivo qualificar seu desempenho, bem como
contribuir para a melhoria do ensino na modalidade de Educa ção de Jovens e Adultos, na Rede Pública Estadual, sendo eles: professores, diretores, coordenadores pedag ógicos e
técnicos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

ALUNO BENEFICIADO

Número Absoluto

Não

61.550,00

0,00

68.388,00

Financeiro (R$)

500.000,00

Físico

68.388,00

Financeiro (R$)

500.000,00

PROFISSIONAL CAPACITADO

Número Absoluto

Não

2.493,00

500.000,00

2.770,00

100.000,00

2.770,00

600.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 433.1.03 - Expansão da oferta de vagas nos espaços de aprendizagem das escolas de Educação Básica da Rede Estadual com padrões básicos de funcionamento.
Caracterização: A iniciativa consiste na qualificação dos espaços de aprendizagem aos padrões básicos de funcionamento das escolas de Educa ção Básica, concretizando-se em construção de escola e
aquisição de equipamentos e mobiliários diversos.
Entregas
Titulo: ESCOLA IMPLANTADA
Definição: Escola construída e equipada de acordo com os padrões básicos de funcionamento das escolas de Educação Básica da Rede Estadual.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESCOLA IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

9,00

83.104.939,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

6,00

81.392.865,00

Físico

15,00

Financeiro (R$)

164.497.804,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 433.1.04 - Qualificação dos espaços de aprendizagem das escolas de Educação Básica da Rede Estadual aos padrões básicos de funcionamento.
Caracterização: A iniciativa consiste na qualificação dos espaços de aprendizagem aos padrões básicos de funcionamento das escolas de Educa ção Básica, concretizando-se em
aquisição de equipamentos e mobiliários diversos.

reformas, readaptação e

Entregas
Titulo: ESCOLA READEQUADA
Definição: Escola contemplada com reformas, readequação e readaptação dos ambientes escolares, além da reposição de equipamentos, mobiliários diversos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESCOLA READEQUADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

1.730.000,00

57,00

Total*

Financeiro (R$)

73,00

Físico

8.996.045,00

Financeiro (R$)

130,00

10.726.045,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 433.1.05 - Promoção dos serviços educacionais das escolas da Educação Básica da rede estadual.
Caracterização: A iniciativa consiste no provimento de todos os recursos necess ários para o funcionamento das escolas da Educa ção Básica da Rede Estadual, concretizando-se em alimentação para os
alunos por meio do Programa Nacional de Alimenta ção Escolar (PNAE), transporte escolar, manutenção para as atividades diárias das unidades escolares (Internet, material de consumo,
material de expediente, material de limpeza, água, energia, reprografia etc.), pagamento da folha dos profissionais da educa ção,
vale alimentação dos professores
e ações pedagógicas
voltados para o crescimento educacional do aluno.
Entregas
Titulo: ALUNO BENEFICIADO
Definição: Aluno beneficiado com alimentação na escola, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), uniforme, com transporte escolar e em atividades pedagógicas.
Titulo: ESCOLA MANTIDA
Definição: Escola de Educação Básica da Rede Estadual provida de todos os servi ços essenciais para garantir o seu funcionamento, al ém do pagamento da folha dos profissionais da educa ção e
vale alimentação.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

ALUNO BENEFICIADO

Número Absoluto

Não

318.686,00

214.579.264,00

318.686,00

597.500.000,00

318.686,00

Financeiro (R$)

812.079.264,00

ESCOLA MANTIDA

Número Absoluto

Não

473,00

2.007.544.050,00

473,00

2.138.862.582,00

473,00

4.146.406.632,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 433.1.06 - Promoção de oportunidades de experiência profissional e preparação prática para o trabalho.
Caracterização: Esta iniciativa possibilita a vivência de rotinas e práticas laborais por meio da modalidade de est ágio, nos termos do decreto estadual n° 29.704 de 2009, aos estudantes do Ensino Médio da
Rede Estadual, com idade entre 16 e 21 anos, sob supervisão e sem prejuízo ao processo de formação escolar. Aos órgãos e entidades é facultada a oportunidade de verem despontar
novos talentos, ideias e abordagens inovadoras nos ambientes de trabalho.
Entregas
Titulo: ALUNO ATENDIDO
Definição: Inserção em estágio não obrigatório nos órgãos, instituições públicas ou empresas parceiras do Programa Primeiro Passo de jovens estudantes do ensino m édio, com idade entre 16 a
21 anos. Beneficiando alunos de todo Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

ALUNO ATENDIDO

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

400,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

10.000,00

1.600,00

Total*

Financeiro (R$)

Físico

10.000,00

Financeiro (R$)

1.600,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera
FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

Total

2023

2022

Total

2.331.858.253,00

2.847.861.492,00

5.179.719.745,00

2.248.253.314,00

2.765.968.627,00

5.014.221.941,00

83.604.939,00

81.892.865,00

165.497.804,00

2.331.858.253,00

2.847.861.492,00

5.179.719.745,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Total

2022

2023

Total

2.331.848.253,00

2.847.851.492,00

5.179.699.745,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

2.331.858.253,00

2.847.861.492,00

5.179.719.745,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO
Órgão Gestor:

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Órgãos Executores

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Justificativa: O Governo do Ceará tem empreendido esforços para um ensino de qualidade nas suas escolas, procurando sempre prover a equidade atrav és da realização de política, tais como o Ensino
Médio em Tempo Integral e a Educação Complementar, voltada para o Ensino Médio, os quais contribuem para o desenvolvimento integral do jovem estudante cearense. A organiza ção da
escola em tempo integral é defendida por todos que querem que a educa ção formal, desenvolvida em estabelecimentos p úblicos, consiga proporcionar aos filhos de trabalhadores uma
formação integral e que respeite seus potenciais, direitos de aprendizagem e desenvolvimento.
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Diante disso, o governo implementou, a partir de 2016, a política pública de implantação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - EEMTI, a priori com oferta de matr ícula gradual
para 26 (vinte e seis) unidades de ensino médio regular, espalhadas nas 20 (vinte) Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educa ção - CREDE e nas 03 (três) Superintendências
das Escolas de Fortaleza - SEFOR. Em 2017, houve a conversão de mais 45 (quarenta e cinco) escolas regulares para esta categoria. No ano de 2018, mais 40 (quarenta) escolas de ensino
médio regular da rede estadual foram convertidas em Escolas de Ensino M édio em Tempo Integral. Em 2019, esta conversão ocorreu em 19 escolas. Este quantitativo 130 (centro e trinta)
escolas convertidas ultrapassa a meta proposta pelo Plano de Universaliza ção da Escola em Tempo Integral do Ceará, para 2019, que é 97 (noventa e sete) escolas. O Plano de
Universalização da Escola em Tempo Integral do Ceará estabelece ainda uma meta de 25.571 (vinte e cinco mil e quinhentos e setenta e um) alunos matriculados em EEMTIs em 2019.
Atualmente, a matrícula nessa categoria de escolas é 33.323 (trinta e três mil e trezentos e vinte e três) alunos. Este quadro contextual mostra que as pol íticas voltadas para o Ensino Médio
Regular em Tempo Integral vêm confluindo positivamente para o alcance da Meta 6 do Plano Nacional de Educação - PNE, que trata da oferta de educação em Tempo Integral em no
mínimo 50% das escolas públicas até 2024. No que tange, ao fluxo escolar, um estudo comparativo entre o tri ênio 2013-2015, no qual as 26 primeiras escolas convertidas em tempo integral
eram de ensino médio em tempo parcial, e o triênio 2016-2018, no qual essas escolas tinham todas as turmas já estão totalmente de tempo integral, pode-se verificar a ampliação de 5,5%
na taxa de aprovação, a redução de 3,8% na taxa de reprovação e queda de 1,7% na taxa de abandono. Estes dados já apontam para uma efetividade da pol ítica implantada e indicam um
percurso favorável para o alcance da Meta 7 do Plano Nacional de Educação - PNE que trata da melhoria do fluxo escolar e de aprendizagem de modo a atingir as m édias nacionais para o
Ideb, que é de 5,0 pontos, numa escala de 0 a 10.
A ampliação da jornada escolar nas Escolas de Ensino M édio em Tempo Integral - EEMTI, necessariamente, converge na discuss ão do papel dos atores envolvidos no processo educativo .
Deve-se ter ciência que não basta simplesmente aumentar o tempo escolar, o estudante necessita, al ém disso, de processos de aprendizagem mais significativos, que favore çam o
desenvolvimento de aspectos subjetivos e sociais. Deste modo, viu a nesta categoria de escola, cada aluno tem cinco tempos eletivos por semana que visam diversificar o curr ículo e
oportunizar a construção do itinerário formativo, de acordo com seus interesses e projeto de vida no decorrer do ensino m édio, sendo ofertadas 45 horas/aulas semanais e nove tempos
diários, com disciplinas da base comum e da base flexível.
Deste modo, os principais desafios para o Ensino M édio Regular em Tempo Integral, de acordo com as Metas 6 e 7 do Plano Estadual de Educação - PEE são: a ampliação dessa oferta de
ensino, a adequação das escolas da rede estadual para atendimento em tempo integral e a melhoria do desempenho dos alunos do Ensino M édio Regular em Tempo Integral, considerando
o fluxo escolar
Publico Alvo: População de 15 a 17 anos, apta ao Ensino Médio e demandante de Educação em Tempo Integral e Educação Complementar e comunidade escolar (professores, gestores e funcionários)
em formação continuada.
Objetivo: Ampliar a formação integral dos jovens, com respeito a seus direitos de aprendizagem, colaborando com a melhoria de seu desempenho escolar no Ensino M édio e com sua inserção no
Ensino Superior.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

2023

Alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum
nas turmas de tempo integral do ensino médio nas Escolas de Ensino
Médio em Tempo Integral (EEMTI)

percentual

Quanto menor, melhor

2019

28,30

27,50

27,20

Alunos da rede pública estadual de tempo integral aprovados nos
Institutos de Ensino Superior (IES)

percentual

Quanto maior, melhor

2018

2,50

7,20

7,50

Alunos do ensino médio matriculados nos Centros Cearenses de
Idiomas (CCI)

percentual

Quanto maior, melhor

2018

2,20

4,00

4,50

Alunos matriculados nas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral
(EEMTI) com proficiência média no ENEM igual ou superior a 600

percentual

Quanto maior, melhor

2018

5,40

9,70

10,80

Estudantes matriculados no ensino médio regular em tempo integral
na rede pública estadual

percentual

Quanto maior, melhor

2018

6,60

16,40

19,60

Taxa de conclusão semestral dos alunos matriculados nos CCIs

percentual

Quanto maior, melhor

2019

82,10

83,30

83,80
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Iniciativa
Titulo: 434.1.01 - Expansão da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica.
Caracterização: A iniciativa consiste em expandir progressivamente Escolas de Ensino M édio em Tempo Integral (EEMTI) para toda a rede estadual, fazendo -se necessário estruturá-las com condições
básicas de funcionamento por meio de constru ção de novas escolas e adequação das escolas existentes, equipando -as para garantir a educação com equidade e foco no aprendizado dos
alunos, conforme as suas necessidades a fim de garantir o acesso e permanência com qualidade dos estudantes.
Entregas
Titulo: ESCOLA IMPLANTADA
Definição: Refere-se à ampliação de oferta de vagas através da construção de prédios novos e integralização do tempo pedagógico, além de aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios
e acervos.
Titulo: ESCOLA READEQUADA
Definição: Rrefere-se a tornar um espaço com condições básicas de funcionamento escolar adequando os espa ços existentes, reforma dos prédios em funcionamento e ampliação no número
de salas. Está ainda incorporado a entrega escola readequada a aquisições de equipamentos, mobiliários, laboratórios, materiais didáticos e acervos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

ESCOLA IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

20,00

2.000.000,00

ESCOLA READEQUADA

Número Absoluto

Sim

84,00

500.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

10,00

6.000.000,00

30,00

8.000.000,00

56,00

500.000,00

140,00

1.000.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 434.1.02 - Expansão da oferta de vagas nos Centros Cearenses de Idiomas.
Caracterização: A iniciativa consiste em expandir progressivamente a oferta de vagas nos Centros Cearenses de Idiomas que ofertar ão cursos de línguas estrangeiras para alunos matriculados no ensino
médio da rede pública estadual de ensino do Ceará como oportunidade de diversifica ção das experiências curriculares dos alunos, fazendo -se necessário estruturá-los com condições
básicas de funcionamento, adequação de espaços existentes, equipando-os, além de aquisição de fardamento e material didático para os alunos.
Entregas
Titulo: CENTRO DE IDIOMAS IMPLANTADO
Definição: Centro Cearense de Idioma - CCI implantado, que oferta cursos de l ínguas estrangeiras para alunos matriculados no ensino m édio da rede pública estadual de ensino do Ceará como
oportunidade de diversificação das experiências curriculares dos alunos. Para implanta ção é necessário adequar o ambiente através de locação ou reforma/construção e equipar os
ambientes, além de aquisição de fardamento e material didático para os alunos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CENTRO DE IDIOMAS IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

3,00

1.000.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

2,00

1.000.000,00

Físico

Financeiro (R$)

5,00

2.000.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 434.1.03 - Qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.
Caracterização: A iniciativa consiste no desenvolvimento de a ções voltadas para a articulação curricular das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI), contemplando a base nacional comum e a
parte diversificada, que consta de forma ção cidadã com desenvolvimento de compet ências socioemocionais, bem como o núcleo trabalho, pesquisa e práticas sociais, além de atividades
eletivas, que permitem ao estudante itiner ários formativos diversificados, assim como, as atividades de Educa ção Complementar desenvolvidas para alunos matriculados no ensino m édio da
rede pública estadual de ensino do Ceará, por meio de formação dos profissionais da educação, seminários, encontros, elaboração de projetos, produção e impressão de materiais, aquisição
de materiais didáticos, e intercâmbio educacional garantindo aos estudantes da rede pública estadual de ensino a possibilidade de estudar uma língua estrangeira.
Entregas
Titulo: ALUNO BENEFICIADO
Definição: Aluno beneficiado com educação em tempo integral, material didático, intercâmbio (nacional e internacional) e educação complementar.
Titulo: BOLSA CONCEDIDA
Definição: Bolsas concedidas a artistas que foram credenciados pelo Governo do Estado para ministrar disciplinas eletivas voltadas para arte e cultura no contexto do projeto Artista, Presente! e
os Mestres e Mestras da Cultura no âmbito do Escola com Mestres e Mestras da Cultura, projetos voltados à formação artística e vivência e produção cultural no cotidiano das Escolas
de Ensino Médio em Tempo Integral.
Titulo: PROFISSIONAL CAPACITADO
Definição: Profissionais que atuam nas Escolas de Ensino M édio em Tempo Integral (EEMTI) e na Educação Complementar desenvolvida para alunos matriculados no ensino m édio da rede
pública estadual de ensino do Ceará, que recebem formação visando a qualificação curricular.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

40.052,00

10.000.000,00

Físico

Financeiro (R$)

ALUNO BENEFICIADO

Número Absoluto

Não

42.239,00

10.000.000,00

42.239,00

20.000.000,00

BOLSA CONCEDIDA

Número Absoluto

Sim

735,00

500.000,00

735,00

500.000,00

1.470,00

1.000.000,00

PROFISSIONAL CAPACITADO

Número Absoluto

Não

5.063,00

500.000,00

4.347,00

500.000,00

5.063,00

1.000.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 434.1.04 - Promoção dos serviços educacionais das Escolas Estaduais de Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.
Caracterização: Consiste na garantia da manutenção dos serviços educacionais, referentes às despesas contínuas das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) e dos Centros
Idiomas (CCI) , tais como: abastecimento de água, energia elétrica, alimentação, serviço de internet, xerografia, material de consumo, material permanente e manutenção de equipamentos.

Cearense de

Entregas
Titulo: ALUNO BENEFICIADO
Definição: Aluno beneficiado com alimentação na escola, uniforme e em atividades pedagógicas.
Titulo: ESCOLA MANTIDA
Definição: Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) e Educação Complementar provida dos serviços essenciais, com despesas contínuas de manutenção, tais como abastecimento
de água, energia elétrica, alimentação, serviço de internet, xerografia, material de consumo, material permanente e manutenção de equipamentos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

ALUNO BENEFICIADO

Número Absoluto

Não

42.239,00

22.300.000,00

40.052,00

25.000.000,00

42.239,00

Financeiro (R$)

47.300.000,00

ESCOLA MANTIDA

Número Absoluto

Não

220,00

226.710.000,00

230,00

237.100.000,00

230,00

463.810.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
2022

2023

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

263.510.000,00

280.600.000,00

544.110.000,00

DESPESAS CORRENTES

261.410.000,00

274.500.000,00

535.910.000,00

2.100.000,00

6.100.000,00

8.200.000,00

263.510.000,00

280.600.000,00

544.110.000,00

2022

2023

Total

Esfera

DESPESAS DE CAPITAL

Total

Total

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Total

263.510.000,00

280.600.000,00

544.110.000,00

263.510.000,00

280.600.000,00

544.110.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO
Órgão Gestor:

30200002 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Órgãos Executores

30200002 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
Justificativa: A necessidade de desenvolver continuamente pol íticas públicas que contribuam para a moderniza ção e melhoria do sistema de ensino do Estado, requer a implementa ção de um Programa
que contribua com o poder público e a iniciativa privada na atualiza ção de processos educacionais simultaneamente às inovações do desenvolvimento contemporâneo, contribuindo para
assegurar mudanças significativas na qualidade da educação do Ceará.
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Com a implementação do Programa, o CEE cumpre sua função de órgão normativo, deliberativo e consultivo na interpreta ção e aplicação
da legislação federal estadual, para o
aperfeiçoamento da gestão escolar, das relações com usuários e parceiros da educação, bem como, a melhoria da articulação com os diferentes segmentos sociais organizados e afins.
Dentre as ações desenvolvidas por este órgão é importante destacar a legalização de 7.483 (sete mil, quatrocentos e oitenta e três) escolas da rede de ensino do estado, 354 (trezentos e
cinquenta e quatro) escolas profissionalizantes, 03 (três) Universidades e 06 (seis)
Escolas de Governo, realizadas atrav és de credenciamento, recredenciamento e reconhecimento de
cursos superiores.
É importante frisar que o acompanhamento, o controle e a avaliação das políticas públicas de educação compõem o tripé que norteia a pleno funcionamento dessas instituições.
Publico Alvo: Escolas da rede de ensino do estado, alunos das escolas públicas , usuários e parceiros do sistema de ensino, universidades e escola de governo
Objetivo: Assegurar a adoção de boas práticas de gestão do ensino, contribuindo para a melhoria dos indicadores educacionais.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Taxa de credenciamento de escolas

percentual

Quanto maior, melhor

2019

90,00

2023

80,00

Taxa de reconhecimento de cursos

percentual

Quanto maior, melhor

2019

40,00

33,00

Iniciativa
Titulo: 435.1.01 - Promoção da legalização das instituições de ensino.
Caracterização: A promoção da legalização das instituições de ensino envolve um conjunto de informa ções que vão desde o requerimento da instituição solicitando o seu credenciamento, o ato de cria ção,
regimento da
instituição, relação dos membros que compõem a equipe gestora, alvará de funcionamento e outras informa ções
com vistas a efetuar o
credenciamento que é o ato
administrativo que declara habilitada a instituição para o pleno funcionamento da sua missão.
Entregas
Titulo: ESCOLA CREDENCIADA

habilitado com vistas ao pleno funcionamento da unidade educacional e
Definição: Escola devidamente legalizada com o seu credenciamento
Simplificação - SISP/SISPROF dos novos dados e novos documentos , para prestar serviços de qualidade e melhoria nos índices educacionais.

a inser ção no Sistema de Informatização e

Titulo: CURSO RECONHECIDO
Definição: Curso reconhecido, através de Parecer, com a finalidade de ofertar ensino superior aos jovens e adultos que desejam ingressar na Universidade Pública estadual.
Titulo: UNIVERSIDADE CREDENCIADA
Definição: Universidade habilitada, através de credenciamento do Conselho Estadual de Educa ção, para a oferta de cursos de Gradua ção e Pós-Graduação, contribuindo dessa forma para a
implementação de novos cursos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESCOLA CREDENCIADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Não

1.848,00

1.848,00

100.000,00

20.000,00

15,00

80.000,00

25,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

CURSO RECONHECIDO

Número Absoluto

Não

UNIVERSIDADE CREDENCIADA

Número Absoluto

Não

2,00

80.000,00

Financeiro (R$)

20.000,00

25,00

1.679,00

Físico

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 435.1.02 - Promoção da melhoria da normatização e controle no âmbito municipal sobre a política de educação.
política de educação tem como pressuposto a implementação de ações voltadas para a qualificação dos
Caracterização: A promoção e melhoria da normatização e controle no âmbito municipal sobre
membros dos Conselhos Municipais, com vistas a descentraliza ção de atribuições que norteiam a legalização das instituições de ensino da rede municipal, visando um controle eficiente da
política de educação.
Entregas
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: Assessoria prestada aos Conselho Municipais de Educa ção para qualificação de seus membros, visando uma participa ção mais efetiva no que diz respeito à implementação dos
instrumentos legais junto a esses Conselhos, tornando-os autônomos e eficientes.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

ASSESSORIA REALIZADA

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

174.686,00

13,00

Total*

Financeiro (R$)

4,00

Físico

80.000,00

Financeiro (R$)

13,00

254.686,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 435.1.03 - Qualificação da Gestão Escolar da rede de ensino.
Caracterização: A qualificação da gestão escolar da rede de ensino é um conjunto de medidas voltadas para a melhoria de funcionamento da gest ão da Secretaria
transformar a escola em ambiente atrativo, com prestação de serviços eficientes e qualificados através da formação do Secretário Escolar.

da unidade educacional, no sentido de

Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Capacitação realizada para a qualificação
registros relativos ao corpo docente.

técnica do Secretário Escolar, melhorando a gestão da escola no que diz respeito ao acompanhamento da

vida escolar do aluno e dos

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAPACITAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

913,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

60.000,00

Total*

Financeiro (R$)

733,00

Físico

80.000,00

Financeiro (R$)

913,00

140.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera
FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

Total

2023

2022

Total

274.686,00

320.000,00

594.686,00

0,00

320.000,00

320.000,00

274.686,00

0,00

274.686,00

274.686,00

320.000,00

594.686,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Órgão Executor Financeiro

2022

30200002 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Total

2023

Total

274.686,00

320.000,00

594.686,00

274.686,00

320.000,00

594.686,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Resultado Temático: População com educação profissional de qualidade e inclusiva articulada com as demandas populacionais e com o mundo do trabalho.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Técnicos de nível médio subsequente absorvidos pelo mercado de trabalho

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Valor

85,00

80,00

80,00

Tecnólogos diplomados absorvidos pelo mercado de trabalho

percentual

Quanto maior, melhor

2018

79,00

81,50

82,00

2022

2023

441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO
Órgão Gestor:

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Órgãos Executores

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Justificativa: O Governo do Ceará assumiu o desafio de implantar a rede de educa ção profissional no Estado, considerando a necessidade de formar profissionais em diversas áreas importantes para o
desenvolvimento das regiões que o compõe, assim como o anseio dos estudantes de se inserir no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, o desafio se estende à intencionalidade de
melhorar a qualidade da educação nessa etapa de ensino (ensino médio), evidenciando-se na elevação de seus índices. Uma das estratégias foi integrar o ensino médio à educação
profissional, numa oferta em tempo integral aos jovens cearenses.
O projeto teve início em 2008, com 25 escolas, que foram adaptadas para atender a essa demanda, contemplando 20 municípios, registrando uma matrícula inicial de 4.181 alunos,
distribuídos em quatro cursos técnicos inicialmente: Enfermagem, Informática, Guia de Turismo e Segurança do Trabalho. Em 2009, como expansão do projeto, foram adaptadas mais 26
escolas, em 29 municípios, atendendo a uma matrícula de 7.098 alunos, ofertando mais nove cursos t écnicos além dos já existentes: Agroindústria, Aquicultura, Comércio, Edificações,
Estética, Finanças, Massoterapia, Meio Ambiente e Produção de Moda, Até o ano de 2019 já foram implantadas 122 escolas, abrangendo 92 municípios, com uma matrícula de 54.094
alunos em 52 cursos técnicos.
As escolas que implementam essa oferta funcionam em tempo integral, com 9 tempos de aula, cumprindo uma carga horária total de 5.400 horas ao longo das três séries do ensino médio.
Essa forma de oferta possibilita ao aluno aprender uma profissão, ao mesmo tempo em que cursa os três últimos anos da educação básica.
Entre os anos de 2010 e 2018, já foram formados 91.650 alunos nos diversos cursos ofertados, dentro de 12 eixos tecnológicos constantes no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
editados pelo SETEC/MEC.
Em igual período, esse quantitativo de alunos foi beneficiado com a inser ção em diversos campos de estágio (empresas públicas e privadas, hospitais, postos de sa úde). Por meio do estágio
os alunos têm a oportunidade de aprimorar suas habilidades e competências desenvolvidas durante a formação.
Ao longo desse percurso, é possível observar a evolução no número de alunos que conseguem ingressar no ensino superior, até hoje 48,6%, refletindo a qualidade do ensino ofertado, que
possibilita mais oportunidades de acesso a esse nível de ensino.
Nesse mesmo período, pode-se observar o ingresso dos alunos concludentes no mercado de trabalho que, embora se saiba que uma boa forma ção profissional aumente suas chances,
fatores externos como o contexto econômico, podem ser determinantes. De acordo com os dados informados pelas escolas, 15,8% dos alunos conseguiram ingressar no mercado.
Os dados apontam para a consolidação de uma oferta qualificada do ensino médio, evidenciando-se pelos índices de ingresso no ensino superior, como antes mencionado, assim como o
bom desempenho dos alunos em avaliações externas, como o SPAECE:
Média em Língua Portuguesa no período observado é de 295,02, e em Matemática a média é de 304,42.
Porém, percebe-se que o ingresso no mercado de trabalho ainda n ão registra um crescimento na mesma propor ção que o ingresso no ensino superior. A despeito dos fatores externos que
podem ser determinantes, é de extrema import ância a continuidade do Programa com vistas a, apoiando -se nos estudos acerca dos potenciais produtivos de cada regi ão, adequar a oferta
dos cursos a essas potencialidades, assim como fortalecer a qualidade dos cursos ofertados, no intuito de preparar melhor os alunos para cen ários tão competitivos e dependentes da
situação econômica de nosso Estado/País.
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Vale salientar que o projeto de educação profissional do Estado representa mais uma iniciativa voltada para a amplia ção de políticas de inclusão social. Por esse motivo, 80% das vagas são
destinadas a estudantes egressos das escolas públicas, enquanto os 20% restantes se destinam a estudantes oriundos de escolas privadas.
Além disso, e
Publico Alvo: População de 14 anos ou mais, apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico.
Objetivo: Garantir educação profissional articulada nos seus mais diversos formatos e ingresso no ensino superior.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Alunos abaixo da média em três ou mais disciplinas da base comum e
base técnica do ensino médio integrado à educação profissional nas
Escolas Estaduais de Ensino Profissional (EEEP)

percentual

Quanto menor, melhor

2019

15,00

18,90

2023

18,70

Alunos com formação técnica profissional nas mais diversas
modalidades ofertadas pela rede estadual

percentual

Quanto maior, melhor

2018

81,60

84,50

84,80

Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) com formação
profissional

percentual

Quanto maior, melhor

2018

0,11

3,20

3,80

Alunos matriculados nas Escolas Estaduais e Educação Profissional
(EEEP) com proficiência média no ENEM igual ou superior a 600

percentual

Quanto maior, melhor

2018

25,80

26,30

27,60

Matrículas nas Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP)
em relação às matrículas do ensino médio regular da rede estadual

percentual

Quanto maior, melhor

2018

15,80

18,00

18,40

Iniciativa
Titulo: 441.1.01 - Expansão da oferta de vagas de Ensino Integrado à Educação Profissional.
Caracterização: A iniciativa consiste em ampliar a oferta de cursos t écnicos articulados ao ensino médio para todas as regiões do Estado, que se materializa através da construção de prédios novos e
aquisições de bens móveis - equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos.
Entregas
Titulo: ESCOLA IMPLANTADA
Definição: Refere-se à construção de escolas, aquisição de equipamentos, mobiliários e material de consumo, para expans ão do atendimento dentro dos padrões necessários a implementação
da proposta de ensino médio integrado à educação profissional, com funcionamento em tempo integral.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESCOLA IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

5,00

18.950.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

2,00

11.000.000,00

Físico

Financeiro (R$)

7,00

29.950.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 441.1.02 - Qualificação dos espaços de aprendizagem da rede estadual de educação profissional.
Caracterização: A iniciativa consiste em qualificar os ambientes escolares na perspectiva de propiciar aos alunos um local adequado a sua aprendizagem que se materializa atrav és de reformas dos prédios
já existentes, adaptação de laboratórios técnicos e ainda aquisições de bens móveis - equipamentos, mobiliários, laboratórios e acervos.
Entregas
Titulo: ESCOLA READEQUADA
Definição: Refere-se a reforma de prédios já existentes, aquisição de equipamentos, mobiliários, acervo, laboratórios (básicos, de informática, tecnológicos).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESCOLA READEQUADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

1.400.000,00

39,00

Total*

Financeiro (R$)

40,00

1.400.000,00

Físico

Financeiro (R$)

40,00

2.800.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 441.1.03 - Promoção dos serviços educacionais na rede estadual de Educação Profissional.
funcionamento das escolas focadas na perman ência, no fluxo e na aprendizagem dos alunos, atrav és da manutenção
Caracterização: Esta iniciativa visa garantir os serviços educacionais para o bom
predial, pagamento de terceirizado, pagamento de pessoal, recursos destinados à escola atrav és de aporte para o custeio das atividades pedag ógicas e administrativas, pagamento de
contas públicas (luz, água, telefone, internet), além de provimento do fardamento escolar e o suprimento das refei ções diárias (dois lanches e um almoço), para a permanência dos alunos em
tempo integral entre outras atividades correlatas.
Entregas
Titulo: ALUNO BENEFICIADO
Definição: Aluno beneficiado com infraestrutura educacional de qualidade, incluindo fardamento, e suprimento das refei ções diárias ( dois lanches e um almoço), respeitando as demandas e
necessidades inerentes à permanência dos alunos em tempo integral.
Titulo: ESCOLA MANTIDA
Definição: Escola provida no que se refere à manutenção predial, pagamento de terceirizado, recursos destinados à escola atrav és de aporte para o custeio das atividades pedag ógicas e
administrativas, pagamento de contas públicas (luz, água, telefone, internet) entre outras.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

ALUNO BENEFICIADO

Número Absoluto

Não

61.014,00

58.000.000,00

62.534,00

70.000.000,00

62.534,00

Financeiro (R$)

128.000.000,00

ESCOLA MANTIDA

Número Absoluto

Não

132,00

263.904.113,00

135,00

283.318.773,00

135,00

547.222.886,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 441.1.04 - Qualificação do ensino voltado à melhoria do aprendizado dos alunos da Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.
Caracterização: A iniciativa consiste em qualificar, atrav és de formações compatíveis com a proposta pedagógica desenvolvida nas EEEPs, o corpo docente das unidades escolares, incluindo gestores e
professores atuantes em sala de aula, com repercuss ão na qualidade do aprendizado dos alunos, incrementando suas chances de ingresso no mundo do trabalho e /ou no ensino superior.
Ainda está previsto, nesta, o Contrato de Gestão, que visa a seleção e contratação dos professores que atuam na formação profissional (base técnica).
Entregas
Titulo: PROFISSIONAL CAPACITADO
Definição: Agentes educacionais (gestores, coordenadores, professores, superintendentes, secret ários e outros servidores) que estão envolvidos na implementação da política de educação
profissional, buscando repercutir na eleva ção do nível de aprendizado dos alunos, potencializando suas chances, seja de ingresso no mundo do trabalho, seja no ensino superior .
Compõe também esta iniciativa a seleção, contratação e capacitação de professores, da área técnica, para as Escolas Estaduais de Educa ção Profissional, por meio de Contrato de
Gestão.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROFISSIONAL CAPACITADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

109.100.000,00

521,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

534,00

140.100.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1.055,00

249.200.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 441.1.05 - Promoção das atividades de formação profissional dos alunos.
Caracterização: A iniciativa consiste em promover aos beneficiados uma melhor prepara ção para o mundo laboral tendo por vertentes a associa ção entre estudo e o trabalho, compreendendo o cumprimento
do estágio curricular, e outras atividades que contribuam para o incremento de sua aprendizagem.
Compreende tamb ém a oferta de escolarização, no formato presencial, de cursos que
garantam ao estudante do ensino médio da rede pública regular de ensino, a formação profissional técnica, articulada de forma concomitante. A iniciativa inclui ainda a aquisi ção de material
pedagógico, a participação de alunos em eventos científico-tecnológicos, feiras e intercâmbios que possibilitem a seus beneficiários um diferencial na sua formação.
Entregas
Titulo: ALUNO ATENDIDO
Definição: Alunos inseridos em campos de estágio, conforme a natureza dos cursos realizados, possibilitando a esses a primeira experi ência no mundo do trabalho, onde desenvolvem uma vis ão
mais ampliada de futuro, garantindo a log ística de realização do estágio: bolsa-estágio, equipamento de proteção individual, seguro contra acidentes pessoais, apoio log ístico,
deslocamento e roteiro turístico. Além disso, vincula-se a participação dos alunos em eventos científico-tecnológicos, feiras e intercâmbios.
Titulo: ALUNO QUALIFICADO
Definição: Estudantes do ensino médio da rede pública regular de ensino beneficiados com a oferta de cursos de forma ção profissional técnica, articulada de forma concomitante, para que, ap ós
concluir essa etapa de ensino, esteja apto a se inserir no mundo do trabalho, e com a aquisição de material pedagógico.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

ALUNO ATENDIDO

Número Absoluto

Não

18.552,00

32.400.000,00

ALUNO QUALIFICADO

Número Absoluto

Não

0,00

2.000.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

19.427,00

50.000.000,00

19.427,00

82.400.000,00

1.375,00

2.000.000,00

1.375,00

4.000.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Detalhamento dos Valores do Programa
2022

2023

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

485.754.113,00

557.818.773,00

1.043.572.886,00

DESPESAS CORRENTES

465.304.113,00

545.318.773,00

1.010.622.886,00

DESPESAS DE CAPITAL

20.450.000,00

12.500.000,00

32.950.000,00

485.754.113,00

557.818.773,00

1.043.572.886,00

2022

2023

Esfera

Total

Total

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Total

Total

483.754.113,00

555.818.773,00

1.039.572.886,00

2.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

485.754.113,00

557.818.773,00

1.043.572.886,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO
Órgão Gestor:

31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

Órgãos Executores

22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
31200001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
Justificativa: A formação profissional do povo cearense, na última década, apresentou avanços no que se refere a oferta de vagas na rede de educa ção profissional. Notadamente, apesar desses avan ços
ainda há uma enorme carência na quantidade de mão de obra qualificada para atender as demandas existentes do estado, tanto no que se refere às vagas nos postos de trabalho para
funções específicas, como em relação à formação de novos e pequenos e médios empreendedores.

No plano nacional, o Brasil vem atravessando uma crise econ ômica grave, desde 2015, e que repercute em todos os estados da federa ção, tendo um aumento significativo no número de
desempregados, chegando a ultrapassar o percentual de 14% da população brasileira sem trabalho no ano de 2018, com uma leve redução deste percentual no ano de 2019.
Apesar da realidade nacional, o estado do Ceará tem criado pol íticas públicas que promovem o desenvolvimento de sua economia. No que se refere à taxa de desemprego no primeiro
trimestre do corrente ano, houve uma redu ção de 10,54%, passando de 522 mil desempregados, em 2018 para 467 mil, em 2019. Já o número de novos empregos houve um aumento de
3,69%, passando de 2.225 mil no primeiro trimestre do ano passado para 2.307 mil em 2019. (IPECE, 2019).
Em relação à população de jovens, adultos e idosos que est ão cursando o ensino médio, que concluíram ou não a rede regular de ensino e que necessitam de uma forma ção profissional, o
Estado tem atendido com a oferta de cursos t écnicos, tecnológicos e profissionalizantes nos munic ípios e região metropolitana de Fortaleza. Estes são realizados nos CVTs (Centros
Vocacionais Tecnológicos), FATEC (Faculdade de Tecnologia Centec), CVTECs (Centros Vocacionais Técnicos), UTD (Universidade do Trabalho Digital), CTTC (Centro de Treinamento
Técnico do Ceará), Escolas Estaduais/SEDUC, UECE (Universidade Estadual do Ceará), CITS (Centros de Inclusão Tecnológica e Social) e CEPID (Centro de Profissionalização Inclusiva
para Pessoa com Deficiência) que promovem ações profissionalizantes, visando o conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e compet ências, possibilitando o seu
ingresso/reingresso no mercado de trabalho, tanto no acesso ao emprego como em ações empreendedoras.
Entre os anos de 2015 e 2018, foram capacitadas cerca de 31 mil pessoas, nos 28 CVTs instalados. O perfil da população atendida nos cursos, apresentam-se como: 58,2% foram do sexo
feminino e 41,8% do sexo masculino; Faixa Etária: 59,6% tinham até 28 anos, 25,8% de 29 a 40 anos; 8,8% de 41 a 50 anos e 5,8% de 51 anos em diante; Nível de renda: 69,2% tinham
renda familiar de até um salário-mínimo; 28% tinham renda familiar de um a três salários-mínimos e 2,3% tinham renda familiar de três a cinco salários-mínimos; Nível de Escolaridade:
46,5% tinham o ensino médio completo, 25% tinham nível médio incompleto, 9,4% com nível superior incompleto e 8,3% com nível fundamental incompleto; Ocupação: 35,3% estavam
desempregados e 26,4% estavam à procura do primeiro emprego, 8% eram autônomos e 5,8% eram empregados assalariados com registro na Carteira Nacional de Trabalho.
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A UECE ao longo destes 05 anos, matriculou 3.603 alunos nos Cursos de Formação Inicial Continuada (PRONATEC-FIC), e 1.533 alunos nos Cursos Técnicos Concomitantes
(PRONATEC-MEDIOTEC), totalizando 5.136 alunos no programa PRONATEC/UECE. Contudo, neste período, a UECE certificou 2.992 alunos em cursos FIC e até o momento 911 alunos
nos cursos técnicos concomitantes, totalizando 3.903 alunos.
No mesmo período foram capacitadas nos CITS, CEPID e em instituições parceiras dos projetos Primeiro Passo, CE-Jovem Aprendizagem em Serviço e Criando Oportunidades, 63.585 mil
pessoas.
A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC-CE), por meio do PRONATEC, neste mesmo período, realizou 3530 matrículas em cursos de Formação Inicial e Continuada, com
3031 participantes certificados. Nos cursos de formação Técnica nas formas; concomitante não integrada e subsequente foram realizadas 3
Publico Alvo: População economicamente ativa demandante de educação profissional.
Objetivo: Ampliar a oferta de educação profissional em áreas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico, alinhada às demandas dos setores produtivos e vocacionais locais e das regi ões do
Ceará.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2018

95,00

96,00

96,00

Concluintes nos cursos de qualificação profissional

número

Quanto maior, melhor

2018

11.368,00

23.572,00

23.572,00

Concluintes nos cursos técnicos subsequentes

número

Quanto maior, melhor

2018

1.206,00

1.070,00

1.580,00

Jovens em situação de vulnerabilidade beneficiados com qualificação
profissional

percentual

Quanto maior, melhor

2018

70,00

76,00

78,00

Pessoas participantes do Programa Mais Infância beneficiadas com
qualificação profissional

percentual

Quanto maior, melhor

2019

15,00

22,00

25,00

número

Quanto maior, melhor

2018

72,00

60,00

60,00

Certificação dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC)

Tecnólogos diplomados

Valor

2022

2023

Iniciativa
Titulo: 442.1.01 - Qualificação física e tecnológica da estrutura para a melhoria da oferta de educação profissional.
Caracterização: A iniciativa consiste em melhorar as estruturas das unidades de educa ção profissional no aspecto de infraestrutura f ísica e laboratorial, onde estão sendo executadas as ações de
revitalização dos Centros Vocacionais Tecnológicos, reforma e modernização da Universidade do Trabalho Digital e ampliação do Centro de Treinamento Técnico do Ceará.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE ENSINO ESTRUTURADA
Definição: Unidade de Educação Profissional beneficiada com obras e reformas de melhoria em suas instalações físicas, com aquisição de equipamentos, mobiliários e acervo bibliográfico.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE DE ENSINO ESTRUTURADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

14,00

2023

Financeiro (R$)

6.420.407,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

21,00

6.710.000,00

Físico

21,00

Financeiro (R$)

13.130.407,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 442.1.02 - Promoção da qualificação profissional em nível de formação inicial e continuada.
Caracterização: A iniciativa consiste em qualificar e profissionalizar pessoas em níveis de formação inicial e continuada, executadas pela SECITECE por meio de Contrato de Gestão com CENTEC e CTTC.
Entregas
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Pessoas capacitadas nos diversos cursos ofertados nas Unidades de Educação Profissional, em nível de formação inicial e continuada.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

PESSOA CAPACITADA

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

11.533.378,00

11.450,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

11.500,00

12.138.816,00

Físico

Financeiro (R$)

22.950,00

23.672.194,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 442.1.03 - Promoção da qualificação profissional em nível técnico.
Caracterização: A iniciativa consiste em qualificar pessoas em N ível Técnico, onde foram previstos cursos a ser executados pela FUNECE e SECITECE por meio de Contrato de Gest ão com CENTEC e
CTTC.
Entregas
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Pessoas capacitadas no âmbito da Educação Profissional no nível técnico subsequente em cursos ofertados pela UECE e Unidades de Formação Profissional.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA CAPACITADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

970,00

2023

Financeiro (R$)

5.525.000,00

Físico

580,00

Total*

Financeiro (R$)

4.925.000,00

Físico

1.550,00

Financeiro (R$)

10.450.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 442.1.04 - Promoção da qualificação profissional em nível tecnológico.
Caracterização: A iniciativa, executada pela SECITECE por meio de Contrato de Gestão com o CENTEC, consiste em qualificar pessoas em nível tecnológico
Entregas
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Pessoas graduadas no âmbito da Educação Profissional em nível tecnológico, por meio dos cursos ofertados pela SECITECE nas faculdades tecnológicas do Cariri e Sertão Central.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

PESSOA CAPACITADA

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

3.680.000,00

80,00

Total*

Financeiro (R$)

80,00

3.680.000,00

Físico

Financeiro (R$)

160,00

7.360.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 442.1.05 - Promoção da qualificação profissional em Tecnologia da Informação e Comunicação.
Caracterização: A iniciativa consiste em qualificar e profissionalizar pessoas em cursos de Tecnologia da Informa ção e Comunicação -TIC, executados pela SEDUC, SECITECE
Tecnológico - CVT) e UTD.

(Centro Vocacional

Entregas
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Pessoas capacitadas no âmbito da Educação Profissional nos cursos de formação em TIC.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA CAPACITADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2.033,00

2023

Financeiro (R$)

1.709.904,00

Físico

2.033,00

Total*

Financeiro (R$)

1.709.904,00

Físico

4.066,00

Financeiro (R$)

3.419.808,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 442.1.06 - Promoção de oportunidades de qualificação profissional para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.
Caracterização: Inserção social e produtiva por meio de cursos de forma ção inicial e continuada ¿ qualificação e capacitação profissional, oficinas de aperfeiçoamento e de inclusão produtiva ¿ para pessoas
em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, prioritariamente: mulheres chefes de fam ília, cadastradas no CADÚNICO e beneficiárias do Programa Mais Infância; jovens a partir de 16
anos à procura do primeiro emprego; jovens que n ão estudam e nem trabalham; pessoas com defici ência (PcDs) e trabalhadores autônomos. As ações são realizadas em todo o Estado do
Ceará.
Entregas
Titulo: BOLSA CONCEDIDA
Definição: Trata-se da concessão de bolsa capacitação para os jovens que realizam os cursos de qualifica ção profissional da linha Jovem Bolsista e do Virando O Jogo - Superação. Os cursos da
Linha Jovem Bolsista possuem uma carga hor ária de 240 horas e duram 03 meses. Ao jovem, é concedida uma bolsa no valor de R$ 100,00 durante 03 meses, condicionada à sua
frequência nas aulas.
No Projeto Virando O Jogo - Superação, os jovens recebem bolsas cujo valor é correspondente à fase do Projeto na qual est ão participando, são elas: a)
Formação Cidadã; b) Qualificação Profissional / Esporte/Cultura/Ação Comunitária e c) Mercado de Trabalho/ Empreendedorismo / Educação Financeira.
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Esta entrega refere-se às pessoas que cumprem no mínimo 75% da carga horária dos cursos de capacitação e qualificação profissional ou oficinas de inclusão produtiva, ofertadas por
meio dos projetos Primeiro Passo, Criando Oportunidades, Virando O Jogo ¿ Superação e nos equipamentos sociais: Centro de Profissionaliza ção Inclusiva para a Pessoa com
Deficiência (CEPID), Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS), realizados em todo o Estado do Ceará.
Titulo: INSTRUMENTAL DE TRABALHO OFERTADO
Definição: Instrumentais de trabalho ofertados às pessoas que concluíram os cursos do Programa Criando Oportunidades, que s ão compostos por itens relacionados a ocupa ção ou atividade
produtiva do curso realizado. As ações são realizadas em todo o Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

BOLSA CONCEDIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

4.000,00

500.000,00

4.000,00

300.000,00

8.000,00

800.000,00

13.372,00

35.300.000,00

26.744,00

75.635.088,00

2.000,00

300.000,00

4.000,00

800.000,00

PESSOA CAPACITADA

Número Absoluto

Sim

13.372,00

40.335.088,00

INSTRUMENTAL DE TRABALHO OFERTADO

Número Absoluto

Sim

2.000,00

500.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 442.1.07 - Promoção da oferta permanente dos serviços de qualificação e inclusão de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.
Caracterização: Esta iniciativa refere-se à manutenção das atividades realizadas em unidades de atendimento voltado à (re)inserção social e produtiva de pessoas em situa ção de risco e vulnerabilidade
social, como cursos, oficinas, atividades socioculturais, esportivas e paradesportivas.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA
Definição: Refere-se a manutenção de equipamentos sociais onde são realizados cursos de formação inicial e continuada para reinserção social e produtiva de pessoas em situa ção de risco e/ou
vulnerabilidade social, compostos por 07 Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS), localizados estrategicamente nos bairros do Mucuripe, Aerol ândia, São Bernardo, José
Walter, Jangurussu, Parque São José e Conjunto Ceará, pelo Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (CEPID), localizado no bairro Planalto das
Goiabeiras e pelo Centro de Formação e Inclusão Socioprodutiva (CEFISP), localizado no bairro Papicu.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega

2022

Título

UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA

Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

9,00

Físico

6.773.854,00

Total*

Financeiro (R$)

9,00

Físico

6.773.854,00

Financeiro (R$)

9,00

13.547.708,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

76.977.631,00

71.837.574,00

148.815.205,00

DESPESAS CORRENTES

69.057.224,00

64.227.574,00

133.284.798,00

DESPESAS DE CAPITAL

7.920.407,00

7.610.000,00

15.530.407,00

76.977.631,00

71.837.574,00

148.815.205,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
31200001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Total

2022

2023

Total

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

24.433.689,00

25.428.720,00

49.862.409,00

3.435.000,00

2.735.000,00

6.170.000,00

48.108.942,00

42.673.854,00

90.782.796,00

76.977.631,00

71.837.574,00

148.815.205,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR
Resultado Temático: Sociedade com educação superior de qualidade, inclusiva e produtora de conhecimento articulado às necessidades e dinâmicas socioeconômicas do estado.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Evolução dos cursos de graduação com nota satisfatória pelo Enade

percentual

Quanto maior, melhor

2018

19,73

16,66

17,00

Evolução dos cursos de pós-graduação com avaliação satisfatória pela
Capes

percentual

Quanto maior, melhor

2018

48,00

10,26

10,40

Índice de qualificação do corpo docente

Valor

2022

2023

adimensional

Quanto maior, melhor

2018

3,36

3,90

4,10

Participação de graduados no mercado de trabalho formal

percentual

Quanto maior, melhor

2017

22,41

23,84

25,00

Taxa de sucesso da graduação pública estadual

percentual

Quanto maior, melhor

2018

46,33

44,00

46,17

451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Órgão Gestor:

31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

Órgãos Executores

31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
31200001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
31200002 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
31200003 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
31200005 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Justificativa: Vivemos num contexto em que a produção e a difusão do conhecimento são aspectos fundamentais para o crescimento socioecon ômico de um país ou região. Compete à Educação
Superior o desafio de criar oportunidades de ascens ão social, com impactos positivos sobre a distribui ção de renda, por meio de uma educação inclusiva e de qualidade. Desse modo, nas
últimas décadas, a educação superior pública, principalmente a partir da expans ão geoterritorial e da interiorização das instituições de ensino superior, vem buscando a excel ência no
desenvolvimento de suas atividades e na garantia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extens ão. A especificidade da Educação Superior exige dos seus integrantes a constante
busca do equilíbrio entre o desenvolvimento dos saberes e inova ções produzidos pelas IES e o compromisso social com o atendimento às demandas que lhes são exigidas. Enquanto isso,
compete a cada estado a ascensão social para além do plano local, alcançando o plano nacional.
De acordo com Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educa ção - 2018 a participação da Rede Pública na expansão de matrículas da Educação Superior
ficou abaixo da Meta do PNE de 40% em todas as grandes regiões do Brasil, enquanto isso houve expans ão do segmento privado em todas as regiões. Logo, a expansão pública além de
estar abaixo da meta estabelecida pelo PNE, tem sido desigual em sua distribuição territorial, resultando em retração de matrículas públicas em algumas regiões.
Em conformidade com o PNE, foi aprovada a Lei no 16.025, 30 de maio de 2016, que dispõe sobre o Plano Estadual de Educação 2016 - 2024, no qual para o Ensino Superior estabelece
metas prioritárias: Meta 12 - Elevar a taxa Bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa liquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada à qualidade da oferta e
expansão para, pelo menos 40% das novas matrículas, no segmento público; Meta 13- Elevar a qualidade da Educação Superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo
docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35 % doutores; Meta 14 - .Elevar gradualmente o número de matriculas na
pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titula ção anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. Nessa perspectiva, a Educação Superior exige dos
seus integrantes constante busca do equil íbrio entre o desenvolvimento dos saberes e inova ções produzidas pelas Instituições de Ensino Superior (IES) e o compromisso social com o
atendimento às demandas que lhes são exigidas.
E ainda, conforme levantamento realizado pela Associa ção Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) em parceria com a empresa de pesquisas educacionais Educa Insights
constatou que o total de matrículas em instituições de educação superior do Ceará cresceu mais que o dobro da m édia nacional entre 2010 e 2016, em conformidade com números extraídos
dos microdados dos Censos da Educação Superior, realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais An ísio Teixeira (Inep). Entretanto, ainda está aquém da meta
estabelecida no PNE e PEE. Nesse sentido, para alcançar as Metas já referenciadas faz-se necessário ampliar a oferta e o desempenho da Educação Superior no Ceará.
Publico Alvo: Instituições de Ensino Superior e comunidades acadêmicas.
Objetivo: Ampliar a oferta e o desempenho da educação superior, no que tange ensino, pesquisa e extens ão, alinhada às demandas sociais e vocações regionais, contribuindo para a eleva ção do
nível de escolaridade da população cearense.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Concludentes na pós-graduação (stricto sensu)

número

Quanto maior, melhor

2018

342,00

727,00

2023

729,00

Docentes titulados como Doutores

número

Quanto maior, melhor

2018

819,00

565,00

640,00

Docentes titulados como Mestres

número

Quanto maior, melhor

2018

613,00

357,00

371,00

Graduados na rede estadual de ensino superior

número

Quanto maior, melhor

2018

3.916,00

3.817,00

3.961,00

Graduados vindos das escolas públicas

percentual

Quanto maior, melhor

2018

74,97

72,35

75,56

Graduandos com idade entre 18 a 24 anos

percentual

Quanto maior, melhor

2018

61,21

70,20

74,05

número

Quanto maior, melhor

2018

9.673,00

10.508,00

11.351,00

percentual

Quanto maior, melhor

2018

7,02

9,73

12,04

Produção científica
Taxa de alunos extencionistas
Iniciativa

Titulo: 451.1.01 - Promoção do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior.
Caracterização: A iniciativa consiste em elevar o nível de escolarização da população cearense estruturando o Sistema Estadual de Educa ção Superior, proporcionando condições de ampliar a oferta de
vagas nos cursos de graduação, desenvolvendo pesquisas e atividades de extensão direcionados às demandas sociais.
Entregas
Titulo: VAGA OFERTADA
Definição: Vagas ofertadas anualmente na graduação pelas IES Estaduais, via concurso vestibular, processo seletivo e programa de primeira e segunda licenciatura.
Titulo: INSTITUIÇÃO BENEFICIADA
Definição: Instituições de ensino superior beneficiadas por meio das a ções de interiorização da Educação Superior, com aquisições de material permanente, mobiliário, equipamento de TI e
outros apoios.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

VAGA OFERTADA

Número Absoluto

Sim

9.261,00

INSTITUIÇÃO BENEFICIADA

Número Absoluto

Sim

3,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

634.000,00

9.305,00

29.650.000,00

18.566,00

30.284.000,00

722.000,00

3,00

722.000,00

6,00

1.444.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 451.1.02 - Promoção da titulação de Mestre e Doutor a professores da Educação Superior e da Educação Básica.
Caracterização: A iniciativa consiste em assegurar que a meta proporcional de mestres e doutores do corpo docente e em efetivo exerc ício seja alcançada, buscando aumentar a equidade entre as
Instituições e Cursos da Educação Superior, além de proporcionar melhoria na qualificação de professores da Educação Básica.
Entregas
Titulo: PROFESSOR CAPACITADO
Definição: Professores que obtiveram o afastamento concedido para qualificação e posterior titulação, contribuindo para a qualidade do ensino superior.
Titulo: VAGA OFERTADA
Definição: Vagas ofertadas anualmente pelas IES Estaduais, para a titulação de Mestres e Doutores elevando o nível da Educação Superior e da Educação Básica do Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

PROFESSOR CAPACITADO

Número Absoluto

Sim

15,00

20.000,00

13,00

5.000,00

28,00

Financeiro (R$)

25.000,00

VAGA OFERTADA

Número Absoluto

Sim

225,00

1.047.750,00

235,00

1.032.750,00

460,00

2.080.500,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 451.1.03 - Expansão da oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu.
Caracterização: Consiste na expansão do número de vagas ofertadas anualmente nos cursos de mestrado e doutorado para elevar o nível de escolarização da população cearense.
Entregas
Titulo: BOLSA CONCEDIDA
Definição: Bolsas concedidas anualmente aos mestres e doutores do corpo docente e em efetivo exercício, buscando aumentar a equidade entre as Instituições e Cursos da Educação Superior.
Titulo: VAGA OFERTADA
Definição: Vagas ofertadas anualmente para mestrado e doutorado, objetivando elevar o nível de escolarização da população cearense.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

BOLSA CONCEDIDA

Número Absoluto

Sim

1.318,00

27.800.200,00

1.423,00

Financeiro (R$)

29.411.242,00

Físico

2.741,00

Financeiro (R$)

57.211.442,00

VAGA OFERTADA

Número Absoluto

Sim

1.226,00

830.000,00

1.305,00

820.000,00

2.531,00

1.650.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 451.1.04 - Qualificação física para a prestação de serviços educacionais de nível superior nas instituições públicas estaduais.
Caracterização: A iniciativa consiste em melhorar as estruturas das Universidades P úblicas Estaduais, contribuindo para elevar o n ível de escolarização da população cearense estruturando o Sistema
Estadual de Educação Superior.
Entregas
Titulo: CAMPUS UNIVERSITÁRIO ESTRUTURADO
Definição: Instituições de Ensino Superior (IES) estaduais beneficiadas com obras e reformas de melhoria nas suas instala ções físicas, com aquisição de equipamentos, mobiliários e acervo
bibliográfico.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAMPUS UNIVERSITÁRIO ESTRUTURADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

36.082.796,00

28,00

Total*

Financeiro (R$)

27,00

36.844.754,00

Físico

Financeiro (R$)

55,00

72.927.550,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 451.1.05 - Promoção da oferta de serviços educacionais de nível superior nas instituições públicas estaduais.
Caracterização: A iniciativa consiste em manter e apoiar as estruturas das Universidades P úblicas Estaduais, contribuindo para elevar o n ível de escolarização da população cearense estruturando o Sistema
Estadual de Educação Superior.
Entregas
Titulo: CAMPUS UNIVERSITÁRIO MANTIDO
Definição: Campi das IES Estaduais providos, visando o seu pleno funcionamento.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAMPUS UNIVERSITÁRIO MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

22,00

2023

Financeiro (R$)

497.770.688,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

21,00

518.395.599,00

Físico

22,00

Financeiro (R$)

1.016.166.287,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 451.1.06 - Expansão do apoio à permanência dos alunos na educação superior, em especial àqueles em situação de vulnerabilidade social.
Caracterização: A iniciativa consiste em assistir aos estudantes das IES, principalmente aos mais vulner áveis social e economicamente para proporcionar condi ções adequadas à sua permanência no ensino
superior.
Entregas
Titulo: ALUNO BENEFICIADO
Definição: Alunos de graduação regularmente matriculados, beneficiados pelos Programas de Assist ência
universitárias, restaurante universitário, transporte e bolsas de permanecia universitária, dentre outros.

Estudantil

das

IES

Estaduais,

que

consiste

em

aux ílios:

vagas

nas

residências

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ALUNO BENEFICIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

14.305.000,00

16.025,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

16.817,00

15.334.176,00

Físico

Financeiro (R$)

16.817,00

29.639.176,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 451.1.07 - Expansão da pesquisa científica nas instituições públicas estaduais.
Caracterização: A iniciativa consiste em apoiar a ampliação dos grupos de pesquisa científica, cadastrados no CNPq, para o desenvolvimento de novos projetos, contribuindo para a qualidade da
Universidade pública estadual.
Entregas
Titulo: BOLSA CONCEDIDA
Definição: Bolsas de iniciação científica concedidas para alunos de graduação visando estimular, apoiar e incentivar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação nas Universidades Públicas.
Titulo: PROJETO APOIADO
Definição: Projetos desenvolvidos dentro dos grupos de pesquisas científicas das Universidades Públicas Estaduais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

BOLSA CONCEDIDA
PROJETO APOIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

755,00

3.827.647,00

755,00

3.500.300,00

1.510,00

7.327.947,00

1.709,00

395.000,00

1.936,00

390.743,00

1.936,00

785.743,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 451.1.08 - Expansão da atividade de extensão nas instituições públicas estaduais.
Caracterização: A iniciativa consiste em ampliar as ações de extensão das IES, garantindo à população em geral o seu acesso. A atividade de extens ão universitária é definida como processo educativo,
cultural e tecnológico para articular o ensino e a pesquisa de forma indissoci ável e viabilizar a relação transformadora entre Universidade e a Sociedade. As a ções de extensão incluem
programas, projetos, cursos, eventos, prestações de serviços, entre outros.
Entregas
Titulo: PESSOA BENEFICIADA
Definição: Pessoas beneficiadas com ações de extensão (programas, projetos, cursos,
acadêmica e a população em geral.

eventos, presta ção de serviços, dentre outras), executadas pelas IES Estaduais, incluindo a comunidade

Titulo: PROJETO APOIADO
Definição: Projetos de extensão apoiados, especificamente as pesquisas extensionistas voltadas ao Programa de Governo Mais Infância.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

PESSOA BENEFICIADA

Número Absoluto

Não

413.328,00

130.000,00

PROJETO APOIADO

Número Absoluto

Sim

1,00

5.000.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

447.382,00

125.000,00

447.382,00

255.000,00

1,00

5.000.000,00

2,00

10.000.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 451.1.09 - Promoção da troca de experiências e conhecimento entre as universidades estaduais e instituições de ensino internacionais.
Caracterização: A iniciativa consiste em expandir o conhecimento e aproximar as IES estaduais de experiências exitosas em nível internacional.
Entregas
Titulo: INTERCÂMBIO REALIZADO
Definição: Intercâmbios internacionais das IES Estaduais realizados com instituições reconhecidas por sua excelência em ensino, pesquisa e extensão.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

INTERCÂMBIO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

11,00

2023

Financeiro (R$)

35.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

11,00

40.000,00

Físico

22,00

Financeiro (R$)

75.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 451.1.10 - Expansão das atividades acadêmicas e extensionistas do Geopark Araripe.
Caracterização: A iniciativa tem como foco desenvolver atividades de extens ão voltadas para o desenvolvimento territorial e geoturismo; educa ção ambiental e geoconservação e promoção da cultura no
território do GeoPark Araripe.
Entregas
Titulo: PESSOA BENEFICIADA
Definição: Pessoas beneficiadas com ações (turismo científico, de natureza, dentre outras), desenvolvidas pela comunidade acadêmica no âmbito do Geopark Araripe.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA BENEFICIADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

360.000,00

35.900,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

41.000,00

360.000,00

Físico

Financeiro (R$)

41.000,00

720.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 451.1.11 - Promoção da integração das ações de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação Superior do Ceará.
Caracterização: A iniciativa consiste em integrar as ações das universidades públicas estaduais.
Entregas
Titulo: PLANO ELABORADO
Definição: Plano Estratégico de Integração e Promoção das IES do Estado do Ceará.
Titulo: SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO
Definição: Refere-se à implantação de um sistema de monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Educação Superior do Ceará.
Titulo: OBSERVATÓRIO IMPLANTADO
Definição: Observatório da Educação Superior do Ceará implantado, que será responsável pela disponibilização de informações estratégicas sobre a Educação Superior.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

PLANO ELABORADO

Número Absoluto

Sim

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

Financeiro (R$)

0,00

SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OBSERVATÓRIO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

0,00

10.000,00

1,00

10.000,00

1,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 451.1.12 - Expansão da oferta de graduação da Educação à Distância no Ensino Superior.
Caracterização: A iniciativa consiste em elevar o nível de escolarização da população cearense estruturando o sistema de educa ção à distância da educação superior, em condições de ampliar a oferta de
vagas alcançando os municípios de baixa oferta de educação superior com cursos de graduação.
Entregas
Titulo: VAGA OFERTADA
Definição: Vagas na modalidade Educação à Distância ofertadas anualmente na graduação pela Universidade Aberta do Ceará - UACe, via concurso vestibular e programa de primeira e segunda
licenciatura.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

VAGA OFERTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

4.356.000,00

4.402,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

4.626,00

4.503.487,00

Físico

Financeiro (R$)

9.028,00

8.859.487,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 451.1.13 - Expansão da oferta de Pós-Graduação na Educação à Distância no Ensino Superior.
Caracterização: A iniciativa consiste em elevar o nível de escolarização da população cearense estruturando o sistema de educa ção à distância da educação superior, em condições de ampliar a oferta de
vagas alcançando os municípios de baixa oferta de educação superior com cursos de pós-graduação.
Entregas
Titulo: VAGA OFERTADA
Definição: Vagas na modalidade Educação à Distância ofertadas na pós-graduação, pela Universidade Aberta do Ceará - UACE, e Universidade Aberta do Brasil - UAB, via processo seletivo.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

VAGA OFERTADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2.350,00

2023

Financeiro (R$)

22.000,00

Físico

2.675,00

Total*

Financeiro (R$)

25.000,00

Físico

5.025,00

Financeiro (R$)

47.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 451.1.14 - Expansão da oferta de Pós-Graduação Lato Sensu.
Caracterização: A iniciativa consiste em elevar o nível de escolarização da população cearense, estruturando o Sistema Estadual de Educa ção Superior em condições de ampliar a formação em pós
graduação lato sensu, que compreende programas de especialização e aperfeiçoamento, por meio de vagas ofertadas e implantação de novos cursos.
Entregas
Titulo: VAGA OFERTADA
Definição: Vagas ofertadas anualmente pelas IES Estaduais, nos programas de especializa ção e aperfeiçoamento,
mercado de trabalho de acordo com suas exigências.

tendo como objetivo atualizar e qualificar os profissionais para atuar no

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega

2022

Título

VAGA OFERTADA

Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

58.500,00

1.144,00

Total*

Financeiro (R$)

2.830,00

Físico

57.500,00

Financeiro (R$)

3.974,00

116.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 451.1.15 - Qualificação física e tecnológica das instituições públicas estaduais de nível superior. (Nova)
Caracterização: A iniciativa visa promover a melhoria cont ínua dos equipamentos que compõem a estrutura das universidades estaduais por meio de a ções de qualificação e modernização destinadas à
satisfação do público que frequenta seus espaços.
Entregas
Titulo: CAMPUS UNIVERSITÁRIO ESTRUTURADO
Definição: O Campus Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens (MPPCN), exerce com excelência seu papel na proteção, educação e divulgação do patrimônio fossilífero da Bacia do
Araripe. É necessária a ampliação de sua infraestrutura relacionada à segurança patrimonial e dos visitantes, pela preven ção contra intercorrências, como incêndios. Neste sentido,
preconiza-se a aquisição e instalação de um conjunto de equipamentos para alcançar em plenitude a excelência pretendida.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAMPUS UNIVERSITÁRIO ESTRUTURADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

Físico

10.000,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

18.611,00

Financeiro (R$)

2,00

28.611,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
2022

2023

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

593.416.581,00

646.246.162,00

1.239.662.743,00

DESPESAS CORRENTES

559.565.264,00

611.644.276,00

1.171.209.540,00

DESPESAS DE CAPITAL

33.851.317,00

34.601.886,00

68.453.203,00

593.416.581,00

646.246.162,00

1.239.662.743,00

Esfera

Total

Total

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Órgão Executor Financeiro

2022

31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
31200001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

2023

Total

4.953.227,00

5.094.370,00

10.047.597,00

302.475.405,00

314.799.492,00

617.274.897,00

31200002 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ

94.411.371,00

98.281.290,00

192.692.661,00

128.948.731,00

163.159.468,00

292.108.199,00

31200005 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

47.627.847,00

49.911.542,00

97.539.389,00

43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

15.000.000,00

15.000.000,00

30.000.000,00

593.416.581,00

646.246.162,00

1.239.662.743,00

31200003 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
5 - CEARÁ PACÍFICO
Resultado Estratégico: Sociedade cearense pacificada com amplo acesso à segurança e justiça efetivas, humanizadas e integradas.
Indicadores Estratégicos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

2023

Taxa de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP)

número de casos
por 100 mil
habitantes

Quanto menor, melhor

2018

711

532

495

Taxa de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)

óbitos por 100 mil
habitantes

Quanto menor, melhor

2018

49,80

37,20

34,60

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Índice de satisfação do jurisdicionado

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Pessoas presas de forma provisória

percentual

Quanto menor, melhor

2018

64,92

48,00

47,00

Taxa de reentrada no sistema prisional

percentual

Quanto menor, melhor

2018

34,03

42,00

42,00

5.1 - JUSTIÇA
Resultado Temático: População contemplada com sistema de justiça célere, eficaz e humanizada.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Valor

2022

2023

60,00

511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA
Órgão Gestor:

06000000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

Órgãos Executores

06000000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
06200001 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
Justificativa: Aproximadamente 80%(oitenta por cento) da população cearense é potencial assistida da Defensoria P ública. Com a promoção e ampliação dos serviços prestados pela instituição, tal
parcela da população poderá contar com orientação jurídica gratuita, promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos, estando em condi ção de vulnerabilidade
e/ou hipossuficiência. Tal promoção do acesso à justiça se dá com prestação de assistência jurídica gratuita aos desprovidos de recursos e que n ão possam arcar com honorários
advocatícios e custas processuais, bem como às pessoas em situação de vulnerabilidade. Atualmente, a Defensoria P ública atua em várias vertentes, sendo cada vez mais relevante o seu
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papel social. Com a atuação da Defensoria Pública em várias vertentes, tais como na área cível, defesa de crianças e adolescentes, defesa de mulheres v ítimas de violência, defesa de
grupos vulneráveis em geral, assim como garantidor da ampla defesa e do contradit ório, a instituição trabalha diretamente na promoção de uma sociedade mais pacífica. A Emenda
Constitucional n. 80/2014, aprovada pelo Congresso Nacional, imp õe de forma inequívoca à administração pública o dever de prover todas as unidades jurisdicionais com defensores
públicos. A promulgação da EC 80/94 tornou imperiosa a universalização do acesso à justiça. Atualmente, dos 184 municípios do Ceará, apenas 44 contam com os serviços da Defensoria
Pública. Dentre eles, apenas 34 possuem defensor público em regime de titularidade ou designa ção, e outros 10 são atendidos em regime de atuação extraordinária, portanto, de forma
precária e descontínua. Apenas 15 municípios contam com núcleos da DPGE.
Publico Alvo: Pessoas em situação de vulnerabilidade e hipossuficientes que necessitam de assistência jurídica gratuita no Estado do Ceará.
Objetivo: Ampliar o acesso gratuito à Justiça como garantia dos direitos da população em todos os municípios cearenses.
Indicadores Programáticos
Título

Municípios com oferta de serviços da DPGE

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Metas de Desempenho

Valor

2022

23,37

2023

48,91

43,48

Iniciativa
Titulo: 511.1.01 - Promoção da oferta de serviços de assistência jurídica integral e gratuita.
Caracterização: Manutenção dos espaços onde são prestados os serviços da Defensoria Pública, especialmente, orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.
Entregas
Titulo: PROCEDIMENTO JURÍDICO REALIZADO
Definição: Atendimentos, petições, ofícios, audiências, visitas, inspeções, reuniões e outros procedimentos realizados pelos Defensores P úblicos independente da presença física do assistido no
ato.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROCEDIMENTO JURÍDICO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

833.135,00

2023

Financeiro (R$)

184.918.502,00

Físico

874.791,00

Total*

Financeiro (R$)

193.086.071,00

Físico

1.707.926,00

Financeiro (R$)

378.004.573,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 511.1.02 - Ampliação da prestação dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita.
Caracterização: Trata-se da ampliação da prestação dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita à população cearense da Defensoria Pública, através da implantação de novos núcleos e unidades
de atendimento jurídico, tanto na capital quanto no interior do Estado.
Entregas
Titulo: NÚCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO IMPLANTADO
Definição: Implantação de núcleo da Defensoria Pública, em espaço próprio ou alugado, descentralizado ou especializado, onde será prestada assist ência jurídica integral e gratuita à população
cearense, supervisionada por Defensor Público.
Titulo: UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA
Definição: Implantação de unidade da Defensoria Pública situada dentro dos fóruns da justiça estadual, onde é prestada assistência jurídica integral e gratuita à população cearense.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

NÚCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO
IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

2,00

500.000,00

2,00

500.000,00

4,00

Financeiro (R$)

1.000.000,00

UNIDADE DE ATENDIMENTO IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

15,00

200.000,00

10,00

200.000,00

25,00

400.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 511.1.03 - Promoção da melhoria contínua na prestação dos serviços de assistência jurídica integral e gratuita.
Caracterização: Referem-se aos cursos, mestrados, doutorados, palestras, congressos, semin ários, simpósios, pesquisas, atividades de estudos desenvolvidos pela Escola Superior da Defensoria P ública
do Estado do Ceará com o objetivo de promover o aperfei çoamento profissional e cultural dos membros da Defensoria P ública, dos seus auxiliares, servidores, estagi ários e eventuais
colaboradores, a fim de que cada vez mais seja aperfeiçoado a finalidade da Instituição, que é garantir o acesso integral e gratuito, judicial e extrajudicial, aos hipossuficientes.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Realização de eventos, palestras, congressos, semin ários, simpósios, pesquisas e atividades de estudos desenvolvidos pela Escola Superior da Defensoria P ública do Estado do Ceará
com o objetivo de promover o aperfeiçoamento profissional e cultural dos membros da Defensoria Pública, dos seus auxiliares, servidores, estagiários e eventuais colaboradores.
Titulo: PROFISSIONAL CAPACITADO
Definição: Capacitação profissional dos membros da Defensoria Pública e servidores, através de cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado em universidades do estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO
PROFISSIONAL CAPACITADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto
Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Sim

60,00

20.000,00

Sim

2,00

405.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

60,00

20.000,00

120,00

40.000,00

2,00

500.000,00

4,00

905.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 511.1.04 - Qualificação física e tecnológica para a oferta de serviços de assistência jurídica integral e gratuita.
Caracterização: Qualificação física e tecnológica dos espaços onde são prestadas assistências jurídicas integrais e gratuitas à população cearense, composta de pelo menos um defensor p úblico e corpo
administrativo, já implantados anteriormente, mas que foram modernizados, recebendo painel de senha, renova ção do parque tecnológico, acesso ao cinturão digital, padronização e/ou
renovação de mobiliário e reformas.
Entregas
Titulo: ESPAÇO DE ATENDIMENTO JURÍDICO ESTRUTURADO
Definição: Modernização dos espaços onde são prestadas assistências jurídicas integrais e gratuitas à população cearense através da implantação de painéis de senhas, renovação do parque
tecnológico, acesso ao cinturão digital, padronização e/ou renovação de mobiliário e reformas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

ESPAÇO DE ATENDIMENTO JURÍDICO
ESTRUTURADO

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

Físico

7.777.496,00

5,00

Sim

2023

Financeiro (R$)

Total*

Financeiro (R$)

5,00

2.762.950,00

Físico

Financeiro (R$)

10,00

10.540.446,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 511.1.05 - Promoção da oferta itinerante de assistência jurídica integral e gratuita - Defensoria em Movimento.
Caracterização: Prestação de serviço da Defensoria Pública através de caminhão itinerante, em diversos espaços situados na capital e interior do Estado considerados de dif ícil acesso, que incluem, além de
atendimento jurídico, ministrar palestras, cursos, oficinas e/ou treinamentos para as comunidades atendidas.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Realização de eventos do projeto Defensoria em Movimento, em diversos espa ços situados na capital e interior do Estado considerados de dif ícil acesso, que incluem, além de
atendimento jurídico, ministrar palestras, cursos, oficinas e/ou treinamentos para as comunidades atendidas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

14,00

2023

Financeiro (R$)

240.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

14,00

240.000,00

Físico

28,00

Financeiro (R$)

480.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 511.1.06 - Promoção da assistência jurídica e psicossocial especializada a familiares de vítimas de crimes violentos letais intencionais (CVLI) - Programa Acolhe.
Caracterização: A Rede Acolhe é um programa da Defensoria Pública do Estado do Ceará que busca prevenir os crimes violentos letais intencionais (CVLI) - homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal
seguida de morte - promovendo a assistência jurídica e psicossocial aos familiares das vítimas, além da atenção integral às vítimas que sofreram tentativas de homicídios.
Entregas
Titulo: PESSOA ASSISTIDA
Definição: Consiste no atendimento aos familiares das v ítimas de crimes violentos letais intencionais (CVLI), a fim de reduzir os danos causados pela viol ência, bem como a prestação da
assistência jurídica e encaminhamentos às redes locais, seja os Centro de Refer ência de Assistência Social (CRAS), escolas, postos de saúde e Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

PESSOA ASSISTIDA

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

Sim

100,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

152.000,00

100,00

Total*

Financeiro (R$)

Físico

170.000,00

Financeiro (R$)

200,00

322.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
2022

2023

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

194.212.998,00

197.479.021,00

391.692.019,00

DESPESAS CORRENTES

186.125.502,00

194.611.846,00

380.737.348,00

8.087.496,00

2.867.175,00

10.954.671,00

194.212.998,00

197.479.021,00

391.692.019,00

2022

2023

Total

Esfera

DESPESAS DE CAPITAL

Total

Total

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
06000000 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
06200001 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

Total

189.247.998,00

191.979.021,00

381.227.019,00

4.965.000,00

5.500.000,00

10.465.000,00

194.212.998,00

197.479.021,00

391.692.019,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Órgão Gestor:

04000000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Órgãos Executores

04000000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
04200001 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
04200003 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
04200004 - FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
Justificativa: O contínuo aumento da judicialização de processos identificado na Justi ça cearense nos últimos quatro anos refletiu no incremento de 10% em novas demandas (366.504 casos novos em
2015 e 403.224 em 2018). Consequentemente, o congestionamento processual tamb ém apresentou evolução no período, passando de 71,5% em 2015, para 74,7% em 2018. Este cenário é
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desafiador para o Poder Judiciário do Estado do Ceará que vem tendo que se adaptar à realidade, por meio de ações de modernização tecnológica e de procedimentos de trabalho.
Em paralelo a este ponto, os jurisdicionados anseiam por maior celeridade no julgamento dos processos, melhoria no atendimento e adequa ção das instalações físicas. Em complementação,
é de relevo destacar que este Tribunal de Justi ça pretende ser referência em gestão judiciária, reconhecido como instituição confiável e célere na promoção da Justiça (Resolução do Órgão
Especial nº 08, de 06 de junho de 2019), todavia almeja alcançar os seguintes objetivos: aprimorar o atendimento ao cidad ão; promover a produtividade e a celeridade na presta ção
jurisdicional; aprimorar a governança e a gestão judiciária; fortalecer a adoção das soluções consensuais de conflitos; aprimorar a infraestrutura; aprimorar a gest ão de pessoas e garantir a
sustentabilidade financeira.
Publico Alvo: Partes nos processos judiciais, advogados, defensores públicos, promotores, procuradores, órgãos do sistema de justiça e sociedade em geral.
Objetivo: Ampliar a eficiência e a eficácia na promoção da Justiça.
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Polaridade

Ano

Índice de atendimento à demanda

percentual

Quanto maior, melhor

2018

105,67

113,76

115,98

Índice de produtividade do servidor

processo por
servidor

Quanto maior, melhor

2018

100,00

122,00

126,00

Sentenças proferidas por magistrado

sentença por
magistrado

Quanto maior, melhor

2018

986,00

1.346,00

1.393,00

percentual

Quanto menor, melhor

2019

64,90

62,00

Taxa de congestionamento

Valor

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

2022

2023
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Iniciativa
Titulo: 512.1.01 - Qualificação da prestação jurisdicional.
Caracterização: A iniciativa consiste em modernizar metodologias e procedimentos de gest ão, bem como preparar os colaboradores para assimilarem um novo modelo de organiza ção, orientado para a
eficiência e para o atendimento das necessidades dos usu ários da Justiça; onde a comunicação interna é mais fluida; e onde aprendizagem cont ínua, agilidade, produtividade e assertividade
são competências primordiais.
Entregas
Titulo: PESSOA CAPACITADA
Definição: Capacitação para servidores e magistrados com foco na melhoria da prestação jurisdicional.
Titulo: MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO
Definição: A entrega refere-se ao conjunto de estratégias que têm como objetivo contribuir com a garantia da qualidade e o adequado monitoramento das iniciativas estrat égicas da instituição,
cuja mensuração dar-se-á a partir do percentual de progresso f ísico dos seguintes produtos relacionados à gestão e monitoramento do Promojud: Monitoramento e avalia ção; e
Auditoria.
Titulo: SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO
Definição: A entrega refere-se à modernização das metodologias, procedimentos e ferramentas de governan ça e gestão da instituição, cuja mensuração dar-se-á a partir do percentual de
progresso físico dos seguintes produtos relacionados ao Promojud: Governança e gestão estratégica aprimoradas; Gestão orçamentária e financeira modernizada; Gestão de custos
implantada; Capital humano aprimorado; e Programa de desenvolvimento de mulheres líderes implementado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Financeiro (R$)

Físico

Total*

Acumulativa

Número Absoluto

Não

2.108,00

3.901.498,00

2.214,00

3.240.736,00

2.214,00

7.142.234,00

MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO

%

Sim

20,00

1.112.092,00

20,00

1.216.028,00

40,00

2.328.120,00

SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO

%

Sim

30,00

10.643.460,00

27,00

9.898.426,00

57,00

20.541.886,00

PESSOA CAPACITADA

Físico

2023

Unidade de Medida

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 512.1.02 - Promoção da oferta de serviços judiciais.
Caracterização: A iniciativa prevê a manutenção das unidades judiciárias, visando garantir a estrutura adequada para prestação dos serviços judiciais de forma célere e efetiva.
Entregas
Titulo: UNIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA
Definição: Unidade judiciária em funcionamento com estrutura adequada.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

514,00

Financeiro (R$)

1.148.256.630,00

2023
Físico

514,00

Financeiro (R$)

1.191.929.456,00

Total*
Físico

514,00

Financeiro (R$)

2.340.186.086,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 512.1.03 - Qualificação da estrutura física e tecnológica da oferta dos serviços judiciais.
Caracterização: A iniciativa prevê a implantação de melhorias na infraestrutura física e de tecnologia da informação visando ao aprimoramento da prestação jurisdicional.
Entregas
Titulo: PROJETO IMPLANTADO
Definição: A entrega refere-se à implantação de projetos para modernização da infraestrutura tecnológica, cuja mensuração dar-se-á a partir do percentual de progresso f ísico do seguinte produto
relacionado ao Promojud: Infraestrutura tecnológica modernizada.
Titulo: UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA
Definição: Unidade judiciária construída, ou reformada, ou que recebeu renovação de equipamentos ou migração de um sistema judicial antigo para um novo.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

PROJETO IMPLANTADO
UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

%

Sim

25,00

14.358.152,00

Número Absoluto

Sim

181,00

15.456.658,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

25,00

14.549.305,00

50,00

28.907.457,00

159,00

15.887.590,00

340,00

31.344.248,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 512.1.04 - Promoção de serviço cartorário gratuito.
Caracterização: Trata-se da prática, de forma gratuita, dos atos de registro civil de nascimento e óbito, bem como a emissão da primeira certidão respectiva pelos cartórios de Registro Civil de Pessoas
Naturais do Estado do Ceará. Aos reconhecidamente pobres, na forma da lei, é igualmente assegurada a isen ção do pagamento das segundas vias dos registros de nascimento, de óbitos,
do casamento civil, das averbações e outras gratuidades que venham a ser previstas em lei ou determinadas por ordem judicial.
Entregas
Titulo: SERVIÇO EXTRAJUDICIAL OFERTADO
Definição: Expedição dos atos de registro civil, nascimento, óbito, averbações, casamento e outros atos, de forma gratuita, pelos Cart órios de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do
Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SERVIÇO EXTRAJUDICIAL OFERTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

366.165,00

2023

Financeiro (R$)

27.495.514,00

Físico

377.150,00

Total*

Financeiro (R$)

27.910.717,00

Físico

743.315,00

Financeiro (R$)

55.406.231,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 512.1.05 - Implantação da transformação digital para aprimoramento dos serviços ao cidadão.
Caracterização: A iniciativa prevê o desenvolvimento e a amplia ção de serviços digitais para tornar o atendimento à população mais rápido e mais acessível. Além disso, a inteligência artificial será aplicada
diretamente no trâmite do processo judicial eletrônico, no intuito de automatizar tarefas repetitivas, reduzir erros, subsidiar a atuação dos magistrados e agilizar o rito processual.
Entregas
Titulo: SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA
Definição: A entrega refere-se à implantação de soluções tecnológicas de natureza física e digital, como softwares, aplicativos, aplica ções de tecnologia de inteligência artificial, serviços digitais e
automatizações de processos de trabalho, cuja mensura ção dar-se-á a partir do Percentual de Progresso físico dos seguintes produtos relacionados ao Promojud: Processos
otimizados e automatizados; Centro de Opera ções de Cibersegurança implementado; Atendimento à população modernizado e aperfeiçoado; Processo judiciário célere e cognitivo;
Promoção da equidade de gênero nos serviços judiciários; e Gestão da qualidade implantada.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

%

Sim

SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA

Físico

28,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

20.478.693,00

Total*

Financeiro (R$)

28,00

Físico

22.595.058,00

56,00

Financeiro (R$)

43.073.751,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera
FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

Total

2022

2023

Total

1.241.702.697,00

1.287.227.316,00

2.528.930.013,00

1.198.621.529,00

1.241.459.779,00

2.440.081.308,00

43.081.168,00

45.767.537,00

88.848.705,00

1.241.702.697,00

1.287.227.316,00

2.528.930.013,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
04000000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
04200001 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
04200003 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
04200004 - FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

Total

2022

2023

Total

1.105.655.292,00

1.152.540.296,00

2.258.195.588,00

122.873.642,00

121.276.506,00

244.150.148,00

2.860.610,00

2.876.282,00

5.736.892,00

10.313.153,00

10.534.232,00

20.847.385,00

1.241.702.697,00

1.287.227.316,00

2.528.930.013,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)
Órgão Gestor:

04000000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Órgãos Executores

04000000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
04200001 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
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Justificativa: É sabido que o sistema de justiça criminal para funcionar adequadamente necessita que as institui ções que o compõem exerçam suas atividades de forma integrada, a fim de aumentar a
qualidade, a segurança e a confiabilidade das informações intercambiadas; alinhar, padronizar, otimizar e monitorar os processos de trabalho inter -relacionados; de conferir maior celeridade
e produtividade; de reduzir custos; além de apoiar a tomada de decisões estratégicas com dados mais confiáveis, acessíveis e atualizados.
A integração entre os sistemas de informática policial, judicial e penitenciário certamente contribuirá com o alcance desses objetivos e, consequentemente, com o aprimoramento do sistema
de justiça criminal.
Publico Alvo: Órgãos da administração compartilhada do sistema de Justiça criminal (Secretaria da Administração Penitenciária, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e vinculadas, Poder
Judiciário do Estado do Ceará, Ministério Público, Defensoria Pública etc )
Objetivo: Melhorar a segurança, a qualidade, a confiabilidade e a celeridade das informa ções intercambiadas entre o Poder Judiciário do Estado do Ceará, a Secretaria da Administração Penitenciária
e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e vinculadas.
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

número

Quanto maior, melhor

2019

Quantidade de serviços tecnológicos da área criminal e infracional
integrados

Metas de Desempenho

Valor

2022

2023

5,00

7,00

6,00

Iniciativa
Titulo: 513.1.01 - Qualificação da comunicação entre os órgãos do Sistema de Justiça Criminal.
Caracterização: A iniciativa prevê a integração dos sistemas de informática policial, judicial e penitenciário para intercâmbio de informações.
Entregas
Titulo: SERVIÇO TECNOLÓGICO INTEGRADO
Definição: Integração dos sistemas será realizada por meio de tecnologia Web Service.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SERVIÇO TECNOLÓGICO INTEGRADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

Físico

76.100,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

78.573,00

Financeiro (R$)

2,00

154.673,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera
FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

2023

2022

Total

Total

76.100,00

78.573,00

154.673,00

56.100,00

57.923,00

114.023,00

20.000,00

20.650,00

40.650,00

76.100,00

78.573,00

154.673,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
04200001 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Total

2022

2023

Total

76.100,00

78.573,00

154.673,00

76.100,00

78.573,00

154.673,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Órgão Gestor:

18000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Órgãos Executores

18000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
18200004 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Justificativa: Os dados do Levantamento Nacional de Informa ções Penitenciárias (Infopen), em sua última atualização de junho de 2017, apontam que o Brasil possui a terceira maior popula ção prisional
do mundo, com mais de 726 mil pessoas presas. A taxa de ocupação de 197,4%, revela que tanto as pessoas privadas de liberdade quanto os servidores e colaboradores que ocupam os
espaços das prisões estão vivendo em condições insalubres.
Semelhante ao âmbito nacional, o Sistema Prisional do Estado do Cear á, tem como um dos maiores gargalos o excesso de popula ção carcerária. Os números de dezembro de 2018
apontam uma população carcerária de 26.196 presos para um total de 13.830 vagas, o que gera um excedente carcerário de 89,4%.
De acordo com a Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), O Sistema Prisional tem por objetivo efetivar as disposi ções de sentenças ou decisão judicial, além de, proporcionar condições
para harmônica integração social do condenado e do internado, obrigações estas, que ficam diretamente prejudicadas pelo cenário de excedentes carcerários.
O Estado do Ceará passou por uma reforma administrativa, estabelecendo -se um novo modelo de gestão, com modificações nos quantitativos e funções das pastas de Governo, onde a
então Secretária de Justiça e Cidadania ¿ SEJUS passou a denominar-se Secretária da Administração Penitenciária, o que demonstra a prioridade de Governo em resolver o longevo
problema do Sistema Prisional do Estado.
Se adequando à nova realidade de uma Secretaria especializada na gest ão penitenciária, estão sendo adotadas medidas com vistas à reestruturação do Sistema Prisional como um todo,
com ações que perpassam pela ampliação de vagas, adequações das unidades aos novos padrões de segurança e funcionalidade, ampliação das assistências jurídica, educacional, de
saúde, capacitação profissional e trabalho aos internos, além de capacitação e equipagem adequada dos profissionais que compõe o sistema prisional.
Indo ao encontro do novo Sistema Penal Cearense, e dando continuidade às ações já iniciadas, este programa visa à ampliação da oferta de vagas por meio da constru ção de novas
unidades prisionais, além da reestruturação das unidades já existentes, para aumento da capacidade das mesmas.
Além da ampliação de vagas, o programa atuará na expans ão dos postos de atendimento da Central e Alternativas Penais e disponibiliza ção de tornozeleiras eletrônicas, com vistas a
ampliar os horizontes da execução penal, propiciando ao Judiciário alternativas para determinação de suas sentenças aos mais diversos tipos de delitos cometidos. Buscando desta forma,
manter intramuros, apenas as pessoas condenadas e, aquelas que apresentam real risco a sociedade, reduzindo assim, os percentuais de presos provis órios nas unidades prisionais, que
em dezembro de 2018 somavam 64,92%.
Outra importante vertente do programa que atuará na redu ção do excedente carcerário é a ampliação da assistência jurídica, visto que os profissionais, em conjunto com a Defens ória
Pública, analisaram os processos dos internos, para que esses tramitem com celeridade.
O binário educação/ trabalho é o principal foco do programa no intuito de promover a ressocializa ção dos indivíduos privados de liberdade, contando com a ções de reestruturação dos
espaços físicos de educação e trabalho, de forma a ampliar o acesso a educa ção básica, que no ano de 2018, contemplou apenas 7,01% da população carcerária, e fomentar a
industrialização dentro do Sistema, por meio da capacitação profissional e formulação de parcerias com industrias, para que estas se instalem dentro das unidades e utilizem a m ão de obra
carcerária.
O programa contempla ainda, ações para ampliação dos atendimentos de saúde, que vão desde reformas estruturais, aparelhamento adequado aos atendimentos e busca de alternativas
para o aumento das equipes especializadas da área.
Outra prioridade do Programa, e do novo modelo de gestão da SAP, é a valorização e capacitação continua de seus profissionais. Nesta persp
Publico Alvo: Pessoas presas em regime fechado (provisório e sentenciado) semiaberto, aberto, egressos do sistema penitenciário e suas famílias.
Objetivo: Promover a reintegração social e a inserção profissional de pessoas presas e egressos do Sistema Penitenciário.
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Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Pessoas presas em regime fechado matriculadas na educação básica

percentual

Quanto maior, melhor

2018

7,02

12,00

2023

12,00

Pessoas presas em regime fechado trabalhando

percentual

Quanto maior, melhor

2018

0,45

30,00

30,00

Pessoas presas em regime semiaberto e egressos do Sistema
Penitenciário trabalhando

percentual

Quanto maior, melhor

2018

1,38

5,00

5,00

Taxa de efetividade do monitoramento eletrônico

percentual

Quanto maior, melhor

2018

67,76

70,00

71,00

Taxa de ocupação de vagas femininas no Sistema Penitenciário

preso/vaga

Quanto menor, melhor

2018

2,64

0,75

0,75

Taxa de ocupação de vagas masculinas no Sistema Penitenciário

preso/vaga

Quanto menor, melhor

2018

1,84

1,34

1,34

Iniciativa
Titulo: 514.1.01 - Expansão da oferta de vagas no Sistema Penitenciário.
Caracterização: Refere-se à construção e ampliação de unidades prisionais com o objetivo de proporcionar o cumprimento de pena em ambiente adequado e humanizado, a fim de reduzir o excesso
carcerário, e permitir a produção industrial, educação e outras atividades.
Entregas
Titulo: UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA
Definição: Construção de unidades prisionais regionalizadas, com vistas a redistribui ções dos internos de forma a equilibrar a capacidade / ocupação dos espaços prisionais, com o objetivo de
reduzir o excedente carcerário, propiciando ambientes seguros e focados na ressocialização dos internos via educação e trabalho.
Titulo: UNIDADE PRISIONAL AMPLIADA
Definição: Ampliação da estrutura física e adequação das unidades prisionais aos novos padr ões de segurança e funcionalidades, tornando o ambiente mais humanizado e prop ício às atividades
industriais, educacionais, assistenciais e outras.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

UNIDADE PRISIONAL IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

1,00

8.273.958,00

1,00

Financeiro (R$)

4.886.506,00

Físico

2,00

Financeiro (R$)

13.160.464,00

UNIDADE PRISIONAL AMPLIADA

Número Absoluto

Sim

1,00

1.310.000,00

0,00

0,00

1,00

1.310.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 514.1.02 - Qualificação física, tecnológica e gerencial da prestação dos serviços no âmbito do Sistema Penitenciário.
Caracterização: Refere-se às ações de reforma e equipagem das unidades prisionais, no intuito de modernizar o Sistema Penitenciário para melhoria dos serviços prestados.
Entregas
Titulo: UNIDADE PRISIONAL ESTRUTURADA
Definição: Consiste na recuperação da estrutura física das unidades de modo a deixá-las em condições de funcionamento e atendimento, com funcionalidade e segurança.
Titulo: SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO
Definição: Estruturação de ações que visam o aprimoramento dos processos do Sistema Penitenci ário, focando na padronização dos procedimentos, equipamentos de seguran ça, armamentos e
soluções tecnológicas.
Titulo: UNIDADE TÁTICA ESTRUTURADA
Definição: Ampliar e aprimorar a infraestrutura da base do Grupo de A ções Penitenciárias, visando proporcionar um ambiente adequado para qualifica ção profissional e aperfeiçoamento da
execução das atividades operacionais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE PRISIONAL ESTRUTURADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Não

6,00

6,00

17.740.967,00

1.023.258,00

6,00

320.000,00

30,00

1.343.258,00

100.000,00

1,00

102.592,00

1,00

202.592,00

SISTEMA DE GESTÃO MODERNIZADO

Número Absoluto

Não

UNIDADE TÁTICA ESTRUTURADA

Número Absoluto

Não

1,00

5.531.324,00

Financeiro (R$)

12.209.643,00

30,00

0,00

Físico

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Página 345 de 483

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas

Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 514.1.03 - Qualificação profissional voltada à melhoria na prestação dos serviços penitenciários.
Caracterização: Refere-se à capacitação profissional, teórica e prática, e à promoção de ações assistenciais visando melhor desempenho dos servidores no exerc ício da função e no papel de cidadão, como
agente transformador da realidade.
Entregas
Titulo: PROFISSIONAL CAPACITADO
Definição: Capacitar os servidores penitenciários por meio de elementos teóricos e práticos, visando o aperfeiçoamento contínuo, construindo uma identidade espec ífica do servidor,
preparando-os para o pleno exercício de sua função, de forma a contribuir para inserção social das pessoas presas, conforme preconiza os objetivos dispostos na Lei de Execu ção
Penal.
Titulo: PROFISSIONAL ASSISTIDO
Definição: Fornecer o estímulo necessário a valorização profissional e pessoal do servidor penitenci ário, por meio de ações intelectuais, éticas, jurídicas, sociais e de saúde que incorpore e
estimule a reflexão do seu papel como cidadão e no meio profissional.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

PROFISSIONAL CAPACITADO

Número Absoluto

Não

2.000,00

270.000,00

PROFISSIONAL ASSISTIDO

Número Absoluto

Não

3.701,00

10.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

2.000,00

257.795,00

2.000,00

527.795,00

3.701,00

10.000,00

3.701,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 514.1.04 - Promoção da oferta dos serviços no Sistema Penitenciário.
Caracterização: Referi-se a manutenção das atividades necessárias ao regular funcionamento do sistema penitenciário.
Entregas
Titulo: UNIDADE PRISIONAL MANTIDA
Definição: Manutenção das atividades necessárias ao regular funcionamento dos estabelecimentos penais, à conservação e melhoria das estruturas físicas, contratação de serviços e aquisições
de materiais de consumo e permanentes necess ários as atividades da administração prisional, aquisição de equipamentos, mobiliários, eletroeletrônicos, máquinas, veículos,
aeronaves e matérias-primas para produção própria ou para desenvolvimento de atividades que produzam receita.
Titulo: SISTEMA PENITENCIÁRIO MANTIDO
Definição: Realizar o pagamento da folha de pessoal do Sistema Penitenciário, para provimento dos recursos necessários ao regular funcionamento.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

UNIDADE PRISIONAL MANTIDA

Número Absoluto

Não

32,00

SISTEMA PENITENCIÁRIO MANTIDO

Número Absoluto

Não

1,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

238.697.005,00

32,00

245.045.557,00

32,00

483.742.562,00

423.650.444,00

1,00

441.793.274,00

1,00

865.443.718,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 514.1.05 - Promoção da assistência integral às pessoas presas.
Caracterização: Refere-se a atenção integral da assistência à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa das pessoas presas visando o controle e /ou a redução dos agravos que as cometem e a garantia
de sua dignidade no sistema prisional.
Entregas
Titulo: PESSOA ASSISTIDA
Definição: Refere-se a atenção integral da população carcerária confinada nas unidades prisionais, bem como as psiqui átricas, assistência à saúde (visa prevenir e remediar os problemas de
saúde que possam acometer o condenado), jurídica (assegura aos privados de liberdade as garantias do contradit ório, ampla defesa, duplo grau de jurisdi ção, imparcialidade do juiz,
devido processo legal, direito à produção de provas no curso do procedimento, direito de peti ção e autodefesa), educacional (assegura aos privados de liberdade a possibilidade de
remir, pelo estudo, parte do tempo de pena, à proporção de um dia de pena para cada doze horas de frequ ência escolar, divididas, no mínimo, em três dias), social (tem por finalidade
amparar e prepará-los para o retorno à liberdade no seio comunit ário) e religiosa (assegura ao preso a liberdade da profiss ão de fé, permitindo a participação em cultos e a posse de
livros de instrução religiosa).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

PESSOA ASSISTIDA

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

4.290.241,00

23.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

23.500,00

4.318.759,00

Físico

Financeiro (R$)

46.500,00

8.609.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 514.1.06 - Promoção da execução das Alternativas Penais no Estado do Ceará.
Caracterização: Refere-se ao acompanhamento dos réus em cumprimento de alternativas penais e dos condenados às penas alternativas, determinados pelo Sistema de Justi ça, com condições adequadas
de assistência psicossocial em favor do desenvolvimento pessoal, contribuindo para não reinserção à vida delitiva.
Entregas
Titulo: RÉU E CONDENADO BENEFICIADO
Definição: Acompanhar os indivíduos que estejam em cumprimento de alternativas penais (1- Penas restritivas de direito, 2- Transação penal e suspensão condicional do processo, 3- Suspensão
condicional da pena privativa de liberdade, 4- Conciliação, mediação e técnica de justiça restaurativa, 5- Medidas cautelares diversas da pris ão, 6- Medidas protetivas de urgência que
obrigam homens autores de violência contra mulheres, 7- monitoramento eletrônico e outros), cuja finalidade visa a redução da população carcerária por meio de diversos instrumentos
com foco na ressocialização e redução de danos a sociedade.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

RÉU E CONDENADO BENEFICIADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

11.797,00

2023

Financeiro (R$)

1.719.840,00

Físico

12.387,00

Total*

Financeiro (R$)

1.758.944,00

Físico

24.184,00

Financeiro (R$)

3.478.784,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 514.1.07 - Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário.
Caracterização: Refere-se à ressocialização do preso e egresso, por meio de ações de inclusão social como cursos profissionalizantes e ofertas de trabalho durante o cumprimento da pena e ap ós a saída
do sistema penitenciário. A qualificação da mão-de-obra visa minimizar as dificuldades de inserção ao mercado de trabalho.
Entregas
Titulo: PESSOA PRESA CAPACITADA
Definição: Capacitar as pessoas privadas de liberdade, que encontram -se intramuros nas unidades prisionais, por meio de cursos profissionalizantes, no intuito de prepar á-las para a volta ao
convívio social, diruindo a taxa de reincidência. Entendemos que o binário educação/trabalho é a maneira mais eficaz para promoção da ressocialização.
Titulo: EGRESSO CAPACITADO

os egressos do sistema penitenci ário,por meio de atividades laborais profissionalizantes, bem como, realizar o encaminhamento ao mercado de trabalho, na busca de
Definição: Capacitar
desenvolver indivíduos recuperados ao convívio social.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega

2022

Título

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

PESSOA PRESA CAPACITADA

Número Absoluto

Sim

5.000,00

14.840.437,00

6.000,00

8.707.135,00

11.000,00

Financeiro (R$)

23.547.572,00

EGRESSO CAPACITADO

Número Absoluto

Sim

500,00

70.000,00

500,00

50.975,00

1.000,00

120.975,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
2022

2023

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

706.464.826,00

712.782.861,00

1.419.247.687,00

DESPESAS CORRENTES

674.301.224,00

695.951.591,00

1.370.252.815,00

DESPESAS DE CAPITAL

32.163.602,00

16.831.270,00

48.994.872,00

706.464.826,00

712.782.861,00

1.419.247.687,00

2022

2023

Esfera

Total

Total

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
18000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

689.560.301,00

Total

706.082.861,00

1.395.643.162,00

18200004 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

9.904.525,00

0,00

9.904.525,00

43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

7.000.000,00

6.700.000,00

13.700.000,00

706.464.826,00

712.782.861,00

1.419.247.687,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS
Órgão Gestor:

15000000 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Órgãos Executores

15000000 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
15200002 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ
15200004 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
15200005 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Justificativa: O alcance da paz e do bem-estar social, a partir da redução da violência, passa essencialmente pela percep ção e acesso da sociedade a um sistema de justi ça célere, eficaz e humanizado.
A elucidação e efetiva punição de crimes violentos em tempo hábil, aliado ao crescente combate à corrupção e às organizações criminosas, que vem inclusive possibilitando a recupera ção
de recursos roubados, sem prejuízo da indução e/ou acompanhamento de políticas públicas direcionadas a crianças e adolescentes, idosos e deficientes, mulheres, grupos etnicamente
discriminados, pessoas em situação de rua, população LGBT, meio ambiente e consumidor, tudo isso comp õe a atuação ministerial na proteção e defesa dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, pautada na inclusão, reinserção e pacificação social. Neste sentido, o Ministério Público do Ceará precisa manter-se modernizado e qualificado, através da melhoria das suas
sedes, da oferta de serviços à sociedade, da sua estrutura organizacional e tecnológica.
Publico Alvo: Cidadãos cearenses atingidos pelo descumprimento de políticas públicas, da ordem jurídica pelos gestores e dos seus interesses sociais e individuais indisponíveis.
Objetivo: Ampliar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de tutela de interesses sociais e individuais indisponíveis dos cidadãos, contribuindo para o resguardo da ordem jurídica.
Indicadores Programáticos
Título

Ações civis públicas promovidas pelo MPCE
Ações penais públicas instauradas pelo MPCE
Taxa de resolutividade da atuação na defesa do consumidor
Termos de ajustamento de conduta firmados

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

2023

número

Quanto menor, melhor

2018

1.244,00

2.500,00

2.500,00

número

Quanto menor, melhor

2018

130.876,00

117.325,00

111.459,00

percentual

Quanto maior, melhor

2018

89,90

89,00

89,00

número

Quanto maior, melhor

2018

347,00

80,00

80,00
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Iniciativa
Titulo: 515.1.01 - Promoção do diálogo com a sociedade.
Caracterização: A promoção do diálogo com a sociedade atua em todo o Ceará visando ouvir, esclarecer, divulgar e informar à sociedade sobre a atua ção do Ministério Público e os serviços que este lhes
oferta.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Eventos executados pelos Centros de Apoio Operacional - CAOPs, pelo N úcleo de Proteção da Mulher - NUPROM e no âmbito do Programa Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor (DECON).
Titulo: REDE DE OUVIDORIA MANTIDA
Definição: Manutenção da área da ouvidoria do Ministério Público.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

96,00

198.537,00

96,00

198.537,00

192,00

Financeiro (R$)

397.074,00

REDE DE OUVIDORIA MANTIDA

Número Absoluto

Não

1,00

137.982,00

1,00

137.982,00

1,00

275.964,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 515.1.02 - Expansão da tutela dos direitos do consumidor. (Descontinuada)

Iniciativa
Titulo: 515.1.03 - Expansão da atuação ministerial.
Caracterização: A expansão da atuação ministerial atua em todo o Ceará visando qualificar os servi ços ofertados pelas promotorias seja pela melhoria das instala ções, como pela implantação de novas
sedes e pela expansão dos serviços específicos realizados por núcleos.
Entregas
Titulo: PROMOTORIA IMPLANTADA
Definição: Instalação de nova sede para promotoria que atua em espaços cedidos, quer seja pelo poder judiciário, quer seja pelas prefeituras.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROMOTORIA IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

10,00

2023

Financeiro (R$)

1.140.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

15,00

1.140.000,00

Físico

25,00

Financeiro (R$)

2.280.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 515.1.04 - Qualificação da prestação dos serviços e procedimentos ministeriais.
Caracterização: A qualificação da prestação dos serviços e procedimentos ministeriais é voltada para a atua ção do Ministério Público em todo o Ceará, buscando melhorar as instalações, tanto em termos de
estrutura física, quanto de parque tecnológico, e dar maior agilidade aos procedimentos e, consequentemente, maior celeridade e eficácia na promoção da Justiça.
Entregas
Titulo: SERVIDOR CAPACITADO
Definição: Servidor capacitado para a melhoria da prestação dos serviços e procedimentos envolvidos na atuação ministerial.
Titulo: PROMOTORIA ESTRUTURADA
Definição: Promotoria existente em prédios do Ministério Público que passam por melhoria e qualificação em sua sede, tanto em termos de estrutura física, quanto tecnológica.
Titulo: PROMOTORIA AUTOMATIZADA
Definição: Promotoria automatizada consiste na realização de melhorias em processos e sistemas nas promotorias existentes, em especial na sua automação.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

100,00

939.291,00

Físico

Financeiro (R$)

SERVIDOR CAPACITADO

Número Absoluto

Sim

100,00

939.291,00

200,00

1.878.582,00

PROMOTORIA ESTRUTURADA

Número Absoluto

Sim

17,00

2.950.000,00

17,00

3.350.000,00

34,00

6.300.000,00

PROMOTORIA AUTOMATIZADA

Número Absoluto

Sim

462,00

21.452.318,00

462,00

21.452.318,00

924,00

42.904.636,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 515.1.05 - Promoção da oferta dos serviços ministeriais prestados à sociedade.
Caracterização: A promoção da oferta do serviços ministeriais envolve as atividades funcionais das promotorias em todo o Ceará visando dar continuidade aos servi ços prestados à sociedade pelo Ministério
Público.
Entregas
Titulo: DECON MANTIDO
Definição: Manutenção do serviço de defesa do consumidor descentralizado pelo Ministério Público.
Titulo: PROMOTORIA MANTIDA
Definição: Manutenção das atividades das promotorias existentes para manter a ordem jur ídica, defender o regime democrático e defender os interesses sociais e individuais indispon íveis, nas
diversas áreas de atuação do MP (cível, criminal, consumidor, direitos humanos, educa ção, eleitoral, idoso e pessoa com deficiência, infância e juventude, meio ambiente, patrimônio
público, saúde pública).
Titulo: NÚCLEO DE MEDIAÇÃO MANTIDO
Definição: Manutenção das atividades dos Núcleos de Mediação para interlocução de conflitos visando otimizar a solução entre as partes.
Titulo: NÚCLEO DE SEGURANÇA MANTIDO
Definição: Manutenção das atividades de Segurança Institucional.
Titulo: GRUPO DE INTELIGÊNCIA MANTIDO
Definição: Manutenção das atividades dos Núcleos de Inteligência (GAESF, GAECO, NUINC, PROCAP).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

DECON MANTIDO

Número Absoluto

Não

14,00

1.085.005,00

14,00

Financeiro (R$)

904.131,00

Físico

14,00

Financeiro (R$)

1.989.136,00

PROMOTORIA MANTIDA

Número Absoluto

Não

462,00

3.199.973,00

462,00

3.263.972,00

462,00

6.463.945,00

12,00

271.225,00

NÚCLEO DE MEDIAÇÃO MANTIDO

Número Absoluto

Não

12,00

271.225,00

12,00

542.450,00

NÚCLEO DE SEGURANÇA MANTIDO

Número Absoluto

Não

1,00

6.504.321,00

1,00

6.634.407,00

1,00

13.138.728,00

GRUPO DE INTELIGÊNCIA MANTIDO

Número Absoluto

Não

4,00

114.907,00

4,00

114.907,00

4,00

229.814,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 515.1.06 - Promoção da defesa dos direitos difusos.
Caracterização: A promoção da defesa dos direitos difusos atua em todo o Ceará visando ressarcir à coletividade por danos aos interesses difusos e coletivos, apoiar pol íticas de proteção e defesa dos
direitos difusos e reaparelhar e modernizar Órgãos Estaduais de Execução e de Apoio, por meio do apoio a projetos.
Entregas
Titulo: CONSELHO MANTIDO
Definição: Manutenção das atividades do Conselho Gestor do FDID.
Titulo: PROJETO APOIADO
Definição: Projeto apoiado por meio de lançamento de edital de chamamento para selecionar projetos de entidades e órgãos públicos que atendam aos objetivos do Fundo de Defesa dos Direitos
Difusos do Estado do Ceará - FDID.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

CONSELHO MANTIDO

Número Absoluto

Não

1,00

372.000,00

1,00

372.000,00

1,00

Financeiro (R$)

744.000,00

PROJETO APOIADO

Número Absoluto

Sim

10,00

3.695.892,00

10,00

3.695.892,00

20,00

7.391.784,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 515.1.07 - Promoção da orientação e fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público.
Caracterização: Manutenção de órgãos de controle das atividades funcionais dos membros do MPCE (Corregedoria).
Entregas
Titulo: CORREGEDORIA MANTIDA
Definição: Manutenção das atividades do órgão de correição do MPCE.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CORREGEDORIA MANTIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

199.490,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

199.490,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

398.980,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 515.1.08 - Promoção de oportunidades de qualificação profissional para estudantes de nível superior no Ministério Público do Ceará.
Caracterização: A iniciativa se refere à promoção de oportunidades de estágio para estudantes de graduação no Ministério Público do Ceará.
Entregas
Titulo: ALUNO BENEFICIADO
Definição: A entrega refere-se ao aluno de curso de graduação beneficiado com oportunidades de estágio no Ministério Público do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

ALUNO BENEFICIADO

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

500,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

8.648.362,00

500,00

Total*

Financeiro (R$)

Físico

11.600.000,00

500,00

Financeiro (R$)

20.248.362,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

50.909.303,00

54.274.152,00

105.183.455,00

DESPESAS CORRENTES

37.784.981,00

40.590.704,00

78.375.685,00

DESPESAS DE CAPITAL

13.124.322,00

13.683.448,00

26.807.770,00

50.909.303,00

54.274.152,00

105.183.455,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
15000000 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
15200002 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ
15200005 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

Total

2022

2023

Total

14.713.333,00

12.653.942,00

4.067.892,00

4.067.892,00

27.367.275,00
8.135.784,00

32.128.078,00

37.552.318,00

69.680.396,00

50.909.303,00

54.274.152,00

105.183.455,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA
Resultado Temático: População com garantia de proteção à vida e ao patrimônio ampliada e criminalidade minimizada.
Indicadores Temáticos
Título

Taxa de crimes violentos contra o patrimônio (CVP) - Tipo 1

Taxa de crimes violentos contra o patrimônio (CVP) - Tipo 2

Taxa de homicídios dolosos

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

número de casos
por 100 mil
habitantes
número de casos
por 100 mil
habitantes
óbitos por 100 mil
habitantes

Quanto menor, melhor

2018

Valor

592

443

412

Quanto menor, melhor

2018

119

89

82

Quanto menor, melhor

2018

48,80

36,50

34,00

2022

2023

521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE
Órgão Gestor:

10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgãos Executores

10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
10100002 - POLÍCIA CIVIL
10100003 - POLÍCIA MILITAR
10100004 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
10100007 - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
10100008 - ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ
10200006 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
30000000 - CASA CIVIL
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Justificativa: Atualmente, a sociedade cearense enfrenta v árias questões sociais, econômicas, culturais e políticas que deságuam na necessidade de participação efetiva da segurança pública para
manutenção da ordem, estabelecimento da paz social e consequente preservação da vida e do patrimônio.
O último diagnóstico sobre homicídios no território nacional produzido pelo Ministério da Justiça apontou como uma das principais causas para a viol ência letal no país os conflitos entre as
gangues e facções e as dinâmicas do tráfico de drogas. No Estado do Ceará, de acordo com o Mapa de Facções Criminosas publicado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, já são
identificadas três ou mais facções de grande porte, necessitando assim, a ções integradas por parte do Estado atrav és do sistema de Segurança Pública, planejadas e operacionalizadas com
inteligência, suporte tecnológico e embasamento jurídico, para o enfrentamento efetivo desta realidade.
Ressalte-se ainda nesse cenário de violência, as ações delitivas contra as minorias e grupos vulner áveis que necessitam de uma atuação especializada da Segurança Pública, para que seja
dada imediata e precisa resposta na prote ção destas vidas. Em 2018, foram registrados 1844 casos de crimes sexuais, que compreendem crimes de estupro, estupro de vulner ável e
exploração sexual de menores, o que demonstra a necessidade de atuação na prevenção e repressão desse tipo de crime.
Para obtenção de resultados na redução da criminalidade, a Segurança Pública precisa gerenciar as suas distintas áreas de atuação que englobam ações preventivas, ostensivas,
repressivas e investigativas, esta última com foco no fortalecimento das atividades periciais em todo estado, de forma que todos atuem conjuntamente e direcionados para a mesma
finalidade. Continuidade dos investimentos na área de pessoal, equipamentos, transportes, espa ços físicos adequados, utensílios e armamentos são essenciais para que o Estado possa
enfrentar com superioridade a força das organizações criminosas e outros tipos de crime, principalmente no âmbito da interiorização da violência para proteção de todas as regiões e
territórios do Estado.
Uma outra vertente a ser fortalecida na área da Segurança Pública, diz respeito às ações de prevenção e preservação da vida e do patrimônio, visto que o início de incêndios e outros
sinistros transformam-se em tragédias quando não são devidamente evitados ou controlados com seguran ça, como exemplo podemos citar alguns casos recentes no Ceará de inc êndios em
edificações localizadas na orla e no centro de Fortaleza que tomaram grandes propor ções, afora os registros de incêndios no interior do Estado, onde muitas vezes as equipes n ão
conseguem atuar na minimização das perdas dada à distância de deslocamento, demonstrando a necessidade de a ções efetivas na prevenção e fiscalização, no que pese a necessidade de
também se manter adequadas condições de pronta resposta quando do acontecimento do sinistro. Somando-se a isso a capacidade para captação de recursos por meio do desempenho das
atividades de vistoria e análise de projetos, e para isso, é necessário a criação de condições favoráveis a prestação de serviços de qualidade.
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Vale salientar ainda que o Estado do Ceará precisa estar preparado para monitorar, identificar, evitar, mitigar, anular, conter e neutralizar quaisquer amea ças aos Poderes Constituídos, de
forma a garantir a segurança institucional dos Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judici ário, bem como de outras autoridades, nos termos da legisla ção vigente. Há necessidade da
preservação permanente da integridade pessoal (física e moral) destas autoridades, visando a redu ção dos riscos e vulnerabilidades, inerentes às suas atribuições, e à manutenção da
continuidade das atividades da Governan ça, inclusive com a realização de açoes ostensivas no entorno dos prédios dos Chefes dos Poderes Executivo, Legistlativos e Judici ário,
contribuindo com as demais unidades da área na preservação da ordem pública e d
Publico Alvo: Sociedade cearense
Objetivo: Fomentar a integração com a Sociedade, em ações estratégicas e operacionais, e ampliar a realização de ações preventivas na área da Segurança Pública.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

número

Quanto maior, melhor

2020

Autuados em flagrante por crimes qualificados

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Índice de crimes com autoria identificada

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Índice de efetividade das vistorias preventivas

percentual

Quanto maior, melhor

2019

quilo

Quanto maior, melhor

2020

Taxa de inquéritos de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)
concluídos e remetidos a justiça no prazo legal

percentual

Quanto maior, melhor

2018

42,60

44,70

Taxa de Inserção no banco de dados de perfis genéticos coletados
dos condenados dos crimes hediondos e violentos conta a pessoa nos
presídios cearense, de acordo com a Lei 12.654/2021.

percentual

Quanto maior, melhor

2020

42,84

43,70

Taxa de laudos cadavéricos concluídos no prazo de 30 dias para
crimes violentos letais e intencionais.

percentual

Quanto maior, melhor

2020

73,44

74,91

Taxa de laudos concluídos no prazo de 365 dias.

percentual

Quanto maior, melhor

2020

78,54

80,11

Taxa de laudos de drogas brutas (cocaína, maconha e crack)
concluídos no prazo de 30 dias.

percentual

Quanto maior, melhor

2020

31,82

32,46

Armas de fogo apreendidas no estado do Ceará

Quantidade de entorpecentes apreendidos no estado do Ceará

Valor

2022

2023

6.744,00

7.081,00

62,20

74,00

77,00

5,30

8,90

9,50

100,00

100,00

9.216,73

9.677,57

36,90
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 521.1.01 - Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública.
Caracterização: A Expansão da prestação dos serviços de Segurança Pública, visa atender a uma das problemáticas enfrentadas pela sociedade cearense que é a dificuldade de acesso aos órgãos de
Segurança Pública, principalmente no interior e zona rural, visto que percebe -se cada vez mais a migração da criminalidade para o ambiente rural, de forma que o Estado precisa estar
preparado para atender essa demanda.
Entregas
Titulo: UNIDADE OPERACIONAL IMPLANTADA
Definição: A entrega envolve a implantação dos Núcleos Avançados de Inteligência, da Polícia Civil do Ceará.
Titulo: DELEGACIA IMPLANTADA
Definição: Delegacias de Polícia Civil implantadas em todo território do Estado (Novas unidades distritais, Delegacias 24h, Especializadas de Homicídios, Combate ao Tráfico de Drogas, Roubos
e Furtos, Delegacia de Combate a Crimes de Lavagem de Dinheiro, Delegacia de Combate a Corrupção e Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos.
Titulo: QUARTEL IMPLANTADO
Definição: Quartéis da Polícia Militar e Unidades Especializadas implantadas em todo territ ório do Estado, com planejamento de implanta ção a ser definido pela gestão, para ampliação da rede de
proteção ao cidadão.
Titulo: UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE IMPLANTADA
Definição: Unidade de Perícia Forense em todo território do Estado, atendendo territórios com mais de 100.000 habitantes, de acordo com planejamento da Per ícia Forense, diminuindo a
distância entre periciando e núcleos de perícia, enquadrando na proposta de padronização nacional da SENASP/MJ.
Titulo: UNIDADE DE SEGURANÇA IMPLANTADA
Definição: Implantação de novas células das coordenadorias operacionais da SSPDS no interior do Estado e de unidades operacionais das vinculadas da SSPDS
PEFOCE), quando se tratar de recursos provenientes de Convênios e repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública.

(PMCE, PCCE, CBMCE,

Titulo: UNIDADE BOMBEIRÍSTICA IMPLANTADA
Definição: Unidades do Corpo de Bombeiros implantados em todo Estado, com planejamento de implantação a ser definido pela gestão, para ampliação da rede de proteção ao cidadão.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE OPERACIONAL IMPLANTADA
DELEGACIA IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

25.000,00

1,00

160.000,00

Sim

1,00

1.923.800,00

2,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

185.000,00

4.000.000,00

3,00

5.923.800,00

3,00

0,00

14,00

0,00

QUARTEL IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

11,00

UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

2,00

1.600.000,00

3,00

400.000,00

5,00

2.000.000,00

UNIDADE DE SEGURANÇA IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

1,00

23.490.000,00

0,00

24.425.000,00

1,00

47.915.000,00

3,00

0,00

2,00

10.000,00

5,00

10.000,00

UNIDADE BOMBEIRÍSTICA IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 521.1.02 - Qualificação de estruturas para oferta de serviços de Segurança Pública.
Caracterização: A qualificação de estruturas para oferta de serviços de segurança pública visa a modernização e adaptação do sistema as novas realidades enfrentadas. Todos os dias novas tecnologias s ão
descobertas, bem como novas vertentes de crimes s ão postos na sociedade, sendo a melhoria na estrutura um importante passo na constru ção de uma segurança pública capaz de
enfrentar com superioridade a criminalidade.
Entregas
Titulo: QUARTEL ESTRUTURADO
Definição: Quartéis da Polícia Militar do Ceará modernizados, equipados e/ou reformados, para melhor atender as demandas da sociedade.
Titulo: DELEGACIA ESTRUTURADA
Definição: Delegacias da Polícia Civil do Estado do Ceará modernizadas, equipadas e /ou reformadas para melhor atender as demandas da sociedade e possibilitar uma melhor resolutividade de
crimes.
Titulo: UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE ESTRUTURADA
Definição: Unidades de Perícia Forense do Estado do Ceará modernizadas, equipadas e /ou reformadas, para melhor atender as demandas do sistema de seguran ça pública e da sociedade,
visando aumentar a produção de laudos e confecções de registros gerais pela atividade de fim da PEFOCE em sua sede, n úcleos e postos de identificação. Estruturar a Perícia de
Identificação humana na área de identificação civil e criminal, com atenção aos projetos AFIS, identificação de desaparecidos, identificação de desconhecidos internados em hospitais,
identificação de vítimas de desastres em massa.
Titulo: UNIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA ESTRUTURADA
Definição: Unidades da Secretaria da Segurança Pública (Coordenadorias Operacionais), unidades operacionais de suas vinculadas quando da libera ção de recursos provenientes de Convênios e
unidades de segurança dos municípios modernizadas, equipadas e/ou reformadas, para melhor atender as demandas da sociedade e de seu público interno.
Titulo: UNIDADE BOMBEIRÍSTICA ESTRUTURADA
Definição: Unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará modernizadas, equipadas e/ou reformadas, para melhor atender as demandas da sociedade e de seu público interno.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

22,00

9.352.811,00

Físico

Financeiro (R$)

QUARTEL ESTRUTURADO

Número Absoluto

Sim

23,00

10.535.492,00

45,00

19.888.303,00

DELEGACIA ESTRUTURADA

Número Absoluto

Sim

11,00

7.283.200,00

17,00

5.939.209,00

28,00

13.222.409,00

UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE ESTRUTURADA

Número Absoluto

Sim

10,00

400.000,00

10,00

1.651.842,00

20,00

2.051.842,00

UNIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA
ESTRUTURADA

Número Absoluto

Sim

6,00

59.796.407,00

5,00

26.487.146,65

11,00

86.283.553,65

UNIDADE BOMBEIRÍSTICA ESTRUTURADA

Número Absoluto

Sim

1,00

7.979.000,00

1,00

3.540.000,00

2,00

11.519.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 521.1.03 - Expansão dos serviços de monitoramento remoto das áreas de Segurança Integrada.
Caracterização: O serviço de monitoramento remoto das áreas de Segurança Integrada compreende a implantação de sistemas de videomonitoramento e comunicação no interior do estado.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE COMUNICAÇÃO IMPLANTADA
Definição: Equipamentos de sistema de radiocomunicação implantado nos municípios, para possibilitar atendimento rápido, contínuo, com melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.
Titulo: SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO
Definição: Sistema de videomonitoramento, composto com c âmeras, softwares e hardwares implantado nos munic ípios para possibilitar atendimento rápido, contínuo, com melhor aproveitamento
dos recursos disponíveis, além de ampliar os canais de proteção e fiscalização pelo Estado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

2,00

700.000,00

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO

Número Absoluto

Sim

11,00

170.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

2,00

300.000,00

4,00

1.000.000,00

2,00

216.409,00

13,00

386.409,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 521.1.04 - Expansão da oferta de serviços voltados à preservação dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Caracterização: A expansão na oferta dos serviços voltados a preservação dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social tem como p úblico-alvo as crianças, adolescentes, mulheres,
LGBTQIA+, idosos, negros e todos os segmentos que se encontram em situa ção de vulnerabilidade, visando à preservação dos direitos, atendimento, acolhimento e encaminhamentos
adequados.
Entregas
Titulo: DELEGACIA IMPLANTADA
Definição: Implantação de novas unidades de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, com enfoque a Delegacias de Defesa da Mulher em munic ípios com população acima de 60.000
habitantes conforme estabelecido pela Constituição Estadual - Art. 185.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

DELEGACIA IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

153.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

180.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

333.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 521.1.05 - Promoção de serviços de prevenção a violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Caracterização: A promoção dos serviços de prevenção a violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade social visa diminuir os índices de violência nesse segmento da sociedade.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Realização de atividades esportivas, educativas e culturais para pessoas em situa ção de vulnerabilidade. Os projetos desenvolvem atividades relacionadas com m úsica com utilização
de flauta e violão; emprego da arte marcial; Equoterapia com atendimentos de assist ência social e psicológica e avaliações física e psíquica de praticantes; atividades de equita ção;
futebol, atividades pedagógicas, visitas culturais e palestras preventivas. Algumas destas atividades se desenvolvem em parceria com as escolas e as fam ílias e tem grande
aceitabilidade pelo público em geral.
Titulo: PROJETO APOIADO
Definição: Programa Jovem Brigadista de Valor, onde jovens recebem instru ções e fardamento gratuito, participam de atividades na área de combate a incêndios, noções de hierarquia, disciplina
e civismo, além de atividades físicas como treinamento aquático. Projeto Saúde, bombeiro e sociedade que tem como objetivo a socializa ção de pessoas idosas por meio de atividades
físicas e lazer promovidas pelos próprios bombeiros.
Titulo: PESSOA ASSISTIDA
Definição: Criança e adolescente assistido pelo Programa de Preven ção e Resistência às Drogas PROERD, com ações em unidades educacionais voltadas à prevenção e enfrentamento ao uso
de drogas, como também no desenvolvimento de atividades socioculturais, educativas, assistencial e de inclus ão social em Projetos Sociais, com o objetivo de trabalhar o respeito às
leis, a ética e a cidadania.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

3,00

0,00

2,00

10.000,00

5,00

10.000,00

2,00

60.000,00

4,00

105.000,00

17.845,00

30.000,00

35.690,00

60.000,00

PROJETO APOIADO

Número Absoluto

Sim

2,00

45.000,00

PESSOA ASSISTIDA

Número Absoluto

Sim

17.845,00

30.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 521.1.06 - Promoção da integração entre a sociedade e o Sistema de Segurança Pública.
Caracterização: A promoção da integração entre a sociedade e o sistema de seguran ça pública tendo como público alvo os profissionais de seguran ça pública e a sociedade civil organizada atuando na
Grande Fortaleza visando aproximar a segurança pública do cidadão.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Serão realizados eventos em conformidade com os projetos Aesp Social, Fórum Permanente de Segurança Pública e outros de interesse da Segurança Pública.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

10.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

10.000,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 521.1.07 - Promoção da oferta dos serviços integrados do Sistema de Segurança Pública.
Caracterização: A promoção da oferta dos serviços integrados do sistema de segurança pública visa atender as demandas da SSPDS e de suas vinculadas, para a manuten ção das atividades de segurança
pública em sua área finalística.
Entregas
Titulo: QUARTEL MANTIDO
Definição: Serão realizadas ações de custeio finalístico para garantia de manutenção da capacidade operacional da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar em todo Estado.
Titulo: DELEGACIA MANTIDA
Definição: Serão realizadas ações de custeio finalístico para garantia de manutenção da capacidade operacional da Polícia Civil em todo Estado.
Titulo: UNIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA MANTIDA
Definição: Serão realizadas ações de custeio finalístico para garantia de manutenção da capacidade operacional das Coordenadorias da SSPDS em todo Estado.
Titulo: UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE MANTIDA
Definição: Serão realizadas ações de custeio finalístico para garantia de manutenção da capacidade operacional da PEFOCE em todo Estado.
Titulo: SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MANTIDO
Definição: Serão realizadas ações de custeio finalístico para garantia de manutenção dos Sistemas de Videomonitoramento implantados nos municípios do Estado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

QUARTEL MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

62,00

2.383.897.457,00

62,00

2.618.021.571,00

62,00

5.001.919.028,00

181,00

777.821.798,00

DELEGACIA MANTIDA

Número Absoluto

Não

177,00

745.873.720,00

181,00

1.523.695.518,00

UNIDADE DA SEGURANÇA PÚBLICA MANTIDA

Número Absoluto

Não

9,00

99.338.879,00

9,00

99.936.489,00

9,00

199.275.368,00

UNIDADE DE PERÍCIA FORENSE MANTIDA

Número Absoluto

Não

13,00

122.682.070,00

15,00

127.668.569,00

15,00

250.350.639,00

SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO MANTIDO

Número Absoluto

Não

51,00

48.130.000,00

56,00

52.160.143,00

56,00

100.290.143,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera
FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

Total

2022

2023

Total

3.514.063.025,00

3.752.380.987,65

7.266.444.012,65

3.409.615.326,00

3.682.719.979,00

7.092.335.305,00

104.447.699,00

69.661.008,65

174.108.707,65

3.514.063.025,00

3.752.380.987,65

7.266.444.012,65

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Órgão Executor Financeiro

2022

2023

Total

10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

163.533.377,00

151.768.041,00

315.301.418,00

10100002 - POLÍCIA CIVIL

754.858.720,00

788.081.007,00

1.542.939.727,00

10100003 - POLÍCIA MILITAR

2.167.769.041,00

2.395.419.543,00

4.563.188.584,00

10100004 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

245.682.908,00

256.054.839,00

501.737.747,00

10100007 - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

124.682.070,00

129.720.411,00

254.402.481,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

42.335.000,00

16.320.000,00

58.655.000,00

201.909,00

207.146,65

409.055,65

10100008 - ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ
10200006 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
30000000 - CASA CIVIL
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Total

14.990.000,00

14.800.000,00

29.790.000,00

3.514.063.025,00

3.752.380.987,65

7.266.444.012,65

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO
Órgão Gestor:

53000000 - CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

Órgãos Executores

53000000 - CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO
Justificativa: O combate à corrupção e ao abuso no exercício da atividade policial ou de seguran ça penitenciária atende à histórica demanda social. A conduta profissional de alguns servidores tem sido
objeto de críticas por parte da sociedade. Diante disto, o Governo Estadual, nos últimos anos, vem demonstrando preocupação em relação à eficácia e à correição dos serviços prestados
pela Segurança Pública e Sistema Penitenciário. Além disso, as transgressões disciplinares ganham notoriedade pelo fortalecimento da transpar ência da administração pública, o que exige
agilidade nas respostas do Governo.
Baseado em levantamentos realizados e considerando o n úmero de servidores ativos da seguran ça pública e do sistema penitenciário do Estado (policiais militares, bombeiros militares,
servidores do grupo de atividade de polícia judiciária e agentes penitenciários), observa-se que, aproximadamente, 10% respondem a sindicâncias e processos administrativos disciplinares.
Neste cenário, o controle disciplinar expressa sua relev ância como política pública e se faz necessário com o intuito de investigar, reeducar, corrigir e punir os abusos administrativos
praticados pelos agentes da seguran ça pública e do sistema penitenciário em ações que excedam aos limites da lei. Visa dar uma nova dimens ão para a questão disciplinar desses
servidores que assegure à sociedade a transpar ência, a legalidade e o senso de justiça, que são requisitos essenciais à atuação do controle disciplinar, trabalho este que é exercido com
competência técnica e em observância aos princípios constitucionais.
Publico Alvo: Profissionais dos Sistemas de Segurança Pública e Penitenciário
Objetivo: Ampliar a prevenção e repressão dos desvios de conduta no controle disciplinar e correcional
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Índice de conclusão de investigação preliminar

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Índice de Conclusão de Sindicância Investigativa

percentual

Quanto menor, melhor

2021

Índice de Conclusão de Sindicâncias, Processos Administrativos
Disciplinares e Processos Regulares

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Servidores ativos respondendo a sindicâncias e processos
administrativos disciplinares

percentual

Quanto menor, melhor

Taxa de sucesso das soluções consensuais

percentual

Quanto maior, melhor

Metas de Desempenho

Valor

2022

62,44

2023

30,00

40,00

30,00

40,00

51,80

30,00

35,00

2018

9,06

8,25

8,00

2018

81,55

50,00

55,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 522.1.01 - Promoção da prevenção ao cometimento de transgressões na área da segurança pública e do sistema penitenciário.
Caracterização: A qualificação visa a melhoria do desempenho das atividades dos profissionais da área da Segurança Pública e do Sistema Penitenciário (policiais militares, bombeiros militares, servidores
do grupo de atividade de polícia judiciária e agentes penitenciários) por meio de orientação, a fim de aprimorar a sua atuação na atividade-fim, direcionada à prevenção, com o intuito de
reduzir as transgressões cometidas por esses profissionais.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Realização de capacitações pela CGD e pelos seus servidores, bem como em parceria com outras institui ções por meio de reuniões, aulas, palestras, seminários, encontros,
direcionados aos profissionais da Seguran ça Pública e do Sistema Penitenciário, com foco na prevenção e, principalmente, voltados para atua ção dos mesmos nas suas atividades
profissionais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

10.000,00

8,00

Total*

Financeiro (R$)

8,00

10.000,00

Físico

Financeiro (R$)

16,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 522.1.02 - Expansão do conhecimento técnico e científico na área da Segurança Pública e do Sistema Penitenciário. (Descontinuada)

Iniciativa
Titulo: 522.1.03 - Qualificação dos servidores civis e militares que atuam no controle disciplinar.
Caracterização: Consiste em capacitação para qualificar a prestação do serviço disciplinar oferecido à população do Estado, por meio de palestras, oficinas, semin ários, entre outros, os servidores civis e
militares que prestam serviço nas coordenadorias de atividade fim (Coordenadoria de Disciplina Civil - CODIC, Coordenadoria de Disciplina Militar - CODIM, Coordenadoria do Grupo T ático
de Atividade Correcional - COGTAC, Coordenadoria de Inteligência - COINT).
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Refere-se à realização de eventos de capacitação voltados para profissionais que atuam na atividade fim da CGD, nas diversas fun ções relativas ao controle disciplinar e demais
atividades correlatas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAPACITAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

6,00

10.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

6,00

10.000,00

Físico

12,00

Financeiro (R$)

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 522.1.04 - Promoção da prestação dos serviços de correição e inspeção.
Caracterização: A iniciativa consiste em reformular e fortalecer, por meio de novos fluxos e procedimentos operacionais, a realiza ção das correições e inspeções nos órgãos submetidos à atuação do
controle disciplinar, considerando fundamentalmente as tarefas de avaliação, orientação e prevenção dos desvios de conduta, e ainda a função de caráter punitivo.
Entregas
Titulo: SERVIÇO DE CONTROLE DE DISCIPLINA PROMOVIDO
Definição: Consiste na prestação do serviço de correição e inspeção pela realização de visitas e fiscalizações in loco nas instituições submetidas ao controle disciplinar, com foco na verifica ção
da regularidade da eficácia dos serviços prestados pelos profissionais de seguran ça pública e agentes penitenciários, propondo medidas e sugestões de providências necessárias ao
aprimoramento da sua execução.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

SERVIÇO DE CONTROLE DE DISCIPLINA
PROMOVIDO

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

10.000,00

10,00

Total*

Financeiro (R$)

10,00

5.000,00

Físico

Financeiro (R$)

20,00

15.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 522.1.05 - Promoção dos serviços de resoluções consensuais nos procedimentos disciplinares.
Caracterização: A promoção dos serviços busca fortalecer o atendimento já existente, na regi ão da Grande Fortaleza, e estender para as regi ões onde encontram-se as Células Regionais de Disciplina
(Sertão de Sobral, Cariri, Sertão Central e Sertão dos Inhanmus).
Entregas
Titulo: PESSOA BENEFICIADA
Definição: Refere-se às pessoas beneficiadas com métodos alternativos para a resolução de conflitos disciplinares, realizados por procedimentos de media ção, termo de ajustamento de conduta
e suspensão condicional do processo, que visam dar celeridade aos processos tramitados.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA BENEFICIADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

80,00

2023

Financeiro (R$)

10.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

80,00

5.000,00

Físico

80,00

Financeiro (R$)

15.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 522.1.06 - Promoção dos serviços de acompanhamento social e de desenvolvimento humano.
Caracterização: A iniciativa consiste em otimizar e aperfei çoar as atividades realizadas pelo Núcleo de Desenvolvimento Humano, por meio de atendimentos individualizados, no sentido de orientar e
encaminhar para atendimento específico os servidores civis e militares que atuam no controle disciplinar, ou ainda de outros órgãos da Segurança Pública e do Sistema Penitenciário que
estejam sendo investigados em procedimentos disciplinares, bem como as vítimas e familiares desses procedimentos.
Entregas
Titulo: ATENDIMENTO REALIZADO
Definição: Refere-se ao atendimento direcionado aos servidores civis e militares que atuam na Seguran ça Pública e Sistema Penitenciário, no controle disciplinar ou que estejam sendo
investigados em procedimentos disciplinares, bem como vítimas e familiares, com vistas ao acompanhamento social e psicológico prestado pelo Núcleo de Desenvolvimento Humano.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

ATENDIMENTO REALIZADO

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

10.000,00

115,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

170,00

5.000,00

Físico

Financeiro (R$)

285,00

15.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 522.1.07 - Qualificação física e tecnológica dos serviços de controle disciplinar.
Caracterização: Refere-se a qualificação dos serviços de controle disciplinar com adaptação do sistema de informação e processo às novas realidades e com isso acompanhar as inova ções tecnológicas,
em busca de subsídios que identifiquem a tendência dos desvios de conduta como locais, hor ários, que mostram uma radiografia da atividade dos profissionais da seguran ça pública e do
sistema penitenciário, é um caminho para a construção de um controle preventivo, capaz de enfrentar com superioridade as transgressões disciplinares.
Entregas
Titulo: SISTEMA DE INFORMAÇÃO APERFEIÇOADO
Definição: Aperfeiçoar o sistema de informações com o objetivo de produzir dados necess ários para a realização de estatísticas, usadas para embasar planejamentos e diagn ósticos, para a
atuação policial contra a criminalidade em geral.
Titulo: UNIDADE DE DISCIPLINA ESTRUTURADA
Definição: Unidade de disciplina que passa por uma estrutura ção, quer seja física, reforma ou ampliação, quer seja tecnológica, como a melhoria do parque tecnológico, contemplando ainda a
aquisição de material permanente, como mobiliário, veículos ou outros equipamentos que ampliam o patrimônio material da instituição.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

SISTEMA DE INFORMAÇÃO APERFEIÇOADO

Número Absoluto

Sim

0,00

60.000,00

1,00

60.000,00

1,00

Financeiro (R$)

120.000,00

UNIDADE DE DISCIPLINA ESTRUTURADA

Número Absoluto

Não

5,00

100.000,00

5,00

100.000,00

5,00

200.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 522.1.08 - Expansão dos serviços integrados de atividades de controle disciplinar.
Caracterização: A iniciativa consiste na ampliação das atividades desenvolvidas na área de controle disciplinar, por meio da cria ção de mais uma Célula Regional de Disciplina, para receber den úncias,
investigar, realizar, encaminhar e acompanhar procedimentos disciplinares. Bem como na qualifica ção física e tecnológica voltada para a melhoria na presta ção das atividades finalísticas do
órgão, tanto relacionadas à estrutura, quanto à modernização tecnológica.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE DISCIPLINA IMPLANTADA
Definição: Refere-se à implantação de uma nova Célula Regional de Disciplina, situada na Regi ão Centro Sul, para receber denúncias, investigar, realizar, encaminhar e acompanhar processos
nas áreas circunscricionais da região onde a unidade de disciplina será instalada.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

UNIDADE DE DISCIPLINA IMPLANTADA

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

10.000,00

0,00

Sim

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

10.000,00

Financeiro (R$)

1,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 522.1.09 - Promoção da prestação de serviços de controle disciplinar.
Caracterização: A iniciativa contempla a realização de atividades finalísticas do órgão e das Células Regionais de Disciplina, para a garantia de seu pleno funcionamento. Corresponde ao custeio final ístico e
ao pagamento das despesas de pessoal das áreas finalísticas.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE DISCIPLINA MANTIDA
Definição: Refere-se à manutenção do funcionamento das unidades que prestam serviços finalísticos de controle e disciplina, dentre as quais estão as Células Regionais de Disciplina.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE DE DISCIPLINA MANTIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

5,00

Físico

7.063.087,00

Total*

Financeiro (R$)

5,00

Físico

7.380.997,00

Financeiro (R$)

5,00

14.444.084,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

7.283.087,00

7.585.997,00

14.869.084,00

DESPESAS CORRENTES

7.103.087,00

7.400.997,00

14.504.084,00

180.000,00

185.000,00

365.000,00

7.283.087,00

7.585.997,00

14.869.084,00

DESPESAS DE CAPITAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Órgão Executor Financeiro
53000000 - CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

Total

2022

2023

Total

7.283.087,00

7.585.997,00

14.869.084,00

7.283.087,00

7.585.997,00

14.869.084,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Órgão Gestor:

10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgãos Executores

10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
10100002 - POLÍCIA CIVIL
10100003 - POLÍCIA MILITAR
10100004 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
10100007 - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
10100008 - ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ
10100009 - SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
10200006 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
30000000 - CASA CIVIL
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Justificativa: O Sistema de Segurança Pública do Estado do Ceará, está alicerçado em pilares que garantem a sua efetividade, na busca cont ínua pela melhoria nos serviços ofertados a sociedade e
consequente evolução positiva nos índices, através de uma estruturação interna, com o desenvolvimento de tecnologias que d ão suporte a execução dos serviços operacionais, de análise e
investigação criminal, além do cuidado especial com o capital humano.
Nesta busca pela continuidade de estrat égias que possam promover a integração do Sistema de Segurança Pública, necessário se faz o investimento na estrutura e no capital humano da
segurança pública, possibilitando a este a tranquilidade necess ária para o bom desempenho de seu mister. O momento da seguran ça pública do Ceará, requer um olhar diferenciado,
priorizando a formação e a assistência aos seus profissionais. É certo que já se constatam avan ços significativos nesta esfera ao longo dos anos, mais há muito a ser realizado para se obter
o pleno desenvolvimento das atividades e adequa ção aos preceitos estabelecidos no recente Plano Nacional de Seguran ça Pública, publicado em dezembro de 2018, sendo fundamental os
investimentos nas áreas de capacitação continuada que possa propiciar o nascimento de uma cultura de integração dentro das instituições.
Necessário também, junto aos executores das ações finalísticas de segurança pública, a massificação do uso de tecnologias tem-se apresentado como item fundamental na qualidade do
serviço ofertado a sociedade, atuando nas áreas de prevenção, repressão e resolução de crimes com maior eficiência e eficácia. Um exemplo a ser citado é o desenvolvimento do Sistema
SPIA ¿ Sistema Policial Indicativo de Abordagem e a expans ão do sistema de videomonitoramento, que ap ós o início de suas atividades apresentaram uma redu ção de 39,16% nos roubos e
furtos a veículos no Estado. Desta forma, faz-se necessário o investimento contínuo no campo tecnológico, pois este oferece uma gama diversificada e moderna de servi ços que podem
contribuir com a Segurança Pública, apresentando novas soluções aos problemas enfrentados, aliada a um plano de capacita ção capaz de disseminar todos os conhecimentos necess ários,
possibilitando ao Estado uma atuação com superioridade na luta diária contra a criminalidade.
Outro fator a se considerar é a valoriza ção, a capacitação com o desiderato de garantir a unidade de pensamento e a ção dos profissionais desta área e a assistência aos profissionais de
Segurança Pública, bem como a formação inicial de seus futuros agentes, visto que estes s ão os braços do Estado na execução das atividades de segurança. De nada adianta o
investimento em inovações tecnológicas, se o profissional não está apto a manuseá-las, ou não está em condições físicas/psicológicas para atender as demandas da sociedade e
desempenhar de forma eficiente a missão a ele designada. O profissional de seguran ça pública lida diariamente com todos os tipos de problemas sociais, econ ômicos e culturais da
população, desta forma ele precisa que a sua institui ção lhe dê suporte no desenvolvimento de suas atividades, seja no campo educacional, atrav és de capacitações e treinamentos
contínuos, seja no campo social, médico e psicológico, com a disponibilização de profissionais e ambientes destinados a este tipo de atendimento, bem como o desenvolvimento de a ções
destinadas a este fim, não esquecendo do bem-estar dos familiares dos profissionais, provendo o apoio de sa úde e educação de qualidade, transmitindo aos profissionais maior seguran ça e
tranquilidade no desempenho de suas atividades, uma vez que seus familiares estarão amparados em algumas de suas necessidades básicas.
Publico Alvo: Profissionais operadores de Segurança Pública
Objetivo: Melhorar a qualidade do serviço de segurança pública prestado de forma integrada e efetiva ao cidadão.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Agentes ativos da segurança pública mortos por crimes violentos
Profissionais de segurança pública capacitados

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

número

Quanto menor, melhor

2017

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Metas de Desempenho

Valor

2022

24,00

2023

17,00

16,00

13,01

12,83

Iniciativa
Titulo: 523.1.01 - Promoção da oferta de capacitação inicial e continuada aos agentes da segurança pública.
Caracterização: A promoção da oferta de capacitação inicial e continuada aos agentes de seguran ça pública visa garantir a realização das ações de manutenção da atividade finalística da Academia
Estadual da Segurança Pública.
Entregas
Titulo: AGENTE CAPACITADO
Definição: Formação de agentes de segurança pública na prevenção e da pósvenção do suicídio no âmbito da Segurança Pública e Defesa social do Estado do Ceará
Titulo: ACADEMIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MANTIDA
Definição: A promoção da oferta de capacitação inicial e continuada aos agentes de seguran ça pública visa garantir a realização das ações de manutenção da atividade finalística da Academia
Estadual da Segurança Pública.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

AGENTE CAPACITADO

Número Absoluto

Sim

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Financeiro (R$)

0,00

ACADEMIA DE SEGURANÇA PÚBLICA MANTIDA

Número Absoluto

Não

1,00

5.234.036,00

1,00

5.269.528,00

1,00

10.503.564,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 523.1.02 - Promoção da qualificação dos profissionais de Segurança Pública.
Caracterização: A promoção da qualificação profissional para os agentes de seguran ça pública, envolvendo a capacitação continuada, promovendo o treinamento constante, o desenvolvimento t écnico, o
conhecimento de novas tecnologias, além do desenvolvimento de especialidades, como forma de aprimorar o serviço prestado à sociedade por esse profissional.
Entregas
Titulo: PROFISSIONAL CAPACITADO
Definição: Capacitação continuada para profissionais da Seguran ça Pública, como Policiais Militares, Policiais Civis, Peritos e Bombeiros Militares, visando o aperfei çoamento e a especialização
do profissional.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROFISSIONAL CAPACITADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2.017,00

2023

Financeiro (R$)

5.714.737,00

Físico

2.018,00

Total*

Financeiro (R$)

4.732.916,67

Físico

4.035,00

Financeiro (R$)

10.447.653,67

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 523.1.03 - Promoção da qualificação profissional voltada ao atendimento aos grupos vulneráveis e prioritários.
Caracterização: A promoção da qualificação profissional voltada ao atendimento aos grupos vulner áveis e prioritários atuando visando contribuir de modo significativo para a qualifica ção dos agentes de
segurança pública para o trato humanizado dos grupos vulneráveis.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Serão realizadas capacitações com foco nos grupos vulneráveis e prioritários, de acordo com a demanda das regiões e ainda, em conformidade com o plano anual de capacitação.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAPACITAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

113.000,00

4,00

Total*

Financeiro (R$)

4,00

Físico

113.000,00

Financeiro (R$)

8,00

226.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 523.1.04 - Promoção da qualificação inicial para a prestação dos serviços de Segurança Pública.
Caracterização: A promoção da qualificação inicial para a prestação dos serviços de Segurança Pública,visa a formação profissional para os novos agentes do sistema realizada para ensinar ao cidad ão
comum ingressante nos órgãos vinculados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social a ser um profissional capacitado para atender a sociedade.
Entregas
Titulo: PROFISSIONAL FORMADO
Definição: Profissional que ingressará nos órgãos de segurança pública formado e pronto para atuar no serviço prestado a sociedade.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROFISSIONAL FORMADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2.910,00

2023

Financeiro (R$)

1.986.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

1.090.129,00

Físico

2.910,00

Financeiro (R$)

3.076.129,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 523.1.05 - Qualificação da Estrutura para a oferta de formação inicial e continuada voltadas aos serviços de Segurança Pública.
Caracterização: A qualificação da estrutura para a oferta de forma ção inicial e continuada voltadas aos servi ços de Segurança Pública, visa a modernização e adaptação para as novas realidades
enfrentadas. Todos os dias novas tecnologias são descobertas, bem como novas vertentes de crimes s ão postos na sociedade, sendo a melhoria na estrutura um importante passo para a
capacitação qualificada do profissional de Segurança Pública.
Entregas
Titulo: ACADEMIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTRUTURADA
Definição: Academia Estadual de Segurança Pública moderna e melhor estruturada para atender as demandas de capacita ção e formação dos profissionais de Segurança Pública. Serão
realizadas reformas em alguns espaços didáticos da Aesp: Estande de Tiro, Ginásio Poliesportivo, Parque Aquático e Prédio Principal e construídos os seguintes equipamentos: Cidade
Cenográfica, Tanque de Mergulho e Bloco de Salas de Aula.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ACADEMIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESTRUTURADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

30.000,00

1,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

30.000,00

Financeiro (R$)

1,00

60.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 523.1.06 - Expansão do conhecimento técnico-científico sobre a política de Segurança Pública.
Caracterização: A expansão do conhecimento técnico-científico sobre a política de Segurança Pública tem papel crucial na melhoria dos processos de neg ócio das instituições responsáveis pela manutenção
da segurança pública no estado, uma vez que melhoram a efici ência, contribuem para redução no tempo de resposta, impactam na resolutividade criminal, fortalecem a área de inteligência,
entre outras vantagens. O conjunto desses fatores, aliado às soluções desenvolvidas para uso do cidad ão, melhoram a interação entre a sociedade e a SSPDS, fortalecendo a confian ça e a
sensação de segurança. Somente através da pesquisa será possível chegar ao conceito de polícia 4.0 pretendido pelo Governo do Ceará.
Entregas
Titulo: ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS
Definição: Realização de estudos e pesquisas criminais para o acompanhamento das pol íticas de segurança pública, bem como realização de notas técnicas para subsídio as estratégias de
segurança pública.
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Serão realizados eventos relativos ao estudo da segurança pública, no que tange ao conhecimento dos aspectos e fenômenos que envolvem a segurança pública.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS
EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

18,00

30.000,00

18,00

40.000,00

36,00

70.000,00

2,00

10.000,00

2,00

10.000,00

4,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 523.1.07 - Qualificação da estrutura de oferta de educação básica em colégios militares.
Caracterização: A qualificação da Estrutura de oferta de educação básica em colégios militares consiste na renovação e modernização de equipamentos para contribuição de forma efetiva na educação
básica dos alunos.
Entregas
Titulo: ESCOLA ESTRUTURADA
Definição: Colégios militares modernizados, equipados e/ou reformados para atender as necessidades dos alunos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESCOLA ESTRUTURADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

3.030.000,00

4,00

Total*

Financeiro (R$)

4,00

Físico

1.600.000,00

Financeiro (R$)

4,00

4.630.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 523.1.08 - Expansão da oferta de educação básica em colégios militares.
Caracterização: A expansão da oferta de educação básica em colégios militares consiste na implantação de novas unidades dos Colégios Militares.
Entregas
Titulo: ESCOLA IMPLANTADA
Definição: Colégios militares equipados, construídos e/ou adequados para atender as necessidades dos alunos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESCOLA IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

2,00

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

3,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 523.1.09 - Qualificação da estrutura de atendimento à saúde dos profissionais de segurança pública.
Caracterização: A qualificação da Estrutura de Atendimento à saúde dos profissionais de segurança pública visa atender os profissionais de seguran ça pública que necessitam de atendimento médico,
psicológico e odontológico.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA
Definição: Unidades de saúde modernizadas, equipadas e/ou reformadas para atender aos profissionais de segurança pública e seus dependentes.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

3.330.000,00

2,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

1.790.000,00

Financeiro (R$)

3,00

5.120.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 523.1.10 - Promoção dos serviços de assistência a saúde dos profissionais de segurança e seus dependentes.
Caracterização: A Promoção dos serviços de assistência a saúde dos profissionais de segurança e seus dependentes visa atender a um maior n úmero de pessoas para que estejam em condi ções físicas e
psicológicas de desempenhar as suas funções.
Entregas
Titulo: PESSOA ASSISTIDA
Definição: Profissional ou dependente assistido pelos serviços de saúde ofertados pela Segurança Pública.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA ASSISTIDA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

20.300,00

2023

Financeiro (R$)

2.916.000,00

Físico

21.300,00

Total*

Financeiro (R$)

1.060.000,00

Físico

41.600,00

Financeiro (R$)

3.976.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 523.1.11 - Promoção da formação em pós-graduação aos agentes da segurança pública.
Caracterização: A promoção da formação em pós-graduação para os agentes de segurança pública atuando na Grande Fortaleza visando contribuir para o avan ço técnico-científico do conhecimento em
segurança pública.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Consiste na oferta de cursos de pós-graduação relativos ao estudo da segurança pública a serem definidos em planos anuais de capacitação.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAPACITAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

632.000,00

3,00

Total*

Financeiro (R$)

3,00

Físico

632.000,00

Financeiro (R$)

6,00

1.264.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 523.1.12 - Promoção da oferta de educação básica em colégios militares.
Caracterização: A promoção da oferta de educação básica em colégios militares, visa garantir a realização das ações de manutenção da atividade finalística dos Colégios Militares.
Entregas
Titulo: ESCOLA MANTIDA
Definição: Serão realizadas ações de custeio finalístico para garantia de manutenção das atividades nos colégios militares.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESCOLA MANTIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

5,00

3.070.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

5,00

3.120.000,00

Físico

Financeiro (R$)

5,00

6.190.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 523.1.13 - Promoção da oferta de estudo técnico científico para a Segurança Pública.
Caracterização: A promoção da oferta de de estudo técnico científico para a Segurança Pública visa garantir a realização das ações de manutenção da atividade finalística da Superintendência de Pesquisa
e Estratégia de Segurança Pública.
Entregas
Titulo: MATERIAL PUBLICADO
Definição: Entrega de bases cartográficas, mapas, manuais e livros elaborados pela Superintend ência para a formulação de estratégias e exposição dos resultados dos indicadores, tanto para a
sociedade como para a gestão de Segurança Pública.
Titulo: BOLETIM PUBLICADO
Definição: Os agentes de segurança pública recebem com periodicidade diária outras mensais o boletim com as estatísticas dos principais indicadores da Segurança Pública.
Titulo: SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA MANTIDA
Definição: Serão realizadas ações de custeio finalístico para garantia de manutenção da atividade finalística e administrativa da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública.
Desta forma assegurando a oferta de estudos técnicos e análises estatísticas e criminais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

MATERIAL PUBLICADO

Número Absoluto

Sim

37,00

0,00

37,00

0,00

74,00

Financeiro (R$)

0,00

BOLETIM PUBLICADO

Número Absoluto

Sim

262,00

0,00

262,00

0,00

524,00

0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA MANTIDA

Número Absoluto

Não

1,00

3.552.977,00

1,00

3.683.255,00

1,00

7.236.232,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 523.1.14 - Qualificação de estrutura para a oferta de pesquisas e estudos para a oferta de serviços de segurança pública. (Nova)
Caracterização: A qualificação da estrutura visa a modernização e adaptação física para o funcionamento da Superintend ência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública. Objetivando o
desenvolvimento de sua atividade principal que é a realiza ção de estudos e de análises estatísticas e criminais, que auxiliam técnica e cientificamente os agentes de seguran ça pública no
combate a criminalidade.
Entregas
Titulo: SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA ESTRUTURADA
Definição: Visa prover a Superintendência de Pesquisa uma estrutura modernizada, equipada e reformada para melhor desenvolver e realizar os estudos t écnico-científicos sobre a política de
Segurança Pública.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA
ESTRUTURADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

100.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

102.592,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

202.592,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

29.748.750,00

23.273.420,67

53.022.170,67

DESPESAS CORRENTES

22.843.750,00

20.118.346,67

42.962.096,67

DESPESAS DE CAPITAL

6.905.000,00

3.155.074,00

10.060.074,00

29.748.750,00

23.273.420,67

53.022.170,67

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

2022

2023

Total

720.000,00

160.000,00

880.000,00

1.616.000,00

0,00

1.616.000,00

10100003 - POLÍCIA MILITAR

650.000,00

20.000,00

670.000,00

10100004 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

122.500,00

10.000,00

132.500,00

10.956.036,00

11.380.657,00

22.336.693,00

3.652.977,00

3.785.847,00

7.438.824,00

12.005.000,00

7.890.000,00

19.895.000,00

26.237,00

26.916,67

53.153,67

29.748.750,00

23.273.420,67

53.022.170,67

10100002 - POLÍCIA CIVIL

10100008 - ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ
10100009 - SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
10200006 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
30000000 - CASA CIVIL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES
Órgão Gestor:

10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Órgãos Executores

10100004 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
10200050 - FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Justificativa: O Estado do Ceará precisa estar preparado para atuar na imin ência ou ocorrência súbita de um desastre, de forma a diminuir o grau de severidade com que tal situa ção atinge a sociedade.
Toda a dimensão territorial cearense está propensa a desastres que se n ão de maiores envergaduras, como fura ções, tsunamis, vulcões, mas que afetam sobremaneira a vida da
comunidade com seus efeitos, como é o caso de secas, estiagens, enxurradas, enchentes, vendavais, deslizamentos inc êndios florestais e ainda a erosão marítima que mesmo previsível,
abalam psicologicamente a população praiana frente ao avanço do mar. Predominante, a Seca tem causado transtorno aos cearenses, e desde o ano de 2012 assola o território cearense,
atingindo maiores proporções nos anos 2014 e 2016, quando esse fenômeno penalizou 2.440.064 e 2.232.971 pessoas, respectivamente, afetando todos os seus 184 municípios.
O Governo do Estado tem implementado atendimento emergencial, com ênfase nas sedes urbanas colapsadas pela falta de água potável, através da distribuição de água por meio de carros
pipa e ainda com o incremento de adutoras emergenciais aos sistemas de abastecimentos de água dos municípios, além da equipagem de poços profundos com dessalinizadores e
chafarizes, com vista a minimizar o sofrimento das fam ílias afetadas. Já no ano de 2019 com o advento de uma quadra chuvosa com fortes precipita ções em volume superior à média
verificadas em vários setores do espaço geográfico cearense tem mobilizado todo o efetivo da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil diante dos riscos de rompimentos e transbordo de
barragens no Estado.
As chuvas no Estado não se distribuem de maneira uniforme no estado e a reposi ção hídrica não é satisfatória em diversos municípios. Desta forma, a população cearense e afetada
constantemente pela escassez ou falta de água, bem como por enchentes e enxurradas na mesma época.
Em uma perspectiva mais ampla na gestão de riscos de desastres é imprescindível a atenção aos de origem tecnológicas visto que o Estado do Ceará contempla uma estrutura industrial
robusta, representando 19,2 % do PIB do Estado e 2% do PIB Industrial Brasileiro, e isso demanda uso
de tecnologias modernas, com protocolos de seguran ça de conhecimento
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internacional e falhas ou erros no manuseio tecnológicos não podem ser descartados, dado o risco de dano à sociedade a nível de desastre.
Neste contexto é necessário fortalecer a infraestrutura de atendimento às vítimas desses eventos adversos, estabelecer planos de conting ências e conscientização junto à sociedade, formar
qualitativamente os agentes estaduais e municipais inseridos no macroprocesso do Sistema Prote ção e Nacional de Defesa Civil, promover o interc âmbio científico com a comunidade
acadêmica e a integração com outros entes da federação para o estudo e melhor entendimento dos desastres, atuar preventivamente com o mapeamento e monitoramento de áreas de risco
de ocorrência de desastres e ainda desenvolver a ções para o restabelecimento da normalidade ap ós a ocorrência desses fenômenos, bem ainda elevar a capacidade de resili ência de
comunidades afetadas por desastres naturais ou tecnológicos.
Assim o Programa de Gestão Integrada de Riscos e Desastres visa proporcionar uma estrutura efetiva de preven ção e atendimento eficaz aos mais diversos tipos de desastres poss íveis em
nosso Estado, desencadeando uma melhor resposta à ocorrência de desastres ou ainda prevendo e neutralizando os efeitos calamitosos desses, resultando em uma maior prote ção à vida,
ao patrimônio e ao meio ambiente.
Publico Alvo: População cearense vítima de desastres naturais e tecnológicos.
Objetivo: Ampliar a capacidade de resiliência do Estado diante de desastres naturais e tecnológicos.
Indicadores Programáticos
Título

Famílias vítimas de desastres assistidas pela Defesa Civil

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Metas de Desempenho

Valor

2022

2023

5,51

10,50

10,00

Iniciativa
Titulo: 524.1.01 - Qualificação dos serviços de proteção e defesa civil.
Caracterização: A qualificação dos serviços de proteção e defesa civil consiste em disseminar novos conceitos de desenvolvimento de a ções de Defesa Civil, de modo a estruturar as unidades de Defesa
Civil do Estado com equipamentos, insumos e informa ções necessários ao atendimento emergencial, à antecipação a ocorrências de desastres, à mitigação dos riscos, o restabelecimento
de serviços essenciais e a recuperação de cenários de desastres.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Oferta de capacitação de agentes de proteção e defesa civil por meio de treinamentos, instruções e eventos visando à qualificação dos serviços por eles prestados.
Titulo: UNIDADE DE DEFESA CIVIL ESTRUTURADA
Definição: Unidade de Defesa Civil do Estado estruturada com equipamentos e insumos necess ários ao atendimento emergencial, à antecipação a ocorrências de desastres, à mitigação dos
riscos, o restabelecimento de serviços essenciais e a recuperação de cenários de desastres.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAPACITAÇÃO REALIZADA
UNIDADE DE DEFESA CIVIL ESTRUTURADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto
Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Sim

1,00

0,00

Sim

1,00

20.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1,00

10.000,00

2,00

10.000,00

1,00

20.000,00

2,00

40.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 524.1.02 - Promoção da assistência a vítimas de desastres.
Caracterização: A Promoção da Assistência a Vítimas de Desastres caracteriza-se pela prestação de atendimento emergencial às pessoas afetadas por desastres com oferta de alojamentos provis órios,
assistência alimentar, vestuário, água potável, acompanhamento médico emergencial e toda ação que promova a manutenção da dignidade da pessoa humana e a prote ção de seu
patrimônio,
Entregas
Titulo: SERVIÇO ASSISTENCIAL PRESTADO
Definição: Serviço assistencial prestado a cada pessoa afetada por desastres, como o abrigamento provis ório, a 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.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

SERVIÇO ASSISTENCIAL PRESTADO

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

7.650.000,00

28.740,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

28.740,00

5.000.000,00

Físico

Financeiro (R$)

57.480,00

12.650.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 524.1.03 - Promoção da prevenção, do restabelecimento e da recuperação dos cenários de desastres.
Caracterização: A promoção da prevenção, do restabelecimento e da recuperação dos cenários de desastres visa, respectivamente, a evitar ou mitigar a ocorr ência de desastres, a restabelecer os servi ços
essenciais prejudicados, bem como a recuperar as infraestruturas danificadas ou destruídas por desastres.
Entregas
Titulo: CENÁRIO DE RISCO MITIGADO
Definição: Obras de prevenção ou mitigação de desastres, tais como a construção de poços, adutoras, muros de contenção e diques.
Titulo: SERVIÇO ESSENCIAL RESTABELECIDO
Definição: Intervenções em equipamentos públicos para
fornecimento de energia e as telecomunicações.

o restabelecimento de servi ços essenciais prejudicados, tais como o abastecimento de

água potável, o esgoto, o transporte, o

Titulo: ESTRUTURA RECUPERADA
Definição: Obras de recuperação de infraestrutura pública, unidades ou instalações prestadores de serviços públicos, bem como de casas populares.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

15,00

1.000.000,00

15,00

1.000.000,00

30,00

2.000.000,00

SERVIÇO ESSENCIAL RESTABELECIDO

Número Absoluto

Sim

15,00

2.000.000,00

15,00

2.000.000,00

30,00

4.000.000,00

15,00

1.350.000,00

15,00

1.250.000,00

30,00

2.600.000,00

Número Absoluto

Sim

Financeiro (R$)

Físico

Total*

CENÁRIO DE RISCO MITIGADO

ESTRUTURA RECUPERADA

Físico

2023
Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

12.020.000,00

9.280.000,00

21.300.000,00

DESPESAS CORRENTES

7.660.000,00

5.020.000,00

12.680.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

4.360.000,00

4.260.000,00

8.620.000,00

12.020.000,00

9.280.000,00

21.300.000,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

2022

10100004 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

Total
30.000,00

50.000,00

12.000.000,00

9.250.000,00

21.250.000,00

12.020.000,00

9.280.000,00

21.300.000,00

10200050 - FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

Total

2023
20.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
6 - CEARÁ SAUDÁVEL
Resultado Estratégico: População saudável.
Indicadores Estratégicos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

óbito por 100 mil
nascidos vivos

Quanto menor, melhor

2018

62,40

50,90

50,00

óbito por mil
nascidos vivos

Quanto menor, melhor

2018

11,90

10,10

9,70

Taxa de mortalidade por causas externas (acidentes de trânsito, homicídios e
suicídios)

óbitos por 100 mil
habitantes

Quanto menor, melhor

2018

101,26

82,48

78,35

Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro
principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório,
câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)

óbitos por 100 mil
habitantes

Quanto menor, melhor

2019

268,20

252,40

247,40

Razão da mortalidade materna
Taxa de mortalidade infantil

Valor

2022

2023

6.1 - ESPORTE E LAZER
Resultado Temático: População adepta e com acesso democratizado à cultura e à prática qualificada do esporte e do lazer.
Indicadores Temáticos
Título

Taxa de crescimento da participação dos atletas cearenses em competições
nacionais e internacionais

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Valor

2022

31,00

2023

6,00

6,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO
Órgão Gestor:

42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Órgãos Executores

42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
42200001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Justificativa: O acesso à prática de atividades esportivas e de lazer envolve todas as faixas et árias, incluindo pessoas com deficiência e configura-se como uma garantia do princípio constitucional do
direito ao esporte e lazer ao qual deve ser fomentado e assegurado ao cidadão pelo Estado.
Segundo levantamento publicado pela OMS em 2018, com dados coletados nos últimos 15 anos, uma em cada duas pessoas em idade adulta (47%) no país não pratica atividades físicas
suficientemente. Entre as mulheres, a ociosidade é ainda maior que a m édia, 53,3%, enquanto a prevalência de inatividade entre os homens é de 40.4%. O Brasil se encontra no grupo de
países onde há maior ociosidade, superando nações como os Estados Unidos (40%), o Reino Unido (36%).
A prática de atividades esportivas deve ser incorporada ao cotidiano das pessoas para que seja alcan çada uma melhoria na qualidade de vida. Dessa forma, as medidas que t êm eficácia
para aumentar o nível de atividade física devem ser voltadas para a estrutura que contenham programas e projetos de esporte e lazer, particularmente em áreas sociais vulneráveis, se
quisermos atingir os níveis de atividade físicas necessários para conquistar indicadores de saúde desejáveis.
Deste modo, é de fundamental importância a otimização de espaços existentes e a utilização de novos espaços que contemplem um conjunto de ações e estratégias objetivando integrar os
agentes, instituições e seus sujeitos, entidades e organizações sociais que atuam direta e indiretamente na área do esporte e lazer.
O programa justifica-se com o objetivo de desenvolver o cidad ão de forma integral, através do esporte e lazer, bem como a democratiza ção do acesso às crianças, adolescentes, jovens,
adultos, idosos e pessoas com deficiência, contribuindo assim para uma vida mais saudável através da prática esportiva.
Publico Alvo: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.
Objetivo: Promover de forma democrática o esporte e o lazer como exercício da cidadania e vetores para a saúde e a integração dos cidadãos na convivência social.
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Alcance dos núcleos esportivos realizados pela Sejuv nos municípios
cearenses

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Incremento de profissionais capacitados na área de esporte e lazer

percentual

Quanto maior, melhor

Integração da população por meio da participação das minorias
sociais em ações de esporte e lazer

percentual

Municípios com equipamentos construídos e reformados pela Sejuv

percentual

Metas de Desempenho

Valor

2022

7,06

2023

51,00

56,00

2019

6,00

6,00

Quanto maior, melhor

2019

10,00

12,00

Quanto maior, melhor

2019

10,00

11,00

9,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 611.1.01 - Promoção da democratização do esporte como meio de integração da população na convivência social.
Caracterização: A promoção da democratização do esporte envolve o apoio e a realiza ção de projetos e eventos esportivos tendo como p úblico-alvo crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas
com deficiência atuando em todas as regiões do Estado, visando a integração da população cearense na convivência social.
Entregas
Titulo: EVENTO APOIADO
Definição: Eventos esportivos e de lazer realizados indiretamente pela Secretaria por meio de parcerias com outras entidades para promover a integra ção da população cearense na convivência
social.
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Eventos esportivos e de lazer realizados diretamente pela Secretaria para promover a integração da população cearense na convivência social.
Titulo: PROFISSIONAL CAPACITADO
Definição: Projetos de formação de profissionais na área de esporte e lazer para democratizar o esporte por meio da ampliação de pessoas devidamente habilitadas para o exercício da profissão.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1.805.000,00

16,00

4.680.000,00

24,00

6.485.000,00

EVENTO APOIADO

Número Absoluto

Sim

8,00

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

79,00

2.400.000,00

79,00

2.500.000,00

158,00

4.900.000,00

PROFISSIONAL CAPACITADO

Número Absoluto

Não

900,00

235.000,00

900,00

230.000,00

900,00

465.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 611.1.02 - Expansão da oferta de espaços adequados à prática de esporte e lazer.
Caracterização: A expansão da oferta de espaços adequados à prática de esporte e lazer envolve a implanta ção de núcleos e equipamentos de esporte e lazer, tendo como p úblico-alvo crianças,
adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com defici ência atuando em todas as regiões do Estado visando promover uma vida saud ável e com a integração da população cearense na
convivência social
Entregas
Titulo: NÚCLEO DE ESPORTE IMPLANTADO
Definição: Núcleo de Esporte Implantado pela Secretaria nas regi ões do Estado do Ceará para promover a realiza ção de atividades regulares de esporte e de lazer com a finalidade de melhorar a
qualidade de vida, motivar a inclusão social e a integração da população cearense na convivência social.
Titulo: EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER IMPLANTADO
Definição: Equipamento de esporte e lazer implantado refere -se à construção de um novo equipamento esportivo que pode ser realizado diretamente pela Secretaria ou por meio de conv ênio/
termo de ajuste com prefeituras para que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência tenham espaços públicos apropriados para a prática esportiva.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

NÚCLEO DE ESPORTE IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

110,00

5.776.000,00

EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER
IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

3,00

16.352.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

110,00

1.515.500,00

220,00

7.291.500,00

3,00

16.331.000,00

6,00

32.683.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 611.1.03 - Qualificação física dos espaços destinados à prática esportiva.
Caracterização: A qualificação física dos espaços envolve a expansão da estrutura e melhoria dos equipamentos e instala ções voltados a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com
deficiência visando à democratização desses ambientes de práticas esportivas atuando em todas as regiões do Estado
Entregas
Titulo: EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER ESTRUTURADO
Definição: Equipamento de esporte e lazer estruturado refere -se a melhorias nas estruturas dos equipamentos esportivos já existentes que pode ser realizado diretamente pela Secretaria ou por
meio de convênio/ termo de ajuste com prefeituras para que as crian ças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com defici ência tenham espaços públicos apropriados para a
prática esportiva.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER
ESTRUTURADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

2,00

6.320.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

6.555.000,00

Físico

Financeiro (R$)

3,00

12.875.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 611.1.04 - Promoção da realização de atividades nos espaços adequados à prática de esporte e lazer.
Caracterização: A promoção da realização das atividades envolve a manutenção de equipamentos de esporte e lazer tem como p úblico-alvo crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com
deficiência atuando em todas as regiões do Estado visando promover uma vida saudável e com a integração da população cearense na convivência social.
Entregas
Titulo: EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER MANTIDO
Definição: Equipamento Esportivo Mantido refere-se a manutenção e a gestão dos equipamentos esportivos sob a gest ão da SEJUV com a disponibilização de local adequado e a realização de
projetos com práticas esportivas em que crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência possam se integrar e ter o acesso democrático ao esporte.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EQUIPAMENTO DE ESPORTE E LAZER MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

16.877.000,00

8,00

Total*

Financeiro (R$)

8,00

Físico

17.300.000,00

Financeiro (R$)

8,00

34.177.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 611.1.05 - Promoção do acesso à iniciação esportiva.
Caracterização: A promoção do acesso à iniciação esportiva tem como público- alvo crianças e adolescentes de faixa etária escolar, com foco nos anos finais do ensino fundamental e ensino m édio, ou seja,
10 a 17 anos.
Entregas
Titulo: BOLSA CONCEDIDA
Definição: Bolsa Concedida pela Secretaria em todas as regiões do Estado do Ceará para incentivo financeiro da prática esportiva.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

BOLSA CONCEDIDA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

5.239,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

1.260.000,00

18.919,00

Total*

Financeiro (R$)

Físico

3.705.000,00

24.158,00

Financeiro (R$)

4.965.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

51.025.000,00

52.816.500,00

103.841.500,00

DESPESAS CORRENTES

25.593.000,00

26.030.500,00

51.623.500,00

DESPESAS DE CAPITAL

25.432.000,00

26.786.000,00

52.218.000,00

51.025.000,00

52.816.500,00

103.841.500,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Órgão Executor Financeiro

2022

42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Total

21.263.000,00

22.946.500,00

44.209.500,00

9.762.000,00

9.870.000,00

19.632.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

40.000.000,00

51.025.000,00

52.816.500,00

103.841.500,00

42200001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Total

2023

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO
Órgão Gestor:

42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Órgãos Executores

42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
42200001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE
Justificativa: A política do esporte de rendimento desenvolvida pelo Estado do Cear á, ao longo dos anos, teve o seu foco em infraestrutura e realiza ção de grandes eventos em detrimento da forma ção e
apoio a atletas priorizando os interesses políticos e econômicos. Esse fato se justifica pela inexistência de equipamentos adequados para a prática das modalidades de rendimento.
Nesse período, o apoio dado aos atletas de alto rendimento era pontual, privilegiando algumas modalidades e não gerando resultados ao longo prazo.
O programa justifica-se por oportunizar o surgimento de grandes ídolos influenciadores que proporcionam o surgimento de adeptos as modalidades de rendimento, atraindo patrocinadores e
fomentando a formação de mais atletas, possibilitando resultados econômicos e sociais expressivos para o Estado.
Como exemplo, podemos destacar a modalidade mais culturalmente praticada no pa ís, o futebol. Com os times Fortaleza e Ceará na principal s érie do campeonato brasileiro, os números de
arrecadação, somente com bilheteria, perpassam em: Fortaleza R$ 5,4Mi e Ceará R$ 6,3Mi (dados até ago/2019). Em outra modalidade, temos o Basquete Cearense representando o Cear á
na principal liga de basquete do Brasil. Na temporada 2018/2019, o time cearense bateu o recorde de p úblico da edição, com a marca de 9.234 torcedores presentes. Ainda do esporte de
rendimento, tivemos a participação de atletas cearenses no Panamericano em Lima, Peru. Teve a participa ção de oito atletas cearenses na competi ção, com resultados expressivos. Destes,
pelo menos metade deles, já recebeu algum tipo de apoio do Governo Estadual, seja atrav és da concessão de bolsa ou passagens aéreas pra competições esportivas. São números que
ilustram a potencialidade da economia do esporte, com cifras que fomentam toda a cadeia produtiva desse segmento.
Publico Alvo: Atletas, delegações e entidades participantes de competições esportivas de rendimento.
Objetivo: Projetar o esporte cearense nos cenários regional, nacional e internacional.
Indicadores Programáticos
Título

Atletas cearenses entre os 10 melhores do ranking no cenário
esportivo nacional/internacional
Modalidades esportivas olímpicas apoiadas e realizadas pela Sejuv

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

2023

número

Quanto maior, melhor

2019

25,00

33,00

36,00

percentual

Quanto maior, melhor

2019

67,00

73,00

76,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 612.1.01 - Expansão do incentivo a atletas de rendimento, entidades e delegações.
Caracterização: A expansão do incentivo a atletas de rendimento, entidades e delega ções envolve um conjunto de medidas voltadas para oferecer apoio a atletas, delega ções e entidades participantes de
competições esportivas de rendimento, possibilitando a projeção de atletas e equipes estaduais no cenário esportivo nacional e internacional.
Entregas
Titulo: ATLETA APOIADO
Definição: Atleta apoiado refere-se tanto ao apoio a atletas e a paratletas que já apresentam performance na sua modalidade esportiva, conferindo -lhes contribuição sob forma de subsídio mensal
destinada a promover a regularidade de treinamentos e a melhoria cont ínua de seus desempenhos nas competições de que participarem quanto a entrega de passagens a éreas que
possibilitem o acesso dos atletas e paratletas em competições nacionais e internacionais.
Titulo: ENTIDADE APOIADA
Definição: Entidade esportiva apoiada refere-se ao apoio financeiro dado pelo Estado para o desenvolvimento profissional das equipes esportivas tendo em vista a import ância destas para a
representatividade dentro do esporte nacional.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

ATLETA APOIADO

Número Absoluto

Não

416,00

1.561.100,00

ENTIDADE APOIADA

Número Absoluto

Não

6,00

2.303.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

416,00

1.370.000,00

416,00

2.931.100,00

8,00

1.825.787,00

8,00

4.128.787,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 612.1.02 - Promoção da oferta de espaços adequados à prática esportiva de rendimento.
Caracterização: A promoção da oferta de espaços adequados à prática esportiva de rendimento envolve a gest ão e a manutenção de equipamentos esportivos estaduais voltados ao esporte de rendimento
visam à continuidade da funcionalidade do equipamento por atletas, delega ções e entidades participantes de competi ções esportivas de rendimento com realiza ção de práticas esportivas,
incluindo as manutenções necessárias e a gestão com a realização de projetos esportivos dentro dos mesmos.
Entregas
Titulo: PARQUE ESPORTIVO MANTIDO
Definição: Parque Esportivo Mantido refere-se à manutenção e a gestão dos equipamentos esportivos sob a gest ão da SEJUV com a disponibilização de local adequado em que atletas,
delegações e entidades participantes de competi ções esportivas de rendimento possam a realiza ção de práticas esportivas de rendimento, como tamb ém o custeio para a manutenção
do espaço, de uma maneira geral.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PARQUE ESPORTIVO MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

2,00

1.969.985,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

2,00

2.484.095,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

4.454.080,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 612.1.03 - Promoção do desenvolvimento e visibilidade dos esportes de rendimento.
Caracterização: A promoção do desenvolvimento e visibilidade dos esportes de rendimento se dá no apoio e na realiza ção de projetos e eventos esportivos de rendimento tem como p úblico-alvo atletas,
delegações e entidades participantes de competi ções esportivas de rendimento atuando em todas as regi ões do Estado visando projetar o esporte cearense no cen ário regional, nacional e
internacional
Entregas
Titulo: EVENTO APOIADO
Definição: Eventos esportivos de rendimento realizados indiretamente pela Secretaria por meio de parcerias com outras entidades para promover o est ímulo aos praticantes de esporte de
rendimento e, assim, projetar o esporte cearense no cenário regional, nacional e internacional.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

EVENTO APOIADO

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

4,00

Físico

340.000,00

Total*

Financeiro (R$)

8,00

Físico

480.000,00

Financeiro (R$)

12,00

820.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

6.174.085,00

6.159.882,00

12.333.967,00

DESPESAS CORRENTES

6.159.085,00

6.159.882,00

12.318.967,00

15.000,00

0,00

15.000,00

6.174.085,00

6.159.882,00

12.333.967,00

DESPESAS DE CAPITAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

2022

2023

Total

42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

3.646.085,00

3.739.882,00

7.385.967,00

42200001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE

2.528.000,00

2.420.000,00

4.948.000,00

6.174.085,00

6.159.882,00

12.333.967,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
6.2 - SANEAMENTO BÁSICO
Resultado Temático: População com garantia de saneamento básico de qualidade, nos espaços urbanos e rurais.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

Domicílios com abastecimento de água adequado

percentual

Quanto maior, melhor

2016

79,80

82,59

82,93

Domicílios com esgotamento sanitário adequado

percentual

Quanto maior, melhor

2016

63,20

58,75

58,89

2022

2023
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA
Órgão Gestor:

43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

Órgãos Executores

21200006 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
36000000 - SECRETARIA DO TURISMO
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
43200002 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
43200008 - FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Justificativa: Os serviços de saneamento que incluem o abastecimento de água e o esgotamento sanitário são o conjunto de medidas que visam preservar ou modificar o meio ambiente a fim de prevenir
doenças e promover a saúde, contribuindo para uma melhoria na qualidade de vida da população e fomento ao desenvolvimento econômico, melhorando a produtividade do indivíduo.
A adequada disposição de efluentes sanitários, tal como o manejo de águas pluviais e o abastecimento de água adequado são cruciais para a saúde humana e contribuem diretamente ou
indiretamente para a erradicação da extrema pobreza, para o alcance da educa ção primária, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, redu ção da mortalidade
infantil, melhoria da saúde materna, combate à malária e outras doenças, além de mitigar diversos impactos ambientais. A gravidade das doen ças relacionadas à falta de saneamento b ásico
é grave de tal maneira que doenças diarreicas é a segunda maior causa de morte entre crian ças abaixo dos cinco anos no mundo. Relaciona-se ainda à falta de saneamento básico doenças
como cólera, hepatite, febre tifoide, leptospirose, dengue, zika e febre da Chicungunha, entre outras.
A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que um bilhão de pessoas carece de acesso a um abastecimento de água suficiente, ou seja, uma fonte que possa fornecer cerca de 20
litros por pessoa por dia a uma distância inferior a 1km. Essas fontes incluem ligações domésticas, fontes públicas, fossos, poços, nascentes protegidas e a coleta de águas pluviais. Neste
contexto, é importante ressaltar que a organização estima que a cada 1 real investido em saneamento, economiza-se 4 reais em saúde.
No Brasil, o índice mais baixo de domicílios atendidos por rede geral de abastecimento de água no total de domicílios é no Nordeste com 78%. O Ceará é um dos estados mais secos do
Brasil, com uma disponibilidade média anual de água per capita de 1.150 m³, o equivalente a apenas 4% da média nacional.
Segundo o Sistema de Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), o índice de atendimento de água no Estado do Ceará no meio urbano em 2017 era de 79,73%, enquanto o índice
de coleta de esgoto urbano era de 33,14%.
É estratégico envidar esforços para a universalização ao acesso dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário nas áreas urbanas, selecionando as áreas de
investimento e alinhando as ações às iniciativas federais, em conformidade com a Lei Complementar n. 162/2016, que instituiu a Política de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário,
a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997), que exige a adoção de abordagens de gestão descentralizada que incluam tanto os usu ários como as comunidades locais, e a
Política Federal de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), que prevê uma gestão descentralizada do acesso a servi ços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e a
destinação adequada de resíduos sólidos.
Especificamente quanto manejo de águas pluviais, vale ressaltar que é o conjunto de medidas que tem como objetivo minimizar os riscos que a popula ção está sujeita, diminuir os prejuízos
causados por inundações e possibilitar o desenvolvimento urbano de forma harm ônica, articulada e sustentável. A exemplo da gravidade da situação, segundo a Defesa Civil, em 2019, em
um único dia, a Região Metropolitana de Fortaleza, após uma chuva de 72mm chegou a ter 30 pontos de alagamentos, além de risco de desabamento e 6 inundações. As inundações
resultam em desalojamentos, doenças, entre outros problemas de grande impacto socioambiental. Desta forma, investimentos em drenagem representam n ão somente o atendimento à Lei
n. 11.445/2007, mas principalmente um investimento na qualidade de vida da popula ção urbana. Além disso, os alagamentos e enxurradas afetam a economia do Estado, pois dificultam a
mobilidade urbana, podem danificar produtos e impossibilitar a execução de serviços.
Diante do exposto, o Estado do Ceará tem envidado
Publico Alvo: População residente no meio urbano
Objetivo: Ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas.
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Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

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

percentual

Quanto maior, melhor

2019

98,31

98,45

2023

98,47

Índice de cobertura de esgotamento sanitário nas localidades
atendidas pela Cagece

percentual

Quanto maior, melhor

2019

42,79

45,63

47,72

Índice de utilização da rede de água

percentual

Quanto maior, melhor

2019

77,32

78,77

Índice de utilização da rede de esgoto

percentual

Quanto maior, melhor

2019

75,35

77,02

População urbana coberta por sistema de abastecimento de água
tratada

percentual

Quanto maior, melhor

2018

92,00

91,62

91,32

População urbana coberta por sistema de esgotamento sanitário

percentual

Quanto maior, melhor

2018

39,60

39,95

40,73

Iniciativa
Titulo: 621.1.01 - Expansão do serviço de abastecimento de água.
Caracterização: A expansão do serviço de abastecimento de água inclui a implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água em âmbito local e regional.
Entregas
Titulo: LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA REALIZADA
Definição: A entrega refere-se à implantação de hidrômetro que efetiva a ligação domiciliar à rede de abastecimento de água.
Titulo: PROJETO ELABORADO
Definição: Estudos e projetos voltados para a implantação ou ampliação de sistemas de abastecimento de água.
Titulo: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO
Definição: Sistemas de abastecimento de água que não se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, esta ção de tratamento de água, rede de distribuição,
reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Sua implantação gera novas ligações.
Titulo: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO
Definição: Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. São compostos por manancial, adutora, esta ção de tratamento de água, rede de distribuição,
reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

0,00

1.000.000,00

80,00

0,00

80,00

0,00

10.000,00

1.000.000,00

PROJETO ELABORADO

Número Absoluto

Sim

0,00

110.000,00

0,00

120.000,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

0,00

940.238,00

5,00

680.238,00

5,00

1.620.476,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
AMPLIADO

Número Absoluto

Sim

5,00

159.373.783,00

4,00

309.835.065,00

9,00

469.208.848,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 621.1.02 - Qualificação do serviço de abastecimento de água.
Caracterização: Otimização ou manutenção de sistemas de abastecimento de água existentes que não geram ampliação do número de ligações totais. As intervenções visam redução perdas, melhoria da
qualidade de água ou da prestação do serviço.
Entregas
Titulo: PROJETO ELABORADO
Definição: Estudos e projetos voltados para a melhoria de sistemas de abastecimento de água.
Titulo: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORADO
Definição: Sistema de abastecimento de água que sofreu intervenção visando redução de perdas, melhoria da qualidade de água ou da prestação de serviço sem incremento de ligações totais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

PROJETO ELABORADO

Número Absoluto

Sim

0,00

195.268,00

1,00

95.268,00

1,00

Financeiro (R$)

290.536,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MELHORADO

Número Absoluto

Sim

6,00

161.949.890,00

4,00

146.085.530,00

10,00

308.035.420,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 621.1.03 - Expansão do serviço de esgotamento sanitário.
Caracterização: A expansão do serviço de esgotamento sanitário inclui a implantação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em âmbito local e regional
Entregas
Titulo: LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO REALIZADA
Definição: A entrega refere-se à implantação de ramal predial que efetiva a ligação domiciliar à rede de esgotamento sanitário.
Titulo: PROJETO ELABORADO
Definição: Estudos e projetos voltados para a implantação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário.
Titulo: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO
Definição: Sistemas de esgotamento sanitário que não se integram a sistemas já existentes. São compostos por coletor tronco, esta ção de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede
coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. Sua implantação gera novas ligações.
Titulo: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO
Definição: Sistemas de esgotamento sanitário que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por coletor
tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos. A ampliação.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

4,00

3.943.643,00

100.000,00

PROJETO ELABORADO

Número Absoluto

Sim

2,00

6.660.167,00

6,00

10.603.810,00

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

0,00

58.902.689,00

6,00

44.653.432,00

6,00

103.556.121,00

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
AMPLIADO

Número Absoluto

Sim

5,00

160.474.677,00

8,00

645.725.790,00

13,00

806.200.467,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 621.1.04 - Qualificação do serviço de esgotamento sanitário.
Caracterização: Otimização ou manutenção de sistemas de esgotamento sanitário existentes que não geram ampliação do número de ligações totais. As intervenções visam melhoria da prestação do serviço
e da qualidade do efluente sanitário.
Entregas
Titulo: PROJETO ELABORADO
Definição: Estudos e projetos voltados para a melhoria de sistemas de esgotamento sanitário.
Titulo: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MELHORADO
Definição: Sistema de esgotamento sanitário que sofreu intervenção visando melhoria da qualidade do efluente sanitário ou da prestação de serviço, sem incremento de ligações totais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

PROJETO ELABORADO

Número Absoluto

Sim

0,00

175.288.074,00

1,00

729.904,00

1,00

Financeiro (R$)

176.017.978,00

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
MELHORADO

Número Absoluto

Sim

3,00

48.472.740,00

8,00

58.441.108,00

11,00

106.913.848,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 621.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de Saneamento Urbano.
Caracterização: Esta iniciativa consiste em incentivar a melhoria da gest ão dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e reuso de águas entre os vários parceiros do
sistema de saneamento do estado.
Entregas
Titulo: CONSELHO MANTIDO
Definição: A entrega refere-se à manutenção do funcionamento do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Saneamento Básico.
Titulo: PROJETO APOIADO
Definição: O projeto apoiado refere-se aos contratos de serviços prestados pela gerenciadora e/ou supervisora dos projetos.
Titulo: ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS
Definição: A entrega envolve a elaboração de estudos e projetos voltados para a melhoria da prestação de serviços de saneamento básico urbano.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CONSELHO MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Não

1,00

1,00

100.000,00

63.064.326,00

6,00

50.182.022,00

6,00

113.246.348,00

800.000,00

1,00

800.000,00

3,00

1.600.000,00

PROJETO APOIADO

Número Absoluto

Não

ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS

Número Absoluto

Sim

2,00

0,00

Financeiro (R$)

100.000,00

1,00

1,00

Físico

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 621.1.06 - Promoção da educação e da responsabilidade socioambiental em saneamento.
Caracterização: Inclui os programas de responsabilidade social, incluindo a ções de educação ambiental, teatro de bonecos, atividades tem áticas, iniciativas de ajuda à comunidade, eventos, f óruns, visitas
porta a porta, entre outras.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Ações de educação ambiental, teatro de bonecos, atividades tem áticas, iniciativas de ajuda à comunidade, eventos, f óruns, visitas porta a porta destinadas ao p úblico das comunidades
onde são realizadas as intervenções.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

796.881,00

31.805,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

28.699,00

268.865,00

Físico

Financeiro (R$)

60.504,00

1.065.746,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 621.1.07 - Implantação do serviço de produção da água de reuso.
Caracterização: A iniciativa visa à implantação de estações de tratamento de água de reuso, aquisição de equipamentos para o reuso de águas servidas, reestruturação de estações de tratamento de água
ou esgoto existente para a produção de água de reuso.
Entregas
Titulo: PROJETO ELABORADO
Definição: Estudos e projetos voltados para a implantação de tecnologias que permitam a produção da água de reuso.
Titulo: SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA IMPLANTADO
Definição: Trata-se da adequação de um sistema existente ou construção de um novo sistema para o tratamento da água de reuso, incluindo aquisição de equipamentos, obras, serviços de
engenharia, entre outros.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROJETO ELABORADO
SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto
Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Sim

0,00

10.000,00

Sim

0,00

724.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

0,00

10.000,00

0,00

20.000,00

1,00

624.000,00

1,00

1.348.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 621.1.08 - Promoção do planejamento das ações municipais de saneamento.
Caracterização: A promoção do planejamento das ações municipais de saneamento caracteriza -se pelo apoio técnico, institucional e financeiro realizado pelo Estado do Ceará aos munic ípios a fim de
auxiliar o planejamento do setor, ou, até mesmo, sua atua ção direta no planejamento, ao que se refere às Regiões Metropolitanas. O principal produto desta iniciativa é o Plano Municipal de
Saneamento Básico, ferramenta de gestão prevista pela Lei n. 11.445/2007.
Entregas
Titulo: PROJETO ELABORADO
Definição: O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é o resultado de um conjunto de estudos que objetiva conhecer a situa ção atual do município e planejar as ações e alternativas para
a universalização dos serviços públicos de saneamento, resultando na promo ção do saneamento, da saúde pública e do meio ambiente. Trata-se de um instrumento estratégico de
planejamento e gestão participativa, o qual visa atender ao que determina os preceitos da Lei 11.445/2007.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROJETO ELABORADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

0,00

0,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

0,00

Financeiro (R$)

0,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 621.1.09 - Promoção do planejamento estadual do abastecimento de água e esgotamento sanitário no Ceará.
Caracterização: Visando a otimização das ações do Governo do Estado do Ceará, esta iniciativa inclui as atividades de diagn óstico, análise de viabilidade de cenários e prognóstico da situação do
saneamento do Estado, estabelecendo as metas necess árias para a universalização em prazo específico a ser definido. diretrizes aos contratos de programas a serem firmados entre os
municípios e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e orientações de atuação para a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) na
regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
Entregas
Titulo: PROJETO ELABORADO
Definição: O Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (PAAES) é um instrumento de planejamento das ações de saneamento básico para a implantação gradual de serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos, incluindo o diagnóstico atual do setor, os programas, ações e metas adequadas para a
universalização desses.
Titulo: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO
Definição: Trata-se do desenvolvimento do SISANCE, sistema de informa ções instituído pela Lei Complementar n. 162/2016 que
possibilitando maior transparência das ações e possibilitando a otimização dos investimentos e auxiliando na tomada de decisão.

visa

a

coleta,

tratamento

e

armazenamento

de

dados,

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

PROJETO ELABORADO

Número Absoluto

Sim

0,00

1.000.000,00

1,00

Financeiro (R$)

1.000.000,00

Físico

1,00

Financeiro (R$)

2.000.000,00

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO

Número Absoluto

Sim

0,00

110.000,00

1,00

10.000,00

1,00

120.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 621.1.10 - Expansão da infraestrutura para o adequado manejo de águas pluviais.
Caracterização: A iniciativa inclui a implantação, expansão ou melhoria do sistema composto por estruturas e instala ções nas vias urbanas destinadas ao escoamento das águas das chuvas, tais como:
sarjetas,bueiros, galerias, dentre outras. Esse sistema canaliza a água de modo a reaproveitar e redirecionar o fluxo para tratamento e disposi ção final das águas pluviais drenadas nas áreas
urbanas, principalmente nas localidades em que possam ocorrer enxurradas e inundações.
Entregas
Titulo: SISTEMA DE DRENAGEM IMPLANTADO
Definição: Sistema composto por estruturas e instalações nas vias urbanas destinadas ao escoamento das águas das chuvas, tais como: sarjetas, bueiros, galerias, dentre outras. Esse sistema
canaliza a água de modo a reaproveitar e redirecionar o fluxo para tratamento e disposi ção final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas, principalmente nas localidades em que
possam ocorrer enxurradas e inundações.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SISTEMA DE DRENAGEM IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

250.000,00

0,00

Total*

Financeiro (R$)

2,00

Físico

110.000,00

Financeiro (R$)

2,00

360.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 621.1.11 - Implantação dos serviços de produção de água marinha dessalinizada.
Caracterização: Refere-se aos serviços que compreendem a captação de água do mar, tratamento, disposição de resíduos e distribuição da água tratada na rede de abastecimento existente para o
fornecimento de água potável, com qualidade requerida pelas normas brasileiras vigentes.
Entregas
Titulo: PLANTA DE DESSALINIZAÇÃO INSTALADA
Definição: Refere-se a uma estrutura com capacidade de produ ção de 1m³/s (um metro cúbico por segundo) de água dessalinizada para entrega de água potável na rede de abastecimento de
água já existente, cuja implantação compreende os serviços de elaboração de projetos, construção, operação e manutenção. Serão beneficiados diretamente cerca de 720 mil
habitantes na RMF, considerando um consumo per capita de 120 litros/habitante/dia, e indiretamente a população de áreas mais sensíveis à ações de racionamento fora da RMF e
municípios do interior pela redução do aporte de água bruta ao sistema Pacoti-Riachão-Gavião e pela redução de perdas de água bruta durante o transporte.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PLANTA DE DESSALINIZAÇÃO INSTALADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

%

Sim

Físico

51,00

2023

Financeiro (R$)

1.454.710,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

74,00

797.680,00

Físico

125,00

Financeiro (R$)

2.252.390,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Página 393 de 483

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas

Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

47.315.257,00

43.485.257,00

810.000,00

10.000,00

820.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

46.505.257,00

43.475.257,00

89.980.514,00

INVESTIMENTOS ESTATAIS

794.462.186,00

1.220.517.288,00

2.014.979.474,00

DESPESAS DE CAPITAL

794.462.186,00

1.220.517.288,00

2.014.979.474,00

841.777.443,00

1.264.002.545,00

2.105.779.988,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS CORRENTES

Total

90.800.514,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
21200006 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
36000000 - SECRETARIA DO TURISMO
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

2022

2023

Total

300.000,00

300.000,00

600.000,00

1.365.000,00

1.340.000,00

2.705.000,00

42.150.257,00

42.145.257,00

84.295.514,00

43200002 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ

794.162.186,00

1.220.217.288,00

2.014.379.474,00

43200008 - FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO

3.800.000,00

0,00

3.800.000,00

841.777.443,00

1.264.002.545,00

2.105.779.988,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL
Órgão Gestor:

43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

Órgãos Executores

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
43200008 - FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Justificativa: Os serviços de saneamento que incluem o abastecimento de água e o esgotamento sanitário são o conjunto de medidas que visam preservar ou modificar o meio ambiente a fim de prevenir
doenças e promover a saúde, contribuindo para uma melhoria na qualidade de vida da população e fomento ao desenvolvimento econômico, melhorando a produtividade do indivíduo.
A adequada disposição de efluentes sanitários e o abastecimento de água adequado são cruciais para a saúde humana e contribuem diretamente e indiretamente para a erradica ção da
extrema pobreza, para o alcance da educa ção primária, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, redu ção da mortalidade infantil, melhoria da sa úde materna,
combate à malária e outras doenças, além de mitigar diversos impactos ambientais. A gravidade das doen ças relacionadas à falta de saneamento b ásico é grave de tal maneira que doenças
diarreicas são a segunda maior causa de morte entre crian ças abaixo dos cinco anos no mundo. Relaciona-se ainda à falta de saneamento básico doenças como cólera, hepatite, febre
tifoide, leptospirose, dengue, zika e febre da Chicungunha, entre outras.
A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que um bilhão de pessoas carece de acesso a um abastecimento de água suficiente, ou seja, uma fonte que possa fornecer cerca de 20
litros por pessoa por dia a uma distância inferior a 1km. Essas fontes incluem ligações domésticas, fontes públicas, fossos, poços, nascentes protegidas e a coleta de águas pluviais. Neste
contexto, é importante ressaltar que a organização estima que a cada 1 real investido em saneamento, economiza-se 4 reais em saúde.
No Brasil, o índice mais baixo de domicílios atendidos por rede geral de abastecimento de água no total de domicílios é no Nordeste, com 78%. O Ceará é um dos estados mais secos do
Brasil, com uma disponibilidade média anual de água per capita de 1.150 m³, o equivalente a apenas 4% da média nacional. Esta situação é ainda mais preocupante no meio rural.
Apesar dos contínuos investimentos do Estado em infraestrutura de água, o acesso qualificado à água para o consumo humano no meio rural ainda é deficitário. Segundo o IBGE (Censo
2010), o Ceará tem cerca de 2,1 milhões de habitantes em áreas rurais e, conforme o IPECE, em 2009, apenas 17% deste universo tinha acesso ao abastecimento de água potável. Ainda
segundo informações providas pelo SISAR (Sistema Integrado de Saneamento Rural) e das prefeituras, somente 31,52% da população rural é atendida com rede de abastecimento de água,
principalmente por se tratar de população dispersa.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
A ausência de esgotamento sanitário é outro fator a ser considerado face aos problemas ambientais e de sa úde gerados. Muitas famílias não possuem sequer aparelhos sanitários,
banheiros, em seus domicílios, ou, mesmo quando possuem, os efluentes sanit ários não recebem o tratamento adequado, ainda sendo poss ível encontrar nas áreas rurais fossas negras, por
exemplo. Aproximadamente 100 milhões de brasileiros não possuem acesso a rede de esgotamento sanitário.
Esta situação é agravada pela escassez hídrica, associada à baixa qualidade da água em algumas localidades e vulnerabilidade dos mananciais durante a estiagem, que afeta n ão só a
saúde da população, mas também seu desempenho econômico.
Reconhecendo a importância do Saneamento Rural, o Governo do Estado do Ceará instituiu uma pol ítica voltada ao setor através da Lei Complementar n. 162/2016, sendo um dos estados
pioneiros no reconhecimento dessa necessidade.
Ademais, muitas iniciativas executadas pelo Governo do Estado t êm contribuído para a mudança desta realidade, observada principalmente nas áreas difusas do meio rural, como os
Projetos Ceará II, Ceará III, Projeto de Integra ção do São Francisco, o Programa de Cisternas, o Programa Água para Todos, as Estações Móveis de Tratamento de Água (ETA móveis) e o
Projeto São José III, muitos deles apoiados por entidades estrangeiras ou pelo Governo Federal, os quais vêm entregando soluções
Publico Alvo: População residente no meio rural.
Objetivo: Ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Valor

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

2022

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

número

Quanto maior, melhor

2018

145.347,00

2023

195.079,00

205.160,00

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

número

Quanto maior, melhor

2018

180.909,00

250.038,00

267.548,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 622.1.01 - Expansão do acesso a abastecimento de água no meio rural.
Caracterização: Consiste na implantação de soluções de abastecimento de água para domicílios em comunidades rurais através de tecnologias sociais de acesso à água, como cisternas de placas,
dessalinizadores solares, cisternas de polietileno, sistemas de abastecimento de água simplificado, poços e chafarizes.
Entregas
Titulo: POÇO INSTALADO
Definição: São poços tubulares (ou mais conhecido como poços artesianos) construídos e instalados
de abastecimento de água e chafarizes.

com objetivo de suprir as necessidades h ídricas dos investimentos realizados como Sistema

Titulo: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO
Definição: São sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades rurais do Estado do Cear á. São compostos por manancial, adutora, esta ção de tratamento de água, rede de
distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.
Titulo: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIADO
Definição: Sistemas de abastecimento de água que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação, ações que gerarem novas ligações. São compostos por
manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.
Titulo: CISTERNA INSTALADA
Definição: É um reservatório para captação, armazenamento e conservação de água, comumente utilizado nos processos de capta ção de águas pluviais. Pode ser construída em placas,
pré-moldada ou construída in loco.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

POÇO INSTALADO

Número Absoluto

Sim

55,00

120.000,00

26,00

20.000,00

81,00

Financeiro (R$)

140.000,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

86,00

44.754.860,00

149,00

46.724.860,00

235,00

91.479.720,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
AMPLIADO

Número Absoluto

Sim

0,00

203.000,00

4,00

111.000,00

4,00

314.000,00

CISTERNA INSTALADA

Número Absoluto

Sim

2.000,00

19.200.000,00

2.500,00

20.100.000,00

4.500,00

39.300.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 622.1.02 - Qualificação do acesso a abastecimento de água.
Caracterização: Otimização ou manutenção de sistemas de abastecimento de água existentes que não geram ampliação do número de ligações totais. As intervenções visam redução de perda e melhoria da
qualidade de água ou da prestação do serviço.
Entregas
Titulo: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MELHORADO
Definição: Sistema de abastecimento de água que sofreu intervenção, visando redução de perdas e melhoria da qualidade de água ou da prestação de serviço sem incremento de ligações totais.
Inclui, portanto, a adoção de inovação tecnológica (por exemplo, painéis solares, equipamentos de cloro, etc.) com o objetivo de reduzir custos, aumentar a resili ência e a eficiência
operacional dos sistemas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MELHORADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

5,00

1.293.500,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

10,00

1.193.500,00

Físico

15,00

Financeiro (R$)

2.487.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 622.1.03 - Expansão do acesso a esgotamento sanitário.
Caracterização: A iniciativa apoiará a construção de estruturas de saneamento local - kits sanit ários domésticos (Módulos Sanitários Domiciliares - MSD) ou unidades de tratamento para módulos sanitários
existentes - nas comunidades rurais. Além disso, a iniciativa incluirá a implantação de sistemas de esgotamento sanitário.
Entregas
Titulo: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO
Definição: Refere-se à implantação de sistemas de esgotamento sanitário que não se integram a sistemas já existentes. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto (ETE), estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos.
Titulo: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO AMPLIADO
Definição: Sistemas de esgotamento sanitário que se integram a sistemas já existentes. Devem ser enquadradas como ampliação e ações que gerarem novas ligações. São compostos por
coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos.
Titulo: MÓDULO SANITÁRIO IMPLANTADO
Definição: Os módulos sanitários (MDS) completos correspondem a sanitários com vaso sanitário com uso de água, tanque de água, lavanderia, lavatório, chuveiro, caixa de inspeção e
tratamento, utilizando tanque séptico.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

1,00

3.580.000,00

0,00

3.480.000,00

1,00

Financeiro (R$)

7.060.000,00

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
AMPLIADO

Número Absoluto

Sim

2,00

100.000,00

2,00

0,00

4,00

100.000,00

MÓDULO SANITÁRIO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

371,00

3.600.000,00

1.320,00

4.500.000,00

1.691,00

8.100.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 622.1.04 - Qualificação do acesso a esgotamento sanitário no meio rural.
Caracterização: Será realizada uma ação piloto com famílias que desejem fazer melhorias nos módulos sanitários existentes, usando microcrédito através do Fundo Estadual de Desenvolvimento da
Agricultura Familiar (FEDAF). Os MDS completos incluem vaso sanitário com uso de água, tanque de água, lavanderia, lavatório, chuveiro, caixa de inspeção e tratamento, utilizando tanque
séptico.
Entregas
Titulo: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MELHORADO
Definição: Sistema de esgotamento sanitário que sofreu intervenção, visando melhoria da qualidade do efluente sanitário ou da prestação de serviço, sem incremento de ligações totais.
Titulo: MÓDULO SANITÁRIO MELHORADO
Definição: Esta entrega visa melhorias em módulos sanitários, que incluem vaso sanitário com uso de água, tanque de água, lavanderia, lavatório, chuveiro, caixa de inspeção e tratamento,
utilizando fossa séptico.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
MELHORADO

Número Absoluto

Sim

2,00

100.000,00

MÓDULO SANITÁRIO MELHORADO

Número Absoluto

Sim

50,00

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

2,00

0,00

4,00

100.000,00

50,00

0,00

100,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 622.1.05 - Promoção do Sistema Integrado de Saneamento Rural.
Caracterização: Trata-se de uma iniciativa para o fortalecimento do modelo de gest ão SISAR, devendo prover assistência técnica para preparar e capacitar seus integrantes para assumirem essas novas
funções. Adicionalmente, o INSTITUTO SISAR deve ser fortalecido e capacitado. Esta iniciativa visa provocar o resgate da cidadania, o empoderamento da comunidade, o fortalecimento do
associativismo, a educação ambiental e sanitária são os principais desafios no componente socioambiental. A forma de abordagem pode variar de acordo com o p úblico alvo e da obra a ser
implantada, bem como a definição dos temas e a metodologia deverão considerar as experiências anteriores de outros programas já executados no meio rural e com foco na universaliza ção
do saneamento.
Entregas
Titulo: ENTIDADE APOIADA
Definição: Apoio técnico e institucional a entidades relacionadas ao Saneamento Rural.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ENTIDADE APOIADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

3.210.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

3.110.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

6.320.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 622.1.06 - Promoção do gerenciamento da política pública de saneamento no meio rural.
Caracterização: Esta iniciativa consiste em incentivar a melhoria da gest ão institucional dos diversos programas que atuam no meio rural, contribuindo inclusive para a integra ção da política de saneamento
rural, coordenada pela Secretaria das Cidades em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Agr ário e a Secretaria de Recursos Hídricos. Caberá a esta iniciativa a elaboração de
estudos, projetos, sistemas. Acerca deste último, tem-se destaque o SIASAR (Sistema de informações em água e saneamento)
Entregas
Titulo: PROJETO APOIADO
Definição: O projeto apoiado refere-se aos contratos de serviços prestados pela gerenciadora e/ou supervisora dos projetos, bem como, a elaboração de estudos, projetos e sistemas.
Titulo: ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS
Definição: A entrega refere-se a estudos e projetos voltados para a implantação ou ampliação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no meio rural.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

PROJETO APOIADO

Número Absoluto

ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Não

1,00

4.664.000,00

Sim

1,00

3.612.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1,00

4.464.000,00

1,00

9.128.000,00

1,00

3.512.000,00

2,00

7.124.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 622.1.07 - Implantação do serviço de produção da água de reuso.
Caracterização: A iniciativa visa à implantação de soluções de tratamento de água de reuso.
Entregas
Titulo: SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA IMPLANTADO
Definição: Trata-se da adequação de um sistema existente ou construção de um novo sistema para o tratamento da água de reuso, incluindo aquisição de equipamentos, obras, serviços de
engenharia, entre outros.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

230.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

42,00

1.520.000,00

Físico

42,00

Financeiro (R$)

1.750.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

84.667.360,00

88.735.360,00

DESPESAS CORRENTES

9.620.000,00

10.920.000,00

20.540.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

75.047.360,00

77.815.360,00

152.862.720,00

84.667.360,00

88.735.360,00

173.402.720,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total

173.402.720,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

2022

2023

Total

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

50.470.000,00

55.930.000,00

106.400.000,00

43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

32.797.360,00

32.805.360,00

65.602.720,00

43200008 - FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Total

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

84.667.360,00

88.735.360,00

173.402.720,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
6.3 - SAÚDE
Resultado Temático: População com saúde integral de qualidade.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto menor, melhor

2018

16,40

15,60

15,40

casos novos por 100
mil habitantes
casos novos por 100
mil habitantes
casos novos por mil
nascidos vivos

Quanto menor, melhor

2018

1,70

0,50

0,10

Quanto menor, melhor

2018

59,30

403,30

322,60

Quanto menor, melhor

2018

12,30

8,00

6,30

Taxa de internação por condições sensíveis à atenção primária

percentual

Quanto menor, melhor

2018

106,77

105,01

104,42

Taxa de mortalidade específica por causas externas (suicídio)

óbitos por 100 mil
habitantes
óbitos de menores
de 28 dias por mil
nascidos vivos
óbitos por 100 mil
habitantes
óbitos por 100 mil
habitantes

Quanto menor, melhor

2018

7,20

6,30

6,00

Quanto menor, melhor

2016

8,80

6,90

6,60

Quanto menor, melhor

2018

49,20

42,00

41,00

Quanto menor, melhor

2016

42,10

32,00

31,00

Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19
anos
Taxa de detecção de aids em menores de 5 (cinco) anos de idade
Taxa de incidência de casos de arboviroses
Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade

Taxa de mortalidade neonatal

Taxa de mortalidade por Acidente Vascular Cerebral (AVC)
Taxa de mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM)

Valor

2022

2023
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO
Órgão Gestor:

24000000 - SECRETARIA DA SAÚDE

Órgãos Executores

24000000 - SECRETARIA DA SAÚDE
24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Justificativa: Nos últimos anos, no estado do Ceará, foram investidos recursos de forma sistem ática na expansão e melhoria das Redes de Atenção à Saúde, com base no princípio da atenção integral,
regionalizada e de qualidade, na perspectiva de atender às necessidades de saúde da população cearense. A análise dos indicadores de saúde, evidenciam uma Taxa de Cobertura de
Equipes da Saúde da Família (ESF), passando de 68,76% da população, em 2009, para 82,90% em 2019, contra 64.47% no Brasil. Tal avanço teve impactos positivos sobre a taxa de
mortalidade infantil e internações sensíveis à Atenção Básica (cf. DATASUS). As internações por condições sensíveis à atenção básica, passaram de 21,42 % em 2009 para 19,42 % em
2019. Para este caso, houve forte crescimento das taxas de interna ções por causas externas, de 30,0% entre 2008 e 2019; taxas essas de 41,4 em 2008 e 53,8 em 2019 (cf.
MS/DATASUS).O Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde (PROEXMAES) contou com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e
do tesouro estadual, fortaleceu a implanta ção de equipamentos de média e alta complexidade, como Policlínicas e Centros Especializados de Odontologia (CEO) com modelo de gestão
Consórcios Públicos e Hospitais Regionais com modelo de gest ão Organização Social. Cabe destacar a necessidade de rever os instrumentos contratuais para a redefini ção do perfil
assistencial destas unidades com ênfase nas linhas prioritárias, visando a inserção desses equipamentos como pontos de aten ção das Redes de Atenção à Saúde (RAS). Observa-se que
grandes desafios foram enfrentados pelos gestores estaduais da sa úde, por meio das políticas públicas que, de forma sistemática, buscaram assegurar a redução de danos e uma vida mais
saudável à população. Mas houve também retrocessos, tais como: a descontinuidade da formaliza ção do pacto de gestão entre os três entes federados, descontinuidade da forma ção de
lideranças, indicação política dos gerentes de unidades, desmobiliza ção do Grupo de Condução das RAS e a desatualização dos Planos de Ação Regional das RAS. Persistem como
restrições as debilidades das secretarias estadual e municipais para o exerc ício da macrofunção regulatória, causadas por baixo investimento em pesquisa e tecnologia de informa ção e pela
indefinição das responsabilidades de gestão dos entes federados. O Programa de Atenção à Saúde mais perto do cidadão privilegia a integração da rede, assegurando o acesso às ações e
serviços de saúde de modo equânime, regionalizado e em tempo oportuno, na busca de melhores resultados. E busca dentre as suas iniciativas o empoderamento do cidad ão, a
transparência, a promoção da saúde, a intersetorialidade e a organiza ção das ações e serviços, através da estratégia de redes de atenção à saúde tendo como prioridade as áreas materno
infantil, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção às condições crônicas e pessoas com deficiência, bem como a garantia do desenvolvimento das a ções de assistência
farmacêutica e apoio diagnóstico e terapêutico.
Publico Alvo: População usuária do SUS.
Objetivo: Melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída.
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Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2019

74,40

90,00

90,00

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em
mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado
local e população da mesma faixa etária

procedimentos por
mulher na faixa
etária

Quanto maior, melhor

2018

0,18

0,30

0,32

Taxa de internação por diabetes na população de 20 ou mais anos

percentual

Quanto menor, melhor

2018

3,59

3,10

3,00

Taxa de ocupação dos leitos das unidades hospitalares da rede
própria da Sesa

percentual

Quanto maior, melhor

2018

88,50

85,00

85,00

Taxa de prematuridade

percentual

Quanto menor, melhor

2018

11,67

9,50

9,00

Tempo médio de espera por internação para cirurgia eletiva

dia

Quanto menor, melhor

2019

43,00

43,00

43,00

Tempo médio de permanência de pacientes internados em hospitais
da rede própria da Sesa

dia

Quanto maior, melhor

2018

17,80

13,00

12,00

Proporção de cura entre os casos novos de hanseníase
diagnosticados nos anos das coortes

Valor

2022

2023

Tempo médio de permanência na internação por transtorno mental

dia

Quanto menor, melhor

2017

5,70

26,50

26,00

Tempo médio entre a realização do exame e a disponibilização do
laudo ambulatorial

hora

Quanto menor, melhor

2020

10,00

24,00

23,00
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Iniciativa
Titulo: 631.1.01 - Promoção da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.
Caracterização: Garantir os serviços de saúde e apoio ao diagnóstico com condições básicas de funcionamento para assegurar a integralidade da presta ção de serviços de saúde distribuídos nas regiões,
em conformidade com as regiões administrativas, com foco nas necessidades diferenciadas de sa úde dos territórios e dos cidadãos. Também integra as Redes assistenciais estruturadas,
ações e serviços contratualizados, plano diretor de investimentos e sistemas de regula ção otimizados, promovendo também a oferta dos serviços de saúde das unidades da rede, além de
acompanhar o desempenho através de indicadores de resultados.
Entregas
Titulo: HEMOCENTRO MANTIDO
Definição: Consiste em manter em pleno funcionamento o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará que disponibiliza, entre outros, servi ços como; coleta de sangue e plaquetas para
transfusão em hospitais da rede pública do estado, tornando mais eficaz a doação de sangue e recebendo um número maior de bolsas para abastecer o estoque.
Titulo: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANTIDO
Definição: Centro de especialidades odontológicas mantido consiste em uma unidade de sa úde que presta serviços de Odontologia especializado, cujo custeio para seu pleno funcionamento
assegurado.

é

Titulo: POLICLÍNICA MANTIDA
Definição: Policlínica mantida consiste em uma unidade de sa úde que presta serviços, no âmbito regional, de atenção secundária através de serviços ambulatoriais especializados, tais como :
Ginecologia/obstetrícia, Neurologia, Clínica Médica, Otorrinolaringologia, Pediatria, Cardiologia, Endocrinologia, Psiquiatria, dentre outros, al ém de disponibilizar Serviços de Apoio e
Terapêuticos (SADT) e serviços especializados de reabilitação, cujo custeio para seu pleno funcionamento é assegurado.
Titulo: UNIDADE AMBULATORIAL MANTIDA
Definição: Unidade ambulatorial mantida consiste em uma unidade de sa úde que presta serviços de média complexidade nas
endocrinologia, prevenção do câncer, dentre outras, cujo custeio para seu pleno funcionamento é assegurado.

áreas de clínica médica, pediatria, urologia, dermatologia,

Titulo: REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MANTIDA
Definição: As Redes de Atenção à Saúde (RAS) se constituem em uma estratégia de organização de ações e serviços nas áreas temáticas materno infantil, urgência e emergência, atenção as
pessoas com doenças crônicas, cuidado às pessoas com deficiência e atenção psicossocial. Tem uma abrangência regional que inclui mais de uma Regi ão de Planejamento do
Estado, que levou a Secretaria de Saúde do Estado (SESA) a estabelecer uma meta para o Estado.
Titulo: SERVIÇO DE REGULAÇÃO REALIZADO
Definição: Serviços de média e alta complexidade garantidos por meio de leitos de retaguarda e UTI, cirurgias eletivas, transplantes de órgãos, PET SCAN e Tratamento Fora Domicílio (TFD).
Titulo: UNIDADE HOSPITALAR MANTIDA
Definição: Unidade hospitalar mantida consiste em uma unidade de sa úde que presta serviços ambulatoriais especializados e hospitalares de m édia e alta complexidade, cujo custeio das
unidades da rede própria SESA tem seu pleno funcionamento assegurado e os demais recebem incentivo financeiro.
Titulo: UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR MANTIDA
Definição: Unidade pré-hospitalar mantida consiste em uma unidade ou servi ço de saúde que presta serviços pré-hospitalares, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e as
Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), cujo custeio para seu pleno funcionamento é assegurado.
Titulo: CASA DE CUIDADOS MANTIDA
Definição: Equipamento destinado à garantia do acesso da popula ção aos serviços de saúde de alta complexidade, bem como a desospitaliza ção de pacientes pós-COVID-19 ou outros
diagnósticos, em cuidados de transição entre a estrutura hospitalar e o domicílio.
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Titulo: CENTRAL DE LAUDOS MANTIDA
Definição: Prestação de serviço na central de laudos com o objetivo da obten ção do produto final laudo médico em radiologia dos exames de imagem: ultrassonografia, radiografia convencional,
densitometria (uma forma de radiografia), tomografia computorizada e ressonância magnética.
Titulo: CENTRO DE REABILITAÇÃO MANTIDO
Definição: Manutenção do Centro de Reabilitação com o objetivo de estimular e contribuir com a melhoria de vida da popula ção, através de equipamentos e profissionais capacitados que seguem
um planejamento de programas adequados de tratamento, de acordo com a necessidade de cada paciente.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

1,00

77.935.002,00

1,00

77.935.002,00

1,00

155.870.004,00

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
MANTIDO

Número Absoluto

Não

25,00

46.364.078,00

25,00

23.333.065,00

25,00

69.697.143,00

POLICLÍNICA MANTIDA

Número Absoluto

Não

23,00

110.910.921,00

23,00

35.128.728,00

23,00

146.039.649,00

UNIDADE AMBULATORIAL MANTIDA

Número Absoluto

Não

6,00

27.695.327,00

6,00

27.695.327,00

6,00

55.390.654,00

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MANTIDA

Número Absoluto

Não

5,00

341.661.500,00

5,00

341.295.154,00

5,00

682.956.654,00

Sim

312.999,00

80.846.149,00

312.999,00

80.856.149,00

625.998,00

161.702.298,00

2.320.489.923,00

143,00

2.430.865.679,00

143,00

4.751.355.602,00

Número Absoluto

Financeiro (R$)

Físico

Total*

HEMOCENTRO MANTIDO

SERVIÇO DE REGULAÇÃO REALIZADO

Físico

2023
Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

UNIDADE HOSPITALAR MANTIDA

Número Absoluto

Não

142,00

UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR MANTIDA

Número Absoluto

Não

7,00

537.302.189,00

7,00

342.115.734,00

7,00

879.417.923,00

CASA DE CUIDADOS MANTIDA

Número Absoluto

Não

1,00

30.000.000,00

1,00

30.000.000,00

1,00

60.000.000,00

Não

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

Não

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

CENTRAL DE LAUDOS MANTIDA
CENTRO DE REABILITAÇÃO MANTIDO

Número Absoluto
Número Absoluto

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 631.1.02 - Expansão da oferta de serviços das Redes de Atenção à Saúde.
Caracterização: Expandir as Redes de Atenção à Saúde para a organização do sistema Estadual de Saúde, fazendo-se necessário garantir os serviços de saúde, apoio diagnóstico, transporte sanitário,
estrutura física, tecnológica, equipamentos e mobiliários, assegurando a integralidade da presta ção de serviços de saúde distribuídos nas macrorregiões, em conformidade com as regiões
administrativas, com foco nas necessidades diferenciadas de sa úde dos territórios e dos cidadãos. Investindo na ampliação da oferta dos serviços de saúde das unidades ambulatoriais,
pré-hospitalares e hospitalares.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA
Definição: Unidade de Saúde implantada consiste na implantação, construção e aparelhamento de unidades de saúde localizados voltada à expansão da oferta de serviços nas macrorregiões de
saúde.
Titulo: REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EXPANDIDA
Definição: Estruturação física e tecnológica, com obras de reformas e aquisição de equipamentos e material permanente, inclusive os de tecnologia da informa ção e comunicação, da Rede de
Atenção, que se constitui em uma estratégia de organização de ações e serviços nas áreas temáticas materno infantil, urgência e emergência, atenção as pessoas com doenças
crônicas, cuidado as pessoas com deficiência e atenção psicossocial. Tem uma abrangência regional que inclui mais de uma Região Administrativa do Estado, que levou a Secretaria
de Saúde do Estado - SESA a estabelecer uma meta para o Estado.
Titulo: SERVIÇO DE REGULAÇÃO EXPANDIDO
Definição: Serviços de média e alta complexidade expandidos por meio de leitos de retaguarda e UTI, cirurgias eletivas, transplantes de órgãos e PET SCAN.
Titulo: CENTRO DE REABILITAÇÃO IMPLANTADO
Definição: O Centro de Reabilitação tem a função de estimular e contribuir com a melhoria de vida da popula ção, através de equipamentos e profissionais capacitados que seguem um
planejamento de programas adequados de tratamento, de acordo com a necessidade de cada paciente.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

25.653.015,00

Físico

Financeiro (R$)

Sim

6,00

19.802.560,00

6,00

45.455.575,00

20.000,00

5,00

10.000,00

5,00

30.000,00

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EXPANDIDA

Número Absoluto

Não

5,00

SERVIÇO DE REGULAÇÃO EXPANDIDO

Número Absoluto

Sim

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2.000,00

0,00

CENTRO DE REABILITAÇÃO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 631.1.03 - Qualificação física e tecnológica dos serviços de saúde.
Caracterização: Modernização das unidades de saúde do Estado do Ceará em todos seus níveis de atenção à saúde (atenção primária, secundária e terciária), qualificando, desta forma, o serviço para uma
assistência regionalizada e com resolubilidade no cuidado.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA
Definição: Refere-se à realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para as áreas de atenção (atenção primária, secundária e terciária),
qualificando, desta forma, o serviço para uma assistência regionalizada e com resolubilidade no cuidado, bem como para o enfrentamento à COVID19.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

54,00

2023

Financeiro (R$)

50.399.175,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

54,00

45.412.458,00

Físico

54,00

Financeiro (R$)

95.811.633,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 631.1.04 - Promoção da Assistência Farmacêutica.
Caracterização: Busca fortalecer, formular e implementar pol íticas e programas de assistência farmacêutica de forma integrada a rede de aten ção à saúde, por meio de estratégias inovadores relacionadas a
garantia do acesso e do uso racional de medicamentos, com o objetivo maior de assegurar uma maior efici ência e sustentabilidade ao sistema e resolutividade das a ções de saúde, na busca
contínua da excelência percebida pelo usuário.
Entregas
Titulo: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADO
Definição: A entrega é voltada à população para promover o acesso a medicamentos, atrav és de políticas públicas, perpassando por ações relacionadas à gestão de toda a cadeia logística dos
medicamentos geridos pela SESA/CE e Ministério da Saúde, por processo de incorporação, padronização e programação dos medicamentos e insumos da relação estadual de
medicamentos, pela prestação de apoio técnico-científico ao judiciário e as demais áreas da SESA/CE, pela criação de uma plataforma de comunicação para o cidadão, judiciário,
gestores e profissionais da saúde sobre o acesso a medicamentos, pelo monitoramento e avalia ção de indicadores de desfecho clínico, qualidade, produtividade e desempenho, entre
outras ações.
Titulo: SERVIÇO DE FARMÁCIA CLÍNICA MANTIDO
Definição: Consiste no apoio à manutenção ou à implementação dos serviços de farmácia clínica nos Hospitais da Rede SESA, com o objetivo de promover maior efic ácia e segurança no
tratamento do paciente hospitalizado.
Titulo: SERVIÇO DE FITOTERAPIA APOIADO
Definição: Consiste no apoio à implementação de hortos-polos e Farmácias-Vivas e na colaboração técnico-científica nas áreas de fitoterapia em saúde pública.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

184,00

155.376.818,00

Físico

Financeiro (R$)

SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADO

Número Absoluto

Não

184,00

155.376.818,00

184,00

310.753.636,00

SERVIÇO DE FARMÁCIA CLÍNICA MANTIDO

Número Absoluto

Não

2,00

20.000,00

2,00

20.000,00

2,00

40.000,00

SERVIÇO DE FITOTERAPIA APOIADO

Número Absoluto

Sim

18,00

360.000,00

18,00

360.000,00

36,00

720.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Página 408 de 483

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas

Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 631.1.05 - Expansão da promoção da Assistência Farmacêutica.
Caracterização: Busca fortalecer e ampliar as políticas e programas de assistência farmacêutica de forma integrada a rede de aten ção à saúde, viabilizando a aquisição de equipamentos para a garantia do
acesso e do uso racional de medicamentos.
Entregas
Titulo: SERVIÇO DE FARMÁCIA CLÍNICA ESTRUTURADO
Definição: Consiste na aquisição de equipamentos para o apoio à estruturação dos serviços de farmácia clínica nos Hospitais da Rede SESA, com o objetivo de promover maior efic ácia e
segurança no tratamento do paciente hospitalizado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SERVIÇO DE FARMÁCIA CLÍNICA ESTRUTURADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

889.025,00

2,00

Total*

Financeiro (R$)

2,00

Físico

889.025,00

Financeiro (R$)

4,00

1.778.050,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 631.1.06 - Implantação da Gestão da Qualidade, Humanização e Transparência.
Caracterização: Certificação de unidades da saúde da rede SESA que visa o desenvolvimento de um padrão de qualidade voltado a segurança do paciente e eficiência operacional.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE SAÚDE ACREDITADA
Definição: Acreditação trata-se de um método de avaliação voluntário, periódico e reservado dos recursos institucionais de cada unidade para garantir a qualidade da assist ência por meio de
padrões previamente definidos. Pode ainda, ser compreendida como uma metodologia gest ão, que preconiza, que fomenta o entendimento estrat égico, o consenso produtivo
multiprofissional, a racionalização da utilização dos insumos e a otimização dos resultados dos hospitais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE DE SAÚDE ACREDITADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

20,00

2023

Financeiro (R$)

1.166.925,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

1.166.925,00

Físico

20,00

Financeiro (R$)

2.333.850,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 631.1.07 - Promoção da Assistência Social a Pessoas com Necessidades Especiais.
Caracterização: Atender as demandas contempladas ou n ão pelo Sistema Único de Saúde - SUS, buscando facilitar o acesso e utiliza ção dos serviços de saúde, garantindo assistência especializada,
através de ações intersetoriais. Promove, portanto, concess ão de benefícios para tratamento de Alergia a Proteína ao Leite de Vaca - APLV, Ostomizados, Terapias nutricionais, Órtese,
Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção - OPM, curativos para pessoas diagnosticados Epidermólise bolhosa, dietas e suplementos nutricionais, além de insumos e serviços judicializados.
Entregas
Titulo: BENEFÍCIO CONCEDIDO
Definição: Garantir o fornecimento de dietas e suplementos nutricionais domiciliar portadores de patologias específicas e erros inatos.
Titulo: TRATAMENTO CONCEDIDO
Definição: Garantir o atendimento dos pacientes por meio de concessão de benefícios essenciais para o tratamento da Alergia a Proteína ao Leite de Vaca - APLV.
Titulo: BOLSAS E ACESSÓRIOS CONCEDIDOS
Definição: Garantir o atendimento dos pacientes por meio de concessão de bolsas e acessórios essenciais para o tratamento dos Ostomizados.
Titulo: ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAL ESPECIAL CONCEDIDO
Definição: Garantir o fornecimento de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME e curativos para pessoas diagnosticados com Epidermólise bolhosa.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

BENEFÍCIO CONCEDIDO
TRATAMENTO CONCEDIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

4.216,00

86.527.769,00

4.279,00

86.527.769,00

8.495,00

173.055.538,00

Sim

6.070,00

20.009.750,00

6.300,00

20.009.750,00

12.370,00

40.019.500,00

4.642.833,00

2.848,00

4.642.833,00

5.696,00

9.285.666,00

3.980.000,00

2.106,00

3.980.000,00

4.212,00

7.960.000,00

BOLSAS E ACESSÓRIOS CONCEDIDOS

Número Absoluto

Sim

2.848,00

ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAL ESPECIAL
CONCEDIDO

Número Absoluto

Sim

2.106,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 631.1.12 - Promoção do tratamento em saúde mental e do uso problemático de álcool e outras drogas. (Descontinuada)

Iniciativa
Titulo: 631.1.13 - Expansão da oferta de serviços relativos ao uso problemático de álcool e outras drogas. (Descontinuada)
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera
FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

Total

2022

2023

Total

3.916.399.944,00

3.733.273.431,00

7.649.673.375,00

3.850.112.199,00

3.661.135.231,00

7.511.247.430,00

66.287.745,00

72.138.200,00

138.425.945,00

3.916.399.944,00

3.733.273.431,00

7.649.673.375,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Total

2022

2023

Total

3.916.399.944,00

3.733.273.431,00

7.649.673.375,00

3.916.399.944,00

3.733.273.431,00

7.649.673.375,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO
Órgão Gestor:

24000000 - SECRETARIA DA SAÚDE

Órgãos Executores

24000000 - SECRETARIA DA SAÚDE
24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Justificativa: As iniciativas e indicadores a serem pactuados e monitorados, relacionadas às ações de prevenção de doenças e agravos, promoção da saúde e articulação intersetorial, justificam-se pelos
dados de morbimortalidade e fatores determinantes e condicionantes da situação de saúde da população cearense.
O Estado vive um complexo e desafiador cen ário epidemiológico, onde doenças infectocontagiosas passíveis de eliminação reemergem ao passo que os padrões de comportamento da
população, atrelados a fatores socioeconômicos e ambientais favorecem o adoecimento e morte por doen ças crônicas transmissíveis, não transmissíveis e causas externas, requerendo uma
gestão estratégica e intersetorial que proporcione serviços com capacidade para o desenvolvimento de ações de promoção à saúde.
Ações específicas do setor saúde na área de vigilância tiveram impacto na redução das doenças imunopreveníveis, como eliminação da rubéola congênita, controle da coqueluche e do
tétano neonatal, chegando a números próximos a 0 (zero), conforme publicações de boletins epidemiológicos da Sesa. Contudo, recentemente, a falta de homogeneidade das coberturas
vacinais e registros meramente numéricos de doses aplicadas podem ter contribu ído para a reemergência de doenças como o sarampo, reforçando a necessidade de serem mantidas
adequadas e homogêneas as coberturas em todos os municípios.
Em relação às doenças infecciosas emergentes e reemergentes, cujos determinantes atribu íveis são socioeconômicos, ambientais e de comportamento, destacam -se a sífilis, a infecção pelo
HIV, a tuberculose, as doenças diarreicas agudas, as arboviroses e as leishmanioses, que se mantiveram com resultados abaixo do pactuado, conforme boletins publicados, o que confirma a
necessidade da participação intersetorial e da sociedade.
No que se refere às doenças não transmissíveis, os dados do último VIGITEL (2018), foi identificado que 18% da população cearense acima de 18 anos é tabagista e que 60% da população
está acima do peso, acarretando o aumento de doen ças crônicas não transmissíveis como a diabetes e a hipertensão arterial e seus eventos complicadores como epis ódios de infarto,
Acidente Vascular Encefálico - AVC, doença isquêmica, doença pulmonar obstrutiva crônica, dentre outras.
Esse Programa compreenderá um conjunto de iniciativas que envolve institui ções governamentais e sociedade no desenvolvimento de a ções de prevenção e promoção que visam impactar
nos fatores determinantes e condicionantes dos agravos que afetam a popula ção cearense, com destaque para diabetes, hipertens ão, câncer e as arboviroses, bem como as doen ças
transmissíveis HIV/aids, sífilis, hepatites virais, doenças imunopreveníveis, leishmanioses, hanseníase e tuberculose; e as ações de imunizações, vigilância epidemiológica, ambiental e
sanitária.
Ressalta-se também, a necessidade de promoção do autocuidado individual e coletivo, bem como a implantação de ações de Governança no âmbito do Ceará Saudável.
Publico Alvo: Usuários do SUS, população flutuante e gestores municipais.
Objetivo: Reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à saúde da população cearense.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo
humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e
turbidez

percentual

Quanto maior, melhor

2019

43,20

90,00

2023

95,00

Proporção de casos suspeitos de doença exantemática notificados em
até 24 horas após a data do início do exantema

percentual

Quanto maior, melhor

2020

38,40

43,00

44,50

Proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de
hanseníase examinados

percentual

Quanto maior, melhor

2019

81,40

90,00

90,00

Proporção de surtos de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar
(DTHA) investigados com coleta de amostras

percentual

Quanto maior, melhor

2018

46,40

60,00

65,00

Taxa de incidência de intoxicações exógenas por agrotóxico

número de casos
por 100 mil
habitantes

Quanto menor, melhor

2017

2,10

1,90

1,80

Taxa de notificação de doenças em eliminação preveníveis por
vacinas

número de casos
por 100 mil
habitantes

Quanto maior, melhor

2018

3,10

3,80

4,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 632.1.01 - Promoção da saúde da população no combate às doenças transmitidas por animais e vetores.
Caracterização: Refere-se às ações de vigilância e controle de vetores, zoonoses e endemias, em áreas vulneráveis e/ou receptivas para transmissão das doenças endêmicas no território cearense,
estabelecendo relações intra e interinstitucionais, com vistas à promoção da saúde e a prevenção de doenças, redução e eliminação da exposição humana aos fatores de riscos, atuando em
casos excepcionais como órgão executor de atividades de vigilância e controle.
Entregas
Titulo: CAMPANHA REALIZADA
Definição: Campanhas de vacinação para o controle das zoonoses e endemias em áreas vulneráveis e/ou receptivas para transmissão das doenças endêmicas no território cearense e
campanhas de sensibilização da população para eliminação de vetores transmissores de doenças.
Titulo: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADO
Definição: Corresponde à distribuição de material educativo aos municípios para o controle das zoonoses e endemias em áreas vulneráveis e/ou receptivas para transmissão das doenças
endêmicas no território cearense e campanhas de sensibilização da população para eliminação de vetores transmissores de doenças.
Titulo: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE REALIZADO
Definição: A entrega envolve a realização de ações de vigilância como identificação, notificação, investigação de casos de doenças transmitidas por animais e vetores aos humanos, bem como a
produção de informações que subsidie a gestão na tomada de decisões e formulação de políticas públicas de saúde, visando a melhoria da qualidade vida da popula ção cearense.
Realizar ações de controle dessas doenças por meio de ações de monitoramento e avaliação de indicadores específicos bem como capacitação de profissionais para atuar diretamente
com esses cenários.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

CAMPANHA REALIZADA

Número Absoluto

Sim

1,00

0,00

1,00

0,00

2,00

Financeiro (R$)

0,00

SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADO

Número Absoluto

Não

184,00

8.493.992,00

184,00

8.493.992,00

184,00

16.987.984,00

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE
REALIZADO

Número Absoluto

Não

184,00

845.500,00

184,00

845.500,00

184,00

1.691.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 632.1.02 - Promoção da oferta de serviços nas áreas de Vigilância em Saúde.
Caracterização: Refere-se manutenção das Áreas de Vigilância em Saúde para a organização da rede estadual de saúde, fazendo-se necessário garantir os serviços de prevenção, promoção, redução e
eliminação dos riscos e agravos, bem como as a ções de vigilância epidemiológica, produção de informação em saúde e resposta às emergências em saúde pública, por meio de
monitoramento, avaliação e intervenção, análise de dados sobre a ocorrência de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE SAÚDE MANTIDA
Definição: Consiste na manutenção das unidades de Vigilância em Saúde para a garantia dos serviços e a promoções de ações de prevenção, promoção, redução e eliminação dos riscos e
agravos à saúde.
Titulo: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADO
Definição: Corresponde ao serviço de distribuição de material educativo distribuído aos municípios para o controle de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis, em áreas
vulneráveis e/ou receptivas para transmissão das doenças endêmicas e epidêmicas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

UNIDADE DE SAÚDE MANTIDA

Número Absoluto

Não

4,00

28.491.323,00

SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADO

Número Absoluto

Não

184,00

6.152.252,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

4,00

28.491.323,00

4,00

56.982.646,00

184,00

6.152.252,00

184,00

12.304.504,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 632.1.03 - Promoção da proteção da população contra doenças imunopreveníveis.
Caracterização: Prevenção, controle, eliminação e erradicação das doenças imunopreveníveis por meio da coordenação, supervisão, monitoramento e avaliação das estratégias de imunização, de forma
regionalizada, atuando em casos excepcionais como órgão executor de atividades nos municípios.
Entregas
Titulo: BOLETIM PUBLICADO
Definição: Boletins de imunização produzidos e publicados para disseminação de informações para prevenção, controle, eliminação e erradicação das doenças imunopreveníveis.
Titulo: MATERIAL DE IMUNIZAÇÃO DISTRIBUÍDO
Definição: Material de imunização distribuídos (seringas, soros antiofídico e antirrábico, imunobiológicos, imunoglobulinas) aos municípios, para prevenção, controle, eliminação e erradicação das
doenças imunopreveníveis, em áreas vulneráveis e/ou receptivas para transmissão das doenças.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

BOLETIM PUBLICADO
MATERIAL DE IMUNIZAÇÃO DISTRIBUÍDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

10,00

0,00

10,00

0,00

20,00

0,00

11.019.995,00

3.854.356,00

11.019.995,00

3.854.356,00

22.039.990,00

7.708.712,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 632.1.04 - Promoção de prevenção e controle de fatores de riscos ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde da população.
Caracterização: Promoção das ações de vigilância em saúde ambiental com vistas à promoção da saúde e a prevenção de doenças, redução e eliminação da exposição humana aos fatores de riscos
ambientais, como análise da água para consumo humano, do solo e do ar.
Entregas
Titulo: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADO
Definição: Corresponde à distribuição aos municípios cearenses de material educativo para preven ção e controle de fatores de riscos ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à
saúde da população.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

217.166,00

184,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

184,00

217.166,00

Físico

Financeiro (R$)

184,00

434.332,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 632.1.05 - Promoção do controle de riscos sanitários relacionados a prestação de serviços de saúde à população.
Caracterização: Refere-se às ações de coordenação, assessoramento, monitoramento e avalia ção das ações de vigilância sanitária, de forma regionalizada, visando o controle do risco sanit ário promovendo
ambientes seguros para a população, atuando em casos excepcionais como órgão executor de atividades de Vigilância Sanitária (VISA) nos municípios.
Entregas
Titulo: INSPEÇÃO REALIZADA
Definição: Inspeções realizadas em estabelecimentos passiveis de vigil ância sanitária, nas áreas de serviços de saúde, produtos e tecnologias para o controle de riscos relacionados a presta ção
de serviços a população cearense.
Titulo: ALVARÁ EXPEDIDO
Definição: Alvará sanitário expedido para estabelecimentos passíveis das ações de Vigilância Sanitária.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

INSPEÇÃO REALIZADA
ALVARÁ EXPEDIDO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto
Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Sim

820,00

1.604.765,00

Sim

607,00

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1.149,00

1.604.765,00

1.969,00

3.209.530,00

731,00

0,00

1.338,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 632.1.06 - Promoção do incentivo ao autocuidado do cidadão.
Caracterização: Promoção da saúde focado no autocuidado como forma de garantir autonomia e emancipa ção do indivíduo para sua máxima inclusão social em benefício a vida, saúde e bem-estar, a partir
da perspectiva individual e coletiva. Fomentando h ábitos saudáveis e mudança de comportamento, bem como melhorias na qualidade de vida, incluindo a implanta ção de territórios
saudáveis considerando os determinantes gerais das condições de vida e saúde da sociedade.
Entregas
Titulo: COMITÊ IMPLANTADO
Definição: Está relacionado com LEI COMPLEMENTAR Nº180, 18 de julho de 2018, sobre com o Programa de Governança Interfederativa do Estado do Ceará, denominado "Ceará um Só",
tendo como princípio a ação coletiva institucional para apoiar o planejamento, a gest ão, a execução e monitoramento das funções públicas de interesse comum em regiões
metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelo Estado do Ceará. Tem como objetivo o compartilhamento de responsabilidades para a promo ção do desenvolvimento
urbano integrado, a autonomia e equidade dos entes da Federa ção, a observância das peculiaridades regionais e locais; a gest ão democrática da cidade, a efetividade no uso dos
recursos públicos e otimização da receita, o fortalecimento da gestão fiscal e do desenvolvimento regional, a promo ção do bem comum, buscando a melhoria da qualidade de vida da
população; e o emprego de esforços conjuntos para a redução das irregularidades interregionais no Estado e o equilíbrio da assimetria entre os municípios.
Titulo: MUNICÍPIO APOIADO
Definição: Município apoiado a partir da cooperação entre governo do estado, municípios e sociedade, por meio do Programa Cuidar Melhor Cear á, no desenvolvimento de políticas e estratégias
de atenção integral e equitativa voltadas ao alcance de melhores resultados em sa úde para a população do Ceará, com a adoção de estratégias como: Premiação Municipal dos
Indicadores de Esforço; Concurso Município Inovador (práticas de autocuidado e promoção da saúde); Capacitação Municipal; Monitoramento e avaliação de indicadores e resultados
do Programa; Assessoria técnica aos municípios; Implantação do Programa Cuidar Melhor e demais atividades de fomento municipal.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

COMITÊ IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

3,00

MUNICÍPIO APOIADO

Número Absoluto

Não

184,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

10.000,00

2,00

10.000,00

5,00

20.000,00

2.372.000,00

184,00

2.372.000,00

184,00

4.744.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 632.1.07 - Qualificação física e tecnológica nas áreas de Vigilância a Saúde.
Caracterização: Refere-se ao fortalecimento e reestruturação da Vigilância em Saúde, para participação proativa nas ações de prevenção, promoção, redução e eliminação dos riscos e agravos à saúde.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA
Definição: Abrange a realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para as áreas de vigilância em saúde, promovendo ações de prevenção,
promoção, redução e eliminação dos riscos e agravos à saúde, bem como o enfreamento à Covid 19.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

8,00

17.305.551,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

7,00

17.305.551,00

Físico

Financeiro (R$)

8,00

34.611.102,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 632.1.08 - Promoção de ações voltadas ao desempenho profissional com qualidade para Vigilância em Saúde.
Caracterização: Visa promover ações voltadas ao desempenho com qualidade, por meio da concess ão da gratificação por desempenho de atividade especial de natureza relevante, com foco nas atividades
de vigilância em saúde.
Entregas
Titulo: TRABALHADOR DE SAÚDE BENEFICIADO
Definição: Considera-se trabalhador de saúde beneficiado o servidor público com exercício funcional na Estrutura Organizacional da Secretaria da Sa úde do Estado do Ceará que recebe
Gratificação de Incentivo ao Trabalho com Qualidade (GITQ).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

TRABALHADOR DE SAÚDE BENEFICIADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

47.594.843,00

154,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

154,00

47.594.843,00

Físico

Financeiro (R$)

154,00

95.189.686,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 632.1.09 - Promoção da prevenção do uso problemático de álcool e outras drogas.
Caracterização: Prevenção ao uso problemático de álcool e outras drogas, beneficiando diretamente a população mais vulnerável, e indiretamente toda a população do Estado do Ceará sobre a temática.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Capacitações em prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas, beneficiando diretamente a popula ção mais vulnerável ao uso e indiretamente toda a popula ção do Estado sobre
a temática
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAPACITAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

5,00

10.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

5,00

10.000,00

Físico

10,00

Financeiro (R$)

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 632.1.10 - Expansão da oferta de serviços nas áreas de Vigilância em Saúde. (Nova)
Caracterização: Refere-se ao fortalecimento e expansão dos serviços de Vigilância em Saúde, para participação proativa nas ações de prevenção, promoção, redução e eliminação dos riscos e agravos à
saúde.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA
Definição: Visa a realização de obras civis (reforma, ampliação e/ou construção) e aquisição de equipamentos para a implantação de unidades das áreas de vigilância em saúde, promovendo
ações de prevenção, promoção, redução e eliminação dos riscos e agravos à saúde.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

UNIDADE DE SAÚDE IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

Físico

0,00

Total*

Financeiro (R$)

8,00

Físico

0,00

Financeiro (R$)

9,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
2022

2023

116.951.748,00

116.951.748,00

233.903.496,00

DESPESAS CORRENTES

98.646.197,00

98.646.197,00

197.292.394,00

DESPESAS DE CAPITAL

18.305.551,00

18.305.551,00

36.611.102,00

116.951.748,00

116.951.748,00

233.903.496,00

2022

2023

Total

Esfera
FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total

Total

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Total

116.951.748,00

116.951.748,00

233.903.496,00

116.951.748,00

116.951.748,00

233.903.496,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE
Órgão Gestor:

24000000 - SECRETARIA DA SAÚDE

Órgãos Executores

24000000 - SECRETARIA DA SAÚDE
24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Justificativa: Governança deriva do termo governo e é a maneira pela qual o poder é exercido na administra ção dos recursos públicos, econômicos e sociais visando o desenvolvimento, e a capacidade
de planejar, formular e programar políticas, além de cumprir funções.
O Decreto n. 7.508/2011 menciona a Região de Saúde como o espaço que tem a finalidade de integrar a organiza ção, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Além
disso, a Rede de Atenção à Saúde, em que se inicia e se completa a integralidade da assistência, será organizada na Região de Saúde.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Nesse processo de organização do atendimento ao usuário, há forte interdependência federativa ¿ nos procedimentos de formula ção e implementação de políticas, na organização e gestão
de Redes de Atenção à Saúde. As estratégias e os instrumentos de coordenação intergovernamental assumem papel de destaque na regionaliza ção. As relações de autoridade
estabelecidas entre as esferas de governo s ão de autoridade igual ¿ ou superposta, com equival ências na distribuição do poder institucional e uma relação de negociação entre as esferas de
governo.
O Governo,visando a sustentabilidade do sistema de sa úde no Ceará, propõe para o quadriênio 2020 ¿ 2023 o modelo de Governança Regional através da organização da Rede de Serviços
de Saúde baseada no conjunto de ações que envolva a promoção, prevenção e assistência nos diversos níveis de complexidade tendo como eixo priorit ário a integralidade do cuidado ao
cidadão que é um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS).
Publico Alvo: Gestores, técnicos, conselheiros de saúde, lideranças dos movimentos sociais e usuários do SUS.
Objetivo: Aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Conselhos de saúde em pleno funcionamento

percentual

Quanto maior, melhor

2018

20,00

2023

75,00

100,00

Unidades de saúde da rede SESA informatizadas com prontuário
eletrônico

percentual

Quanto maior, melhor

2019

68,00

91,94

100,00
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 633.1.01 - Promoção da governança em rede integrada e regionalizada.
Caracterização: O Estado do Ceará propõe uma governança regional pautada na organização da rede de atenção à saúde em conformidade com o perfil demográfico, epidemiológico, econômico e social de
cada território das cinco Regiões de Saúde. Compreendendo que o conceito de saúde é bem mais amplo que o bem-estar físico, necessário se faz pautar uma gestão eficiente, capaz de
assegurar acesso a ações e serviços de qualidade, em tempo hábil e oportuno, primando pelo cuidado integral da pessoa. Essa governan ça pressupõe empoderamento, direcionamento
estratégico, participação, gerenciamento de riscos e conflitos, responsabilidade e transpar ência. Portanto, compete à gestão construir um planejamento estratégico integrado visando o
alinhamento entre as estratégias, o monitoramento, a avaliação e o redirecionamento das proposições com vistas à condução de políticas públicas resolutivas e à prestação de serviços
eficazes e de qualidade à sociedade. Frente a isso, o PPA 2020 - 2023 visa fortalecer a governança regional e qualificar a gestão estadual oportunizando a melhoria dos processos de
trabalho e a resolutividade da rede de serviços ofertada no âmbito do estado.
Entregas
Titulo: ESCRITÓRIO REGIONAL ESTRUTURADO
Definição: Corresponde às Agências Regionais de Saúde (ARS), unidades de representação da Secretaria Estadual da Saúde nas regiões de Saúde.
Titulo: UNIDADE DE SAÚDE MODERNIZADA
Definição: Implementação nas unidades de saúde dos sistemas VITAE-Almox 2019, VITAE-Paciente 2019, Sistema Integrado de Gestão em Saúde - SIGES, Registro Eletrônico de Saúde -RES,
Picture Archiving and Communication System - PACS(Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens), novo sistema de regulação e software de acompanhamento
orçamentário/financeiro. Os quais permitirão uma modernização, automação, integração e melhoria na gestão de todos os serviços ofertados pela secretaria da sa úde, otimização do
planejamento e execução financeira/orçamentaria, bem como, reestruturar a infraestrutura f ísica/tecnológica das seguintes unidades hospitalares: Hospital Geral de Fortaleza (HGF),
Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), Hospital Geral César Cals de Oliveira (HGCC), Hospital de Saúde Mental Professor
Frota Pinto (HSM), Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ) e Hospital, Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), Hospital Geral Waldemar Alcântara (HGWA),
Hospital Regional do Cariri (HRC), Hospital Regional Norte (HRN) e Hospital Regional do Sertão Central (HRSC).
Titulo: MODELO DE GESTÃO CONSORCIADA QUALIFICADO
Definição: Modelo de redefinição dos Consórcios qualificado para adequação ao Decreto 33.032/2019 e ampliação da área de atuação para gerência de outros equipamentos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

5,00

1.100.354,00

Físico

Financeiro (R$)

ESCRITÓRIO REGIONAL ESTRUTURADO

Número Absoluto

Não

5,00

1.100.354,00

5,00

2.200.708,00

UNIDADE DE SAÚDE MODERNIZADA

Número Absoluto

Sim

5,00

25.103.455,00

2,00

25.273.695,00

7,00

50.377.150,00

MODELO DE GESTÃO CONSORCIADA
QUALIFICADO

Número Absoluto

Não

5,00

0,00

5,00

0,00

5,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 633.1.02 - Promoção da intersetorialidade entre a política de saúde e demais políticas públicas setoriais. (Descontinuada)
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 633.1.03 - Promoção da participação e controle social na política pública de saúde.
Caracterização: Promoção da aproximação da sociedade com a política pública de Saúde implementada no âmbito do Sistema Único de Saúde, tanto presencial quanto por outros canais, como a rede de
ouvidoria.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Refere-se à mobilização e participação de conselheiros de saúde e representantes dos movimentos sociais e da sociedade na avalia ção da situação de saúde e definição das diretrizes
para a elaboração dos Planos quadrienais de saúde.
Titulo: REDE DE OUVIDORIA IMPLANTADA
Definição: Expansão da rede de ouvidoria, contemplando novos munic ípios/equipamentos, bem como implementação, através de qualificação e capacitação, visitas técnicas no âmbito do estado
do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

EVENTO REALIZADO

Número Absoluto

Sim

150,00

525.743,00

160,00

525.743,00

310,00

Financeiro (R$)

1.051.486,00

REDE DE OUVIDORIA IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

11,00

87.944,00

10,00

87.944,00

21,00

175.888,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 633.1.04 - Promoção da divulgação das ações, políticas públicas e serviços da saúde.
Caracterização: Realizar a divulgação e a promoção das ações, de políticas públicas e de serviços da saúde através da formulação e publicação de conteúdo esclarecedor, para o público interno e externo,
em seus canais tais como: intranet, site, redes sociais, aplicativos de mensagens, entre outras m ídias e produtos, como também, garantir a publicização de programas e ações internas e
externas da SESA, assim como a promoção da imagem institucional da Sesa, inclusive com a realiza ção de eventos de promoção da saúde, e a articulação com Coordenadorias de
Comunicação e de Publicidade da Casa Civil e com veículos de comunicação.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Refere-se a eventos realizados em conformidade com as demandas das superintend ências regionais de saúde e rede SESA, tais como reuniões, congressos, seminários, fóruns,
palestras, workshops, entrevistas, lives, produção e elaboração de material gráfico, além de atuação na divulgação de mídias e publicidade de eventos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

30,00

2023

Financeiro (R$)

3.263.596,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

30,00

3.263.596,00

Físico

60,00

Financeiro (R$)

6.527.192,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 633.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de Saúde.
Caracterização: Este produto tem como objetivo o gerenciamento, avaliações e auditoria do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde no Estado do Ceará (PROEXMAES II).
Entregas
Titulo: AUDITORIA REALIZADA
Definição: Realização de auditoria financeira por meio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
Titulo: AVALIAÇÃO REALIZADA
Definição: Planejamento e execução das avaliações do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará II (PROEXMAES II).
Titulo: PROJETO IMPLANTADO
Definição: Garantir a proposta de reorganização do sistema de formação da força de trabalho nas áreas prioritárias de atuação, com a capacitação e formação em serviço para os médicos
especialistas em saúde da família, revisão e reestruturação dos processos judiciais ativos na SESA, mapeamento das compet ências e responsabilidades, treinamento dos servidores
para atuação de acordo com o modelo de gestão de integridade adotado e a realiza ção de processos de DUE DILIGENCE terceiros para orienta ção das contratações e transações
negociais ocorridas na SESA, além da contratação de consultoria para implantação do projeto de melhoria da eficiência operacional para hospitais, desenvolvimento e implanta ção de
protocolos clínicos para a rede SESA visando a redução da morbimortalidade materna e infantil, o controle da obesidade, a hipertens ão e diabetes, bem como redução da mortalidade
por neoplasias e contratação de serviços para elaboração dos projetos executivos das obras do PROEXMAES II.
Titulo: UNIDADE GERENCIAL MANTIDA
Definição: Serviços especializados de assessoria técnica, administrativa-financeira, de gerenciamento, monitoramento e avalia ção, bem como de serviços de supervisão de obras para apoio à
Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), na implementação do Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde no Estado do Ceará (PROEXMAES II).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

AUDITORIA REALIZADA

Número Absoluto

Sim

Físico

1,00

AVALIAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

2023

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

10.000,00

1,00

1,00

848.000,00

PROJETO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

4,00

9.935.272,00

UNIDADE GERENCIAL MANTIDA

Número Absoluto

Não

1,00

9.712.615,00

Total*
Físico

Financeiro (R$)

10.000,00

2,00

20.000,00

1,00

848.000,00

2,00

1.696.000,00

0,00

9.935.272,00

4,00

19.870.544,00

1,00

9.712.615,00

1,00

19.425.230,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 633.1.06 - Implantação do Distrito de Inovação em Saúde de Porangabussu. (Descontinuada)
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Iniciativa
Titulo: 633.1.07 - Implantação do Distrito de Inovação em Saúde do Eusébio. (Descontinuada)

Iniciativa
Titulo: 633.1.08 - Promoção da governança dos Distritos de Inovação em Saúde. (Descontinuada)
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Iniciativa
Titulo: 633.1.09 - Implantação de Distritos de Inovação em Saúde no Ceará.
Caracterização: Implementação da primeira etapa dos Distritos de Inova ção em Saúde no Ceará, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de novas tecnologias e pr áticas mais efetivas, voltadas para
a estruturação do campo de experimentação em saúde integrado às ações de inovação urbana, econômica e social, promovendo o desenvolvimento socioecon ômico inclusivo da população.
Visa também potencializar o aumento do PIB da saúde, o aumento da renda média da população, bem como a atração de indústrias da saúde para o desenvolvimento de novas ind ústrias da
saúde e afins (startups), além da promoção da governança, através do fornecimento e suporte financeiro à(s) entidade(s) gestora(s) do cluster da saúde, manutenção dos equipamentos da
saúde, educação, CTI, centro de pesquisa e unidade de atendimento (portal do distrito), além dos programas para desenvolvimento de intelig ência e de ampliação da eficiência na promoção
da saúde da população.
Entregas
Titulo: ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS
Definição: Abrange os seguintes itens: 1 - Desenvolvimento de estudo das condições de saúde da população do território dos Distrito de Inovação do de Porangabussu, permitindo a realiza ção de
estudos de efetividade clínica e estudos epidemiológicos (aproximadamente 23 mil pessoas); 2 - Elaboração de estudos e pesquisa para desenvolvimento e teste de efetividade de
metodologias para empoderamento da popula ção para o autocuidado em dos Distritos de Inova ção do Poragabussu; 3 - Desenvolvimento de estudos sobre formas inovadoras de
difusão (local, nacional e internacional dos Distritos de Inovação do Poragabussu.
Titulo: PLANO ELABORADO
Definição: Abrange os seguintes itens: 1 - Plano de Desenvolvimento Econômico e de Negócios do Distrito de Inovação em Saúde do Distrito de Inovação do Porangabussu; 2 - Plano Urbanístico
Específico do Distrito de Inovação em Saúde de Eusébio e entorno, envolvendo diagnóstico, levantamento de necessidades, estrat égias de conectividade do território, identificação de
demandas de equipamentos públicos e de investimentos privados em (mercado imobiliário) para oferta de habitação, comércio e serviços, sistema de transporte público e não
motorizado, desenho de espaços públicos de Eusébio; 3 - Plano de Desenvolvimento Econômico e de Negócios do Distrito de Inovação em Saúde do Eusébio; 4 - Plano Urbanístico
específico e legislação urbana de Quixeramobim: (i) Pesquisa e georreferenciamento do territ ório, população, atividades, ocupações, diagnóstico ambiental e legislação vigente; (ii)
Elaboração do Plano Mestre Urbanístico para a área; (iii) Elaboração de minuta de Legislação Urbana Específica.
Titulo: PROJETO ELABORADO
Definição: Abrange os seguintes itens: 1 - Projetos (metodologias e estruturas funcionais) do Centro de Intelig ência em Saúde, Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde,
Posto de Saúde Digital e Programa de Telessaúde, do Distrito de Inovação em Saúde de Porangabussu (bairro Rodolfo Teófilo / Fortaleza); 2 - Projeto contendo proposta de Modelo
Governança e Comunicação Pública do Distrito de Inovação em Saúde de Porangabussu; 3 - Projeto de Estrutura Física e Instalações do Portal do Distrito, da Escola de Cidadania e
de Edifício de Habitação de Interesse Social do Distrito de Inova ção em Saúde de Porangabussu, incluindo identifica ção de imóveis públicos onde serão implantados; 4 - Projeto de Lei
de Operação Urbana do Território do Distrito de Inovação em Saúde de Porangabussu; 5 - Projeto Executivo Urbanístico e Complementares de Requalificação da Infraestrutura do
Distrito de Inovação em Saúde de Porangabussu; 5 - Projeto para Governança: realização de pacto e estratégia de Desenvolvimento do Distrito de Inovação em Saúde de Eusébio.
6 ¿ Projeto Executivo Urbanístico e Complementares de Infraestrutura de apoio e atendimento do Distrito de Inova ção em Saúde de Eusébio; 7 ¿ Projeto executivo infraestrutura:
Projeto executivo para a Obra de Infraestrutura da Primeira etapa (limitado a um custo de obra de R$ 12.000.000,00) de Quixeramobim.
Titulo: CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO
Definição: Implantação do Centro de Inteligência em Saúde no Distrito de Inovação em Saúde de Porangabussu (bairro Rodolfo Teofilo / Fortaleza), a ser gerido pela Escola de Saúde Pública do
Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022

ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

Número Absoluto

Sim

3,00

10.000,00

0,00

10.000,00

3,00

20.000,00

PLANO ELABORADO

Número Absoluto

Sim

4,00

20.000,00

0,00

20.000,00

4,00

40.000,00

PROJETO ELABORADO

Número Absoluto

Sim

7,00

1.210.000,00

0,00

1.210.000,00

7,00

2.420.000,00

1,00

60.000,00

0,00

60.000,00

1,00

120.000,00

Número Absoluto

Sim

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Acumulativa

CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO

Físico

2023

Unidade de Medida

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 633.1.10 - Qualificação física e tecnológica da estrutura para Gestão, Promoção e Participação do Controle Social na política pública de Saúde.
Caracterização: A iniciativa destina-se à promoção de melhorias na estrutura física e tecnológica de modo a proporcionar a ampliação da eficiência e eficácia na atuação do Conselho Estadual de Saúde
(Cesau).
Entregas
Titulo: CONSELHO DE POLÍTICA PÚBLICA ESTRUTURADO
Definição: A entrega refere-se ao Conselho Estadual de Saúde (Cesau) que será estruturado, física e, ou, tecnologicamente, para a melhor execu ção de sua missão enquanto entidade de
Participação e Controle Social na política pública de Saúde.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

CONSELHO DE POLÍTICA PÚBLICA
ESTRUTURADO

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

Físico

10.000,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

10.000,00

Financeiro (R$)

1,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

51.896.979,00

52.067.219,00

103.964.198,00

DESPESAS CORRENTES

16.788.782,00

16.959.022,00

33.747.804,00

DESPESAS DE CAPITAL

35.108.197,00

35.108.197,00

70.216.394,00

51.896.979,00

52.067.219,00

103.964.198,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Total

2022

2023

Total

51.896.979,00

52.067.219,00

103.964.198,00

51.896.979,00

52.067.219,00

103.964.198,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE
Órgão Gestor:

24000000 - SECRETARIA DA SAÚDE

Órgãos Executores

24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Justificativa: Dentre as competências do SUS está contemplado o incremento do desenvolvimento cient ífico e tecnológico em sua área de atuação, conforme expressa o artigo 200, inciso V, da
Constituição Federal. Do ponto de vista da ciência e da tecnologia, a aplicação dos princípios da universalidade, integralidade e equidade deve corresponder ao compromisso pol ítico e ético
com a produção e com a apropriação de conhecimentos e tecnologias que contribuam para a redu ção das desigualdades sociais em saúde, em consonância com o controle social. Assim,
promover a saúde e o desenvolvimento social implica investir no fomento de novas tecnologias, valoriza ção da pesquisa, adoção de técnicas que permitam ampliar a rede de informa ção e
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conhecimento em saúde. O empoderamento técnico-científico é fundamental para compreender os desafios e planejar estrategicamente as a ções de saúde em prol da qualificação da gestão
da saúde, favorecendo o processo contínuo de aprendizagem e de aprimoramento dos conhecimentos empregados para a melhoria do sistema p úblico. Dessa forma, a produção do
conhecimento científico e tecnológico, e realização de pesquisas em saúde devem contribuir para que o desenvolvimento do Estado se fa ça de modo sustentável, e apoiado em saberes
técnicos e científicos ajustados às necessidades econômicas, sociais, culturais e políticas do país. O Ceará tem empreendido esforços para qualificar a formação, promover o
desenvolvimento e a disponibilidade de for ça de trabalho em saúde, de forma a atender melhor às políticas públicas do setor no Estado do Ceará. Para tanto no ano de 2018, promoveu a
capacitação de 19.538 trabalhadores do Sistema de Saúde, com cursos no nível básico, atualização, aperfeiçoamento e especialização nas áreas de atenção, gestão, vigilância e educação
profissional em saúde, bem como a formação de 260 médicos especialistas pelos programas de pr é-requisito e de acesso direto (anestesiologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia geral, cl ínica
médica, dermatologia, infectologia, medicina de fam ília e comunidade, dentre outros) e forma ção de 61 especialistas com os cursos de Urgência e Emergência e Saúde Pública. Além do
que, promoveu a especialização de 218 profissionais de saúde pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, Programa de Residência Multiprofissional
em Saúde Coletiva e Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental Coletiva, nas especialidades do componente hospitalar. Promoveu, ainda, a publica ção de 17 produções
científicas, realização de 62 estudos e pesquisas e de 18 eventos científicos, dentre eles: publicações das Revistas - Cadernos Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP), realização do
evento VII EXPOESP, publicação da coletânea Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS) Vol. III e IV, Seminário de Avaliação Final do PPSUS e Seminário Marco Zero PPSUS, com 30
pesquisas contempladas. O programa proposto articula -se aos preceitos da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) e da Gestão do Trabalho e da Educação
em Saúde, voltada às necessidades de saúde da população, no sentido de desenvolver e otimizar os processos de produ ção e disseminação de conhecimento científico e tecnológico pelos
sistemas, serviços e instituições de saúde, centros de formação de recursos humanos, empresas do setor produtivo e demais segmentos da sociedade. Além disso, propõe iniciativas na
gestão do conhecimento, na inteligência em saúde e na inovação. Assim, esta proposta tem a intenção de articular vários setores que tem ações convergentes com o campo da saúde
pública, compreendendo que a saúde é uma produção socialmente determinada e deve ser vista tamb ém como um componente das políticas de educação, de desenvolvimento econômico e
industrial, e demais políticas sociais.
Publico Alvo: Trabalhadores de saúde, lideranças, Instituições de Ensino, Unidades de Saúde, Sociedade, Instituições de Pesquisa, Conselhos de Saúde, Setor Saúde, Setor Educação e o Cidadão.
Objetivo: Ampliar a integração e a intersetorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Pesquisas desenvolvidas em saúde pela Escola de Saúde Pública do
Ceará

percentual

Quanto maior, melhor

2020

15,00

2023

18,00

Profissionais de saúde formados nas especializações lato sensu

percentual

Quanto maior, melhor

2020

75,00

75,00

Profissionais de Saúde que concluíram o programa de residência
médica

percentual

Quanto maior, melhor

2018

77,97

84,30

86,00

Profissionais de saúde que concluíram programa de residência
multiprofissional

percentual

Quanto maior, melhor

2018

75,53

87,30

90,30

Trabalhadores de saúde capacitados nos serviços de saúde

percentual

Quanto maior, melhor

2021

3,81

3,81
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Iniciativa
Titulo: 634.1.01 - Qualificação da gestão do conhecimento em saúde.
Caracterização: Esta iniciativa destina-se a fomentar a produção e utilização de dados e informações para subsidiar tomada de decisão, aprimoramento e desenvolvimento de pol íticas públicas na área de
educação em saúde no Estado do Ceará
Entregas
Titulo: CENTRO DE INTELIGÊNCIA IMPLANTADO

tempo presente que deem respostas às contínuas necessidades de promoção, proteção e cuidados da saúde,
Definição: Terá a finalidade de viabilizar análises, relatórios e diagnósticos em
desde a prevenção, passando pelos cuidados, à reabilitação de agravos agudos e crônicos à saúde individual e coletiva. A produção do CISEC deverá subsidiar o planejamento, a
gestão, a implementação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas que impactam sobre a saúde individual e coletiva no Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

CENTRO DE INTELIGÊNCIA IMPLANTADO

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

Físico

1.779.000,00

0,00

Sim

2023

Financeiro (R$)

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

1.779.000,00

Financeiro (R$)

1,00

3.558.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 634.1.02 - Promoção do conhecimento técnico-científico alinhado às políticas de saúde.
Caracterização: Refere-se à implementação de estratégias de promoção e disseminação do conhecimento técnico-científico por meio de pesquisas baseadas em evid ências e considerando as necessidades
de saúde dos cearenses articuladas aos v ários setores que convergem no campo da sa úde pública, alinhadas às políticas de saúde para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos
cidadãos nos diversos contextos do Estado do Ceará.
Entregas
Titulo: PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA DISPONIBILIZADA
Definição: Refere-se ao resultado do processo de constru ção do conhecimento através da pesquisa, explicitado e registrado em um suporte desta produ ção que se fazem presente no
saber-fazer-poder da ciência dentro das universidades e institui ções que chegam até a sociedade e organiza ções visando o desenvolvimento e a supera ção de dependência entre
países e entre regiões de um mesmo país. Logo, é um veículo para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes de um país através do desenvolvimento da ciência.
Titulo: REDE DE PESQUISA IMPLANTADA

que tem por finalidade coordenar, monitorar, apoiar, integrar e fortalecer os estudos cl ínicos realizados nas unidades de
Definição: Refere-se à instituição de uma Rede Estadual de Pesquisa
saúde da Secretaria da Saúde, implementando estratégias de promoção e disseminação do conhecimento técnico-científico por meio de pesquisas baseadas em evid ências. A
iniciativa promoverá a captação de pesquisas em rede, a formação de grupos para participar de protocolos de pesquisas nacionais e internacionais, unic êntricos ou multicêntricos de
prioridade em saúde pública, por meio da aproximação entre instituições de ensino/pesquisa e órgãos de fomento públicos e privados.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA
DISPONIBILIZADA

Número Absoluto

Sim

180,00

245.440,00

230,00

Financeiro (R$)

245.440,00

Físico

410,00

Financeiro (R$)

490.880,00

REDE DE PESQUISA IMPLANTADA

Número Absoluto

Não

1,00

1.223.606,00

0,00

1.223.606,00

1,00

2.447.212,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 634.1.03 - Expansão da integração ensino-serviço na implementação das políticas de saúde.
Caracterização: Refere-se a consolidação da integração ensino-serviço-comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde, orientado pela articulação entre os seguimentos de gestão, atenção, formação e
controle social, conforme as necessidades de saúde das populações e os princípios da Educação permanente em saúde
Entregas
Titulo: REDE SAÚDE ESCOLA IMPLANTADA
Definição: Refere-se a estruturação de Centros de Ensino e Serviço e Hospitais Escolas, potencializando os campos de pr áticas, a execução de
desenvolvimento e disseminação das estratégias de implantação da Rede Saúde Escola, qualificando a formação na área da saúde, com abrangência estadual.

ações necessárias ao planejamento,

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

REDE SAÚDE ESCOLA IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

0,00

2.860.400,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

2.860.400,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

5.720.800,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 634.1.04 - Promoção da gestão do trabalho e da educação em saúde no Ceará.
Caracterização: Implementação de programas educacionais, formação e capacitação, por meio de cursos livres, latu sensu e resid ências em saúde, e carreiras, alinhados à política de gestão do trabalho e
às demandas do sistema e dos serviços de saúde.
Entregas
Titulo: TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO
Definição: Refere-se ao número de trabalhadores que participaram de ações de aperfeiçoamento, capacitação e qualificação promovidas pela Escola de Saúde Pública do Ceará - ESP/CE.
Titulo: ESPECIALISTA FORMADO
Definição: Refere-se a graduados especializados por programas de p ós-graduação latu-senso (não residência em saúde), com carga horária mínima de 360horas, na área da saúde ou em outras
áreas, com foco na intersetorialidade das políticas públicas.
Titulo: TÉCNICO FORMADO
Definição: Refere-se a pessoas com nível médio de escolaridade, completo ou incompleto, com formação de Técnico em Saúde.
Titulo: RESIDENTE FORMADO
Definição: Refere-se aos graduados especializados por programas de residência médica e multiprofissional vinculados à Escola de Saúde Pública ou instituições conveniadas.
Titulo: SUPERVISOR QUALIFICADO
Definição: Refere-se ao supervisor de programa de resid ência em saúde que atuam nos programas vinculados à Escola de Sa úde do Ceará, capacitados e beneficiados pelo Programa de
Valorização dos Supervisores de programas de residência em saúde do Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

TRABALHADOR DE SAÚDE CAPACITADO

Número Absoluto

Sim

5.000,00

10.000,00

5.580.792,00

ESPECIALISTA FORMADO

Número Absoluto

Sim

135,00

69.237.870,00

200,00

69.237.870,00

335,00

138.475.740,00

TÉCNICO FORMADO

Número Absoluto

Sim

130,00

478.440,00

120,00

478.440,00

250,00

956.880,00

RESIDENTE FORMADO

Número Absoluto

Sim

542,00

41.664.317,00

713,00

41.664.317,00

1.255,00

83.328.634,00

338,00

2.223.341,00

338,00

2.223.341,00

676,00

4.446.682,00

Número Absoluto

Sim

2.841.692,00

Financeiro (R$)

2.739.100,00

SUPERVISOR QUALIFICADO

5.000,00

Físico

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 634.1.05 - Implantação de ensino de pós-graduação stricto sensu para o Sistema de Saúde. (Descontinuada)
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 634.1.06 - Qualificação da Produção e Disseminação do Conhecimento em Saúde (Nova)
Caracterização: Refere-se a melhoria das condições de produção e disseminação de conhecimento, com ênfase na infraestrutura, na utilização do sistema de gerenciamento de biblioteca,
da base de dados e outros.

na alimenta ção

Entregas
Titulo: BIBLIOTECA MODERNIZADA
Definição: Melhoria da infraestrutura, da utilização do sistema de gerenciamento de biblioteca e da alimentação da base de dados
Titulo: CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO
Definição: Centro de ensino, pesquisa e extensão em parceria com empresas no desenvolvimento
conhecimentos e práticas de inovação em Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC.

de pesquisas e cria ção e implementação de produtos, processos, dissemina ção de

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

BIBLIOTECA MODERNIZADA

Número Absoluto

Sim

0,00

46.000,00

1,00

46.000,00

1,00

Financeiro (R$)

92.000,00

CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 634.1.07 - Promoção do Desenvolvimento Educacional em Saúde (Nova)
Caracterização: Promover o desenvolvimento educacional de programas educacionais, forma ção e capacitação, por meio de cursos livres, latu sensu e resid ências em saúde, e carreiras, alinhados à política
de gestão do trabalho e às demandas do sistema e dos serviços de saúde para o estado do Ceará.
Entregas
Titulo: PROJETO APOIADO
Definição: Refere-se a parceria com as universidades estaduais para a integração dos cursos superiores na área da saúde entre Instituições de Ensino Superior - IES
Titulo: PROCESSO SELETIVO REALIZADO
Definição: Refere-se à elaboração dos trâmites iniciais para confecção dos editais e suas fases, incluindo a execu ção e conclusão. Enfatizando a edição do edital, a análise documental, respostas
recursais, respostas de e-mails e demandas judiciais para sua homologação.
Titulo: DOCENTE CAPACITADO
Definição: Qualificação de profissionais para desenvolver o exercício da docência nos processos formativos conforme o projeto político pedagógico institucional.
Titulo: CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA IMPLANTADO
Definição: Configuração de ambientes obrigatórios para implementação da metodologia da simulação realística.
Titulo: SISTEMA DE TELESSAÚDE DESENVOLVIDO
Definição: Realização de ações de teleeducação, incluindo a Telepreceptoria e Webconfer ências. O objetivo é contribuir para integração ensino-serviço por meio do desenvolvimento de cursos,
webconferências e comunidades virtuais para a qualificação e atualização profissional, utilizando a modalidade à distância em consonância com os princípios da educação permanente
Titulo: AÇÃO EDUCATIVA REALIZADA
Definição: Promoção de ações educativas para a prática social em saúde
Titulo: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO IMPLANTADO
Definição: Para desenvolvimento de projetos e programas na área de EAD. A nova estruturação apresentará salas para produção de material didático, gestão NEAD, produção de vídeos, web
reunião, laboratório de informática. Incluirá o desenvolvimento de uma interface digital (ESP Virtual).
Titulo: NÚCLEO DE TELEDUCAÇÃO IMPLANTADO
Definição: Incluirá o desenvolvimento de uma interface digital (ESP Virtual) entre a ESP-CE, seus usuários, alunos e população em geral, por meio da realização de programas educacionais
remotos e a distância, bem como apoio tecnológico aos programas educacionais presenciais e as a ções de promoção da saúde. Várias tecnologias digitais da informação e
comunicação, ferramentas digitais e aplicativos educacionais ser ão utilizados. Os programas educacionais realizados por meio do N úcleo de Educação à Distância implantado
contribuirão para a formação e educação permanente dos trabalhadores do SUS e da população.
Titulo: SISTEMA DE AVALIAÇÃO IMPLANTADO
Definição: O Sistema de Avaliação será composto e desenvolvido por meio dos seguintes tipos de avaliação: Avaliação de Situação ; Avaliação Formativa; Avaliação Somativa.
Titulo: ATIVIDADE DE TELEDUCAÇÃO REALIZADA
Definição: Caracteriza-se por todo processo de ensino realizado por meio das tecnologias digitais de comunicação e informação para o desenvolvimento educacional em saúde.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Unidade de Medida

Acumulativa

PROJETO APOIADO

Número Absoluto

Não

2,00

Financeiro (R$)

Físico

PROCESSO SELETIVO REALIZADO

Número Absoluto

Não

28,00

54.044,00

1,00

10.000,00

Total*

Financeiro (R$)

2,00

Físico

Financeiro (R$)

10.000,00

2,00

20.000,00

28,00

54.044,00

28,00

108.088,00

451,00

130.000,00

956,00

260.000,00

1.340.000,00

1,00

2.680.000,00

DOCENTE CAPACITADO

Número Absoluto

Sim

505,00

130.000,00

CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA
IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

0,00

1.340.000,00

SISTEMA DE TELESSAÚDE DESENVOLVIDO

Número Absoluto

Sim

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

10.000,00

AÇÃO EDUCATIVA REALIZADA

Número Absoluto

Sim

100,00

10.000,00

210,00

20.000,00

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

NÚCLEO DE TELEDUCAÇÃO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

0,00

10.000,00

1,00

10.000,00

1,00

20.000,00

SISTEMA DE AVALIAÇÃO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

120,00

10.000,00

120,00

10.000,00

240,00

20.000,00

ATIVIDADE DE TELEDUCAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 634.1.08 - Promoção do Incentivo ao Autocuidado do Cidadão (Nova)
Caracterização: incentivo da promoção da saúde e do autocuidado por meio de eventos presenciais e/ou online.
Entregas
Titulo: PESSOA BENEFICIADA
Definição: Pessoa beneficiada com a promoção da saúde e do autocuidado.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PESSOA BENEFICIADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

20.000,00

2023

Financeiro (R$)

10.000,00

Físico

22.000,00

Total*

Financeiro (R$)

10.000,00

Físico

42.000,00

Financeiro (R$)

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 634.1.09 - Promoção da educação permanente em saúde. (Nova)
Caracterização: Estratégia de gestão da educação na saúde, com o objetivo de transformar toda a rede de servi ços sanitários, assim como os órgãos de gestão e controle social do SUS em espaço de
educação e desenvolvimento profissional, implicados com a qualidade da atenção e coordenação do sistema de saúde.
Entregas
Titulo: ALUNO ATENDIDO
Definição: Refere-se aos estudantes regularmente matriculados em institui ções de ensino técnico e superior que realizaram estágio obrigatório e não obrigatório nos cenários da Rede da
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA) para práticas de ensino na saúde reguladas por meio do Sistema de Regulação das Práticas de Ensino na Saúde (SIS RPES).
Titulo:

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO APOIADO

Definição: Refere-se ao apoio técnico na implantação/implementação de núcleos de educação permanente em saúde nas unidades de saúde ambulatoriais, hospitalares, municípios e regiões de
saúde.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ALUNO ATENDIDO
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO APOIADO

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

Número Absoluto

Sim

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

8.000,00

Financeiro (R$)

0,00

Número Absoluto

Sim

20,00

455.000,00

20,00

455.000,00

40,00

910.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 634.1.10 - Qualificação da Gestão da Inovação e Tecnologia (Nova)
Caracterização: Desenvolvimento de modelos de gestão, adequações de infraestrutura e recursos humanos.
Entregas
Titulo: PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA
Definição: Plataformas ou Produtos Digitais em formato de Servi ço, Site, Portal, Software, Aplicativo, entre outras denomina ções para soluções de disseminação de conteúdo digital por meio da
capacitando o trabalhador e cidadão na temática de promoção da saúde.
Titulo: LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO IMPLANTADO
Definição: Implementação do Laboratório de Inovação da Escola de Saúde Pública do Ceará, através do desenvolvimento de modelos de gest ão, adequações de infraestrutura e recursos
humanos.
Titulo: POLÍTICA DE INOVAÇÃO IMPLANTADA
Definição: Implementação da Política de Inovação, através da realização de atividades de Divulgação, Capacitação e Articulação
Titulo: REDE DE INOVAÇÃO IMPLANTADA
Definição: Implantação da Rede de Inovação Aberta em Saúde, através do desenvolvimento de Modelos de Gestão, realização de eventos e articulação de parcerias.
Titulo: TECNOLOGIA EM SAÚDE AVALIADA
Definição: Qualificação da avaliação de tecnologias produzidas pelo PPSUS atrav és da contratação de profissionais qualificados para avalia ção de tecnologias em saúde para efeito de
incorporação no SUS.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

20,00

5.000.000,00

25,00

5.000.000,00

45,00

10.000.000,00

Sim

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

10.000,00

1,00

10.000,00

1,00

20.000,00

POLÍTICA DE INOVAÇÃO IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

0,00

REDE DE INOVAÇÃO IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

0,00

10.000,00

1,00

10.000,00

1,00

20.000,00

TECNOLOGIA EM SAÚDE AVALIADA

Número Absoluto

Sim

15,00

10.000,00

15,00

10.000,00

30,00

20.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
2022

2023

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

129.556.558,00

129.659.150,00

259.215.708,00

DESPESAS CORRENTES

126.653.714,00

126.706.306,00

253.360.020,00

2.902.844,00

2.952.844,00

5.855.688,00

129.556.558,00

129.659.150,00

259.215.708,00

Esfera

DESPESAS DE CAPITAL

Total

Total

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Órgão Executor Financeiro

2022

24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

Total

1.530.000,00

1.632.592,00

3.162.592,00

128.026.558,00

128.026.558,00

256.053.116,00

129.556.558,00

129.659.150,00

259.215.708,00

24200004 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Total

2023

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
7 - CEARÁ SUSTENTÁVEL
Resultado Estratégico: Meio ambiente protegido, com utilização racional dos recursos naturais.
Indicadores Estratégicos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Açudes com melhoria da qualidade da água

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Balanço de gases de efeito estufa do Ceará

toneladas

Quanto menor, melhor

2019

Cobertura florestal do Ceará

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Índice da qualidade da gestão ambiental municipal

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Participação do Ceará na geração de energia renovável no Brasil

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Rios com água de boa qualidade

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Valor

2022

39,13

2023

55,00

60,00

26,00

20,00

73,64

74,50

74,50

13,00

30,00

45,00

10,00

10,00

19,50

20,00

18,20

7.1 - ENERGIAS
Resultado Temático: Matriz energética diversificada com ampliação da oferta e do fornecimento de energia limpa, renovável e de qualidade.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

Participação da oferta de energia renovável na matriz energética do Estado

percentual

Quanto maior, melhor

2018

47,65

57,50

60,00

Participação de gás natural renovável na rede de distribuição

percentual

Quanto maior, melhor

2019

13,00

15,00

15,20

2022

2023

711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ
Órgão Gestor:

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Órgãos Executores

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
08200005 - COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ
08200013 - FUNDO DE INCENTIVO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
21200006 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
43200008 - FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Justificativa: O cenário atual do estado do Ceará, em que praticamente 50% da energia é gerada de fontes renov áveis, com destaque para a energia eólica, reflete o trabalho contínuo ao longo dos
últimos 20 anos em busca da geração de energia limpa. Segundo o informe nº 141, de Dezembro de 2018, do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), a produção
energética atual do Ceará apresenta maior participa ção do tipo termelétrica (52,32%), acompanhada da eólica (47,53%), sendo estas as principais matrizes a compor a capacidade instalada
do estado. Em seguida, tem-se a energia solar fotovoltaica (0,12%) e a hídrica gerada por meio das Centrais Geradoras Hidrel étricas - CGH (0,03%). Em termos de competitividade, o valor
do MWh das fontes renováveis cai a cada ano, enquanto que o suprimento pelas termel étricas a carvão e combustíveis fósseis apresentam-se em constante elevação de preço, que acaba
por se refletir para toda a população quando dos períodos de estiagem onde as usinas termelétricas são mais utilizadas, aumentando o custo das tarifas de energia).

Não obstante, o enquadramento do tema Energias no Eixo Ceará Sustentável traz consigo a preocupação com a sustentabilidade num viés de preservação do meio ambiente, contrapondo a
sustentabilidade puramente pelo viés econômico, que implica no suprimento da energia atrav és de qualquer fonte, seja ela limpa ou n ão. Assim, entende-se que matriz energética cearense
deve ser a mais limpa possível, refletido o compromisso do Estado do Ceará com a preserva ção do meio ambiente, além de explorar o real potencial dos insumos naturais que colocam o
Ceará no centro das atenções para investimentos de infraestrutura elétrica para a geração de energia eólica e solar.
Nesse contexto, ressalta-se que o desenvolvimento de uma matriz energética está fundamentado na gestão dos seguintes pilares:
- A infraestrutura, que se traduz na necessidade de uma estrat égia que estimule a instalação de infraestrutura que possa garantir o atendimento e a sustentabilidade, inclusive atrav és de
gerações alternativas de energia limpa e gás natural, de forma a garantir o suprimento de energia necessária ao desenvolvimento do estado;
- A oferta de energia, que implica em ações que visam estimular empreendimentos de implanta ção de linhas de transmissão e de geração de energia dentro do próprio estado, tais como a
construção de parques eólicos, usinas de energia fotovoltaica, bem como a instalação de geração distribuída;
- A demanda por energia, que significa trabalhar a eficiência energética com objetivo otimizar seu uso da melhor forma possível; e
- A interiorização da distribuição de gás natural, através do desenvolvimento de estratégias de aproveitamento da oferta de gás como ação estruturante para a atração de investimentos no
interior do estado.
Ainda em relação ao gás natural, registre-se que este também possui um grande potencial de ampliação da sua participação na matriz energética do Estado a partir de ações de incremento
em sua rede de distribuição, bem como por uma ampla divulgação das suas facilidades de fornecimento, utiliza ção e menor impacto ao meio ambiente quando comparada a outras fontes
energéticas, tendo em foco ainda que esse é o melhor combust ível de transição para uma matriz de baixo carbono. O fornecimento do g ás natural, atualmente, é garantido por uma rede de
distribuição com 472 km (dezembro de 2018), que atende aos municípios de Fortaleza, Eusébio, Maracanaú, Pacatuba, Caucaia, Horizonte, Pacajus, Aquiraz, Aracati e S ão Gonçalo do
Amarante, além de um navio atracado no Porto do Pecém com capacidade de regaseificação de 7 milhões de m³/dia. Outra importante fonte supridora é o Gás Natural Renovável, produzido
a partir do biogás gerado dos resíduos sólidos no Aterro Sanitário Municipal Oeste de Caucaia (ASMOC), que, além de colaborar para a garantia do fornecimento, contribui para a redu ção de
gases do efeito estufa lançados no ambiente.
Salienta-se, ainda, que fatores com
Publico Alvo: Empresas e demais instituições privadas dos setores agropecuário, industrial, comercial e de serviços, população residencial, rural e urbana, e órgãos/entidades do poder público estadual.
Objetivo: Promover a segurança e eficiência energética, com expansão da produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível no Estado.
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Ineficiência da gestão energética dos prédios públicos estaduais

percentual

Quanto menor, melhor

2019

Percentual de redução do consumo de energia elétrica em órgãos
públicos estaduais

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Taxa de crescimento da geração distribuída no poder público

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Taxa de crescimento da infraestrutura de distribuição do gás natural

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Metas de Desempenho

Valor

2022

6,17

2023

8,00

5,00

7,50

10,00

21,00

20,00

16,00

1,32

11,68

12,69
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 711.1.01 - Implantação de geração distribuída renovável em prédios públicos estaduais.
Caracterização: Consiste no conjunto de ações necessárias para a implantação de painéis de energia solar fotovoltaica instalados em prédios públicos estaduais.
Entregas
Titulo: PAINEL SOLAR INSTALADO
Definição: O painel solar é o principal componente de um sistema de energia solar e é formado por um conjunto de células fotovoltaicas que geram energia através da luz do sol.
Titulo: GERAÇÃO DISTRIBUÍDA INSTALADA
Definição: A potência instalada do sistema fotovoltaico mede o potencial de geração de energia através da luz do sol.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PAINEL SOLAR INSTALADO
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA INSTALADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

quilowatt pico

Físico

Sim

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

0,00

100.000,00

10,00

100.000,00

10,00

200.000,00

900,00

1.586.908,00

900,00

1.500.000,00

1.800,00

3.086.908,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 711.1.02 - Promoção da manutenção do sistema elétrico de potência e da oferta de serviços de geração de energia elétrica.
Caracterização: Conjunto de ações necessárias para a manutenção do sistema elétrico do Centro de Eventos do Ceará.
Entregas
Titulo: SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA MANTIDO
Definição: O sistema de geração de energia mantido refere-se à manutenção do sistema elétrico do Centro de Eventos do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

2.903.868,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

3.000.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

5.903.868,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 711.1.03 - Expansão da oferta de serviços de geração e cogeração de energia elétrica.
Caracterização: Conjunto de ações necessárias para a implantação de sistemas de geração e cogeração de energia, visando o atendimento de empreendimentos e comunidades.
Entregas
Titulo: SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA IMPLANTADO
Definição: Conforme Resolução Normativa nº 493/2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), consiste em sistema que converte fonte primária de energia em energia elétrica.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA
IMPLANTADO

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

500.000,00

0,00

Sim

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

525.000,00

Financeiro (R$)

1,00

1.025.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 711.1.04 - Implantação de tecnologias de energias renováveis no meio rural.
Caracterização: Esta iniciativa inclui estudos, projetos e aquisi ção de tecnologias visando a redução dos custos em energia, de forma a desonerar o custo de manuten ção dos sistemas de abastecimento de
água no meio rural, como a implantação de painéis solares.
Entregas
Titulo: PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL IMPLANTADO
Definição: Consiste na implantação de projetos de sistemas de energia renováveis (solar, eólicas, etc) tendo por objetivo promover a geração e aumento da renda da população rural.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROJETO DE ENERGIA RENOVÁVEL IMPLANTADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

81,00

2023

Financeiro (R$)

7.151.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

7,00

11.275.463,00

Físico

88,00

Financeiro (R$)

18.426.463,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 711.1.05 - Expansão da rede de distribuição de gás natural.
Caracterização: A iniciativa consiste na saturação da rede existente, bem como na constru ção de novos ramais em áreas ainda não atendidas, visando a ampliação da infraestrutura de distribuição de gás
natural no Estado.
Entregas
Titulo: REDE DE GÁS NATURAL IMPLANTADA
Definição: Rede de gás natural se refere à infraestrutura de gasodutos destinados à distribuição de gás natural aos usuários finais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

REDE DE GÁS NATURAL IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

quilômetro

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

62.130.022,00

62,85

Total*

Financeiro (R$)

76,07

51.234.807,00

Físico

Financeiro (R$)

138,92

113.364.829,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 711.1.06 - Expansão da distribuição de gás natural renovável.
Caracterização: Consiste no aumento gradual do volume de gás natural renovável (GNR) distribuído por meio da rede da Companhia, com o objetivo de promover o uso de energias.
Entregas
Titulo: GÁS NATURAL RENOVÁVEL DISTRIBUÍDO
Definição: O Gás Natural Renovável (GNR) é produzido a partir do biogás gerado dos resíduos sólidos e orgânicos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

GÁS NATURAL RENOVÁVEL DISTRIBUÍDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Metro Cúbico / Dia

Sim

Físico

83.000,00

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

90.000,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

173.000,00

Financeiro (R$)

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 711.1.07 - Promoção da padronização do uso de utilidades pelo Estado.
Caracterização: Consiste num conjunto de ações visando a implantação e gerenciamento do programa de padroniza ção do uso de utilidades pelo Governo do Estado (Energia, Água e Esgoto, Telefonia e
Dados e Gás Canalizado), contemplando, num primeiro momento o monitoramento das unidades consumidoras e numa segunda etapa, recomenda ções àquelas que apresentarem consumo
acima do esperado.
Entregas
Titulo: RELATÓRIO PUBLICADO
Definição: Contempla avaliações do consumo de utilidades (Energia, Água e Esgoto, Telefonia e Dados, Gás Canalizado) do governo estadual.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

RELATÓRIO PUBLICADO

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

600.000,00

12,00

Total*

Financeiro (R$)

12,00

Físico

630.000,00

Financeiro (R$)

24,00

1.230.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 711.1.08 - Expansão da capacidade de geração de energia oriundas de fontes renováveis. (Descontinuada)

Iniciativa
Titulo: 711.1.09 - Promoção da política pública de Energia.
Caracterização: Incluem-se nesta iniciativa as ações de consultoria e assessoria técnica relacionadas à execução dos trabalhos de elaboração de projetos e políticas públicas estaduais de energia.
Entregas
Titulo: ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS
Definição: Contempla a elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Projetos Executivos e outros estudos e projetos relacionados à política de energia.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

3.050.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

3.202.500,00

Físico

Financeiro (R$)

2,00

6.252.500,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 711.1.10 - Expansão da oferta de energia para atendimento de empreendimentos e comunidades.
Caracterização: Refere-se a realização de obras de eletrificação de empreendimentos e comunidades nas áreas de abastecimento de água, educação, estradas e saúde realizadas com recursos oriundos do
Programa de Investimentos Especiais (PIE), que utiliza 1% da receita bruta da Enel/CE; e o apoio a entidades na implantação de empreendimentos de energia.
Entregas
Titulo: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA
Definição: Contempla as obras de infraestrutura elétrica de remanejamento, de mudança de fase, de construção e de extensão de rede elétrica de empreendimentos e comunidades.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

17.200.000,00

68,00

Total*

Financeiro (R$)

79,00

18.210.000,00

Físico

Financeiro (R$)

147,00

35.410.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 711.1.11 - Promoção do apoio à qualificação de infraestruturas nas atividades relativas a energia.
Caracterização: Consiste em ações para melhoria de infraestrutura mediante conv ênios com Municípios e demais Entidades Públicas e Governamentais e Organizações Civis nas atividades relativas a
energia.
Entregas
Titulo: ENTIDADE APOIADA
Definição: Refere-se à convênios celebrados com municípios e demais entidades públicas governamentais e organizações civis, para execução de ações de infraestrutura energética.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ENTIDADE APOIADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

7,00

6.035.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

7,00

6.335.000,00

Físico

Financeiro (R$)

7,00

12.370.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 711.1.12 - Promoção da eficientização energética nas centrais de abastecimento do Ceará.
Caracterização: Refere-se a promoção do uso eficiente de energia voltada à redução de custos operacionais e contribuição para o desenvolvimento sustentável.
Entregas
Titulo: CENTRAL DE ABASTECIMENTO MODERNIZADA
Definição: A entrega refere-se modernização das centrais de abastecimento de modo a promover a eficientiza ção energética, como substituição de luminárias, posteamento, equipamentos,
dentre outras ações.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

CENTRAL DE ABASTECIMENTO MODERNIZADA

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

Físico

100.000,00

1,00

Não

2023

Financeiro (R$)

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

100.000,00

Financeiro (R$)

1,00

200.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 711.1.13 - Implantação de políticas públicas de energias renováveis para o desenvolvimento sustentável. (Nova)
Caracterização: Envolver a comunidade científica e empresarial para desenvolvimento de políticas públicas necessárias para a configuração de novas energias para o estado do Ceará.
Entregas
Titulo: POLÍTICA REGULAMENTADA
Definição: Aprovação de instrumentos e políticas que abranjam, entre outros, incentivos e marcos regulatórios para a produção de Hidrogênio Verde.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

POLÍTICA REGULAMENTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

Físico

50.000,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

800.000,00

Financeiro (R$)

1,00

850.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

87.136.776,00

95.495.463,00

DESPESAS CORRENTES

2.953.868,00

3.800.000,00

6.753.868,00

DESPESAS DE CAPITAL

84.182.908,00

91.695.463,00

175.878.371,00

INVESTIMENTOS ESTATAIS

62.330.022,00

51.434.807,00

113.764.829,00

DESPESAS DE CAPITAL

62.330.022,00

51.434.807,00

113.764.829,00

149.466.798,00

146.930.270,00

296.397.068,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total

182.632.239,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Órgão Executor Financeiro

2022

2023

Total

08000000 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

78.548.868,00

82.020.000,00

160.568.868,00

08200005 - COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

62.130.022,00

51.234.807,00

113.364.829,00

08200013 - FUNDO DE INCENTIVO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

1.386.908,00

1.400.000,00

2.786.908,00

21000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

7.000.000,00

11.224.463,00

18.224.463,00

200.000,00

200.000,00

400.000,00

51.000,00

51.000,00

102.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

50.000,00

800.000,00

850.000,00

149.466.798,00

146.930.270,00

296.397.068,00

21200006 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
43200008 - FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
56000000 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
7.2 - MEIO AMBIENTE
Resultado Temático: Recursos ambientais com uso racional e sustentável.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Áreas degradadas por lixões

percentual

Quanto menor, melhor

2016

0,0042

0,004

0,0039

Balneabilidade das praias de Fortaleza

percentual

Quanto maior, melhor

2018

63,41

54,00

54,50

10,00

10,00

Captação de gases de efeito estufa em áreas de proteção ambiental

Valor

2022

2023

tonelada por Hectare

Quanto maior, melhor

2019

Municípios com Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente (IQM)
máximo
População urbana cearense com disposição final adequada de resíduos
sólidos urbanos

percentual

Quanto maior, melhor

2019

70,00

90,00

95,00

percentual

Quanto maior, melhor

2018

49,42

40,61

44,50

Praias com qualidade microbiológica aconselhável para banho

percentual

Quanto maior, melhor

2017

94,44

96,00

96,50

Território cearense protegido com Unidades de Conservação

percentual

Quanto maior, melhor

2018

7,750

7,98

8,00

721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA
Órgão Gestor:

57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Órgãos Executores

57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Justificativa: Os problemas relativos às questões ambientais estão presentes em todo o estado do Ceará: desmatamento ilegal, a degradação do solo, a poluição e a contaminação dos recursos hídricos.
Seja por negligência ou pela falta de informação, o ser humano é o principal agente modificador do meio ambiente. Mesmo com o advento de novas formas e meios de comunica ção, a maior
parte da população ainda não entende ou não está sensibilizada para praticar hábitos sustentáveis no cotidiano, é o que apontam diversas pesquisas na área. O Inventário Florestal do Ceará
(SEMACE, 2016) concluiu que apenas 29% da população entrevistada acredita que mudar de atitude pode ajudar a combater as mudan ças climáticas. Uma outra pesquisa, em âmbito
nacional, realizada pelo IBOPE (2018), aponta que 75% dos entrevistados não separam o lixo em casa e 66% sabem pouco ou nada sobre coleta seletiva. A pesquisa do Instituto Akatu, em
2018, analisou o comportamento do consumidor brasileiro. Na pesquisa, apenas 24% dos entrevistados se consideram consumidores conscientes.
Diante desse cenário, a gestão ambiental nos municípios é diretamente afetada. Em 2019, dos 184 municípios cearenses, somente 35 informaram ao Conselho Estadual do Meio Ambiente
(COEMA) que estão aptos executarem ações de controle ambiental: licenciamento, fiscaliza ção e monitoramento de âmbito local. Com relação à certificação Selo Município Verde, somente
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24 dos 184 municípios atingiram a nota mínima para obter a certificação em 2019. Essa certificação foi criada pela Lei nº 13.304/03 e avalia o cumprimento por parte dos munic ípios de
critérios preestabelecidos de conserva ção e uso sustentável dos recursos naturais, como Política Municipal de Meio Ambiente, saneamento ambiental e sa úde pública, recursos hídricos,
agricultura sustentável e biodiversidade.
A reversão desse quadro é um grande desafio, que perpassa necessariamente por a ções de educação ambiental coordenadas com as diversas institui ções do Estado e a sociedade civil.
Conforme preconiza a Política Estadual de Educação Ambiental, Lei Estadual nº 14.892/11, cabe ao Estado trabalhar permanentemente a mudan ça de comportamento, por meio da
articulação das ações educativas voltadas às atividades de proteção, recuperação e melhoria socioambiental.
Ao longo dos últimos anos, o Governo vem desenvolvendo a ções de educação ambiental no âmbito do estado com intuito de mudar esse cen ário. Desde 2015, ano de criação da SEMA, o
número de municípios cearenses com capacitações em educação ambiental realizada por esta secretaria subiu de 22,82% para 67,93%, em 2018. Já o número de pessoas com acesso às
ações de educação ambiental nas Unidades de Conservação Estaduais saltou de 144.000, em 2017, para 152.000, em 2018.
Para além das ações focadas no cidadão, o Governo também vem promovendo políticas de fortalecimento institucional no âmbito municipal, uma vez que os impactos ambientais se
apresentam de forma mais evidente de forma local. Projetos, como o Selo Munic ípio Verde, que tem por objetivo certificar os munic ípios que possuem bom desempenho ambiental, t êm
demonstrado uma melhoria na qualidade da gestão ambiental dos municípios cearenses.
Ainda com foco local, atendendo à Lei Complementar nº 140/2011, o Governo estabeleceu um projeto que objetiva capacitar e fortalecer os agentes municipais na implementa ção de suas
políticas públicas municipais, para a efetivação da descentralização da política de controle ambiental.
Contudo, a despeito do avanço das ações de educação ambiental no estado, é notório que a população ainda carece de informação e assistência. É nesse contexto que se pretende ampliar
a promoção de ações de educação ambiental no âmbito do Governo Estadual, com intuito de promover mudan ças de atitude e efetivas transformações culturais e sociais para o
desenvolvimento sustentável.
Publico Alvo: Gestores públicos, comunidade escolar, agricultores, comunidades tradicionais, usuários de unidades de conservação, sociedade civil organizada.
Objetivo: Ampliar a promoção da educação ambiental com foco na mudança de atitudes e valores e no fortalecimento da gestão ambiental municipal.
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Escolas públicas estaduais com certificação Selo Escola Sustentável

percentual

Quanto maior, melhor

2019

20,00

25,00

Municípios com capacitações de educação ambiental

percentual

Quanto maior, melhor

2018

68,00

50,00

55,00

Municípios com gestão ambiental descentralizada

percentual

Quanto maior, melhor

2018

19,00

30,00

35,00

número

Quanto maior, melhor

2018

152.000,00

240.000,00

250.000,00

Pessoas com acesso a ações de educação ambiental nas Unidades
de Conservação estaduais

Valor

2022

2023

Iniciativa
Titulo: 721.1.01 - Promoção da Educação Ambiental nos municípios cearenses.
Caracterização: Realização de cursos, palestras, oficinas, etc., por demanda dos municípios.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Curso, palestras, oficinas na área de educação ambiental realizadas pela SEMA.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAPACITAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

74,00

2023

Financeiro (R$)

4.404.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

74,00

2.654.605,00

Físico

148,00

Financeiro (R$)

7.058.605,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 721.1.02 - Promoção da Educação Ambiental nas Unidades de Conservação.
Caracterização: Realização de capacitações, campanhas educativas e realização de eventos nas unidades de conservação administradas pela Secretaria do Meio Ambiente.
Entregas
Titulo: AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA
Definição: Capacitações, Eventos, Campanhas Educativas realizadas nas Unidades de Conservação Estaduais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

3.000.000,00

558,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

558,00

4.000.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1.116,00

7.000.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 721.1.03 - Implantação da certificação Selo Escola Sustentável.
Caracterização: A implantação da certificação Selo Escola Sustentável consiste no reconhecimento de boas pr áticas ambientais realizadas pelas escolas p úblicas estaduais, levando em considera ção quatro
eixos avaliativos: Currículo, Gestão, Espaço Físico e Educomunicação.
Entregas
Titulo: CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA
Definição: Após processo avaliativo as escolas que obtiverem 70% dos pontos possíveis receberão a certificação.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

60,00

2023

Financeiro (R$)

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

80,00

0,00

Físico

140,00

Financeiro (R$)

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 721.1.04 - Promoção de apoio à melhoria na implementação da gestão ambiental municipal.
Caracterização: Essa iniciativa constitui um grupo de ações focadas na gestão ambiental municipal, tornando os municípios responsáveis pela proteção/preservação dos recursos naturais inseridos em seu
território.
Entregas
Titulo: CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA
Definição: A certificação Selo Município Verde é um instrumento da gestão pública estadual que identifica os munic ípios cearenses que desenvolvem ações protetivas do meio ambiente com
melhores resultados possíveis na área ambiental, atendendo a critérios preestabelecidos de conservação e uso sustentável dos recursos naturais.
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: Estrutura de gestão ambiental implantada é aquela que atende aos prerequisitos da Lei Complementar nº
licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental de atividades com impacto ambiental local.

140/2011, a qual prevê que os municípios deverão realizar atividades de

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega

2022

Título

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA

Número Absoluto

Não

40,00

200.000,00

40,00

200.000,00

40,00

Financeiro (R$)

400.000,00

ASSESSORIA REALIZADA

Número Absoluto

Sim

14,00

0,00

14,00

0,00

28,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

7.604.000,00

6.854.605,00

14.458.605,00

DESPESAS CORRENTES

7.454.000,00

6.704.605,00

14.158.605,00

150.000,00

150.000,00

300.000,00

7.604.000,00

6.854.605,00

14.458.605,00

DESPESAS DE CAPITAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Total

2022

2023

7.594.000,00

Total

6.854.605,00

14.448.605,00

10.000,00

0,00

10.000,00

7.604.000,00

6.854.605,00

14.458.605,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS
Órgão Gestor:

43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

Órgãos Executores

24000000 - SECRETARIA DA SAÚDE
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
Justificativa: Os desequilíbrios urbanos presentes na maioria dos munic ípios brasileiros, notadamente os localizados em regi ões metropolitanas, têm sido objeto de preocupação dos diversos governos
Estaduais, Municipais que procuram abordar com responsabilidade estas questões.
Não diferenciando da maioria das metrópoles brasileiras o processo de urbaniza ção de Fortaleza e dos demais municípios da RMF, foi marcado por profunda desigualdade socioecon ômica
que provocou uma ocupação desordenada do solo urbano levando parte da popula ção a ocupar áreas urbanas de modo irregular, em áreas de risco e/ou áreas de preservação, a exemplo
das margens de rios e lagos, manguezais, dunas e encostas, impr óprias para moradia, provocando graves problemas ambientais, tais como o assoreamento dos rios e a degrada ção da
bacia hidrográfica, causados pelo mau uso do solo devido aos desmatamentos, constru ções irregulares e depósito inadequado de resíduos e materiais nos leitos de água, ficando sujeita a
inundações e desmoronamentos.

O Governo do Estado busca resolver essa problemática com as seguintes premissas:
- a fixação de cheias com período de retorno de 20 anos (TR=20 anos) para avaliação da faixa de inundação marginal de rios, lagos e estimativa da população atingida pela cheia;
- centrar o foco na proteção das populações residentes em áreas de riscos junto às margens de rios, lagos, manguezais, dunas e encostas;
- propor soluções, cuja combinação resulte num incremento de eficiência maior do que a soma de benefícios individuais e a definição de obras de intervenção que apresentem viabilidade
segundo os aspectos hidrológicos, ambientais, sociais, políticos e econômicos e que efetivamente resultem em benef ícios tangíveis no que concerne à proteção da população marginal aos
rios, lagos, manguezais, dunas e encostas.
Com isso o Governo do Estado, através deste programa vem implantando Projetos que, ao tempo em que remove e reassenta as popula ções que em habitações dignas e de qualidade
situadas em áreas urbanizadas e dotadas de toda a infraestrutura, recupera os rios, lagos e encostas.
Publico Alvo: População residente nas áreas das intervenções, priorizando as famílias em vulnerabilidade social.
Objetivo: Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas.
Indicadores Programáticos
Título

Áreas de risco eliminadas

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Metas de Desempenho

Valor

84,37

2022

2023

100,00

100,00
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Iniciativa
Titulo: 722.1.01 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho.
Caracterização: Consiste na retirada das ocupações irregulares na área de proteção ambiental, melhorando as condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento do
Rio Maranguapinho em situação de alto risco. Promove a delimitação dessa área, com uma via paisagística e com a recuperação socioambiental do Rio. Além de realização da desobstrução
das calhas para controle de cheias, com de serviços de dragagem, limpeza do leito e definição da calha considerando as vazões de 20 anos de recorrência.
Entregas
Titulo: ÁREA URBANIZADA
Definição: Área Urbanizada do Rio Maranguapinho compreende a implanta ção de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos : Trecho II (Av. Senador Fernandes
Távora à Av. Osório de Paiva ) , Trecho III A, margem direita (Av. Osório de Paiva à Av. Jardim Fluminense), Trecho IIIB - Av. Jardim Fluminense ao 4º Anel Viário, Trecho IV, margem
direita (4º Anel viário até as proximidades da Barragem Maranguapinho e Trecho Zero , margem direita (Av. Mister Hull à Av. independência).
Titulo: DRAGAGEM EXECUTADA
Definição: Dragagem do Rio Maranguapinho no trecho compreendido entre a Av. Fernandes Távora e a Barragem Maranguapinho.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ÁREA URBANIZADA
DRAGAGEM EXECUTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

quilômetro

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

3,00

26.105.000,00

0,00

27.980.000,00

3,00

54.085.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 722.1.02 - Requalificação urbana e ambiental do Rio Cocó.
Caracterização: Consiste na retirada das ocupações irregulares na área de proteção ambiental, melhorando as condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento do
Rio Cocó em situação de alto risco. Promove a delimitação dessa área com uma via paisagística e a recuperação socioambiental do Rio, além da desobstrução da calha para controle de
cheias com serviços de dragagem, limpeza do leito e definição da calha considerando as vazões de 20 anos de recorrência.
Entregas
Titulo: ÁREA URBANIZADA
Definição: Urbanização das margens do Rio Cocó compreendendo implanta ção de via paisagística com ciclovia e áreas de esporte e lazer (praça) nos trechos: Trecho I (Av. Presidente Costa e
Silva à Av. Val Paraíso), Trecho II, margem esquerda (Av. Dep. Paulino Rocha à Av. Pompílio Gomes), Trecho Zero, margem Direita (Av. Val Paraíso à Barragem Cocó) e Trecho III ,
margem esquerda ( Rua José Albino à Av. Dep. Paulino Rocha.
Titulo: DRAGAGEM EXECUTADA
Definição: Dragagem do Rio Cocó no trecho compreendido entre a BR 116 e Av. Paulino Rocha e trecho do encontro do Rio com a Av. Raul Barbosa com o Canal da Aerol ândia à Av. Sebastião
de Abreu.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ÁREA URBANIZADA
DRAGAGEM EXECUTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

quilômetro

Físico

Sim

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1,00

18.535.000,00

1,00

20.010.000,00

2,00

38.545.000,00

0,00

145.000,00

0,00

145.000,00

0,00

290.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 722.1.03 - Requalificação Urbana da Comunidade Dendê.
Caracterização: Consiste na implantação de infraestrutura e abertura de ruas de forma a possibilitar a circula ção de veículos e serviços urbanos nas áreas já consolidadas, na área de intervenção definida no
Projeto Dendê.
Entregas
Titulo: ÁREA URBANIZADA
Definição: Urbanização de áreas na Comunidade do Dendê compreende pavimenta ção e/ou alargamento de vias existentes, constru ção de novas vias e passeios, praças e galerias de drenagem,
a ser implantado em duas etapas, a 1ª etapa numa área de 19,22 ha (da Baixada até a Rua do Comércio) e a 2ªetapa numa área de 18,37ha (da Rua do Comércio até o limite sul da
Comunidade).
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ÁREA URBANIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

7.050.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

7.550.000,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

14.600.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 722.1.04 - Expansão do conhecimento técnico-cientifico sobre a degradação de áreas urbanas.
Caracterização: A iniciativa Expansão do conhecimento técnico-cientifico sobre a degradação de áreas urbanas corresponde ao desenvolvimento de pesquisas, estudos e planos visando à
áreas urbanas degradadas nas regiões metropolitanas do Estado.

recuperação de

Entregas
Titulo: PLANO ELABORADO
Definição: Contempla a elaboração de Plano Integrado de Revitalização de Áreas Urbanas Degradadas e de Regulariza ção Fundiária
Interesse Social (Zeis) dos municípios das regiões metropolitanas do Estado.

(PIRF) para as áreas degradadas e Zonas Especiais de

Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PLANO ELABORADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

0,00

0,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

0,00

Financeiro (R$)

0,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 722.1.05 - Promoção do gerenciamento da política pública de revitalização das áreas degradadas.
Caracterização: A iniciativa promoção do gerenciamento da política pública de revitalização das áreas degradadas permitirá a execução dos serviços de apoio técnico e operacional ao desenvolvimento da
política.
Entregas
Titulo: PROJETO APOIADO
Definição: A iniciativa promoção do gerenciamento da política pública de revitalização das áreas degradadas permitirá a execução dos serviços de apoio técnico e operacional ao desenvolvimento
da política.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PROJETO APOIADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

7.711.229,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

7.888.237,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

15.599.466,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 722.1.06 - Implantação do Distrito de Inovação em Saúde de Porangabussu. (Descontinuada)
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Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

59.546.229,00

63.573.237,00

DESPESAS CORRENTES

7.881.039,00

8.058.047,00

15.939.086,00

DESPESAS DE CAPITAL

51.665.190,00

55.515.190,00

107.180.380,00

59.546.229,00

63.573.237,00

123.119.466,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total

123.119.466,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

Total

2022

2023

Total

59.546.229,00

63.573.237,00

123.119.466,00

59.546.229,00

63.573.237,00

123.119.466,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL
Órgão Gestor:

57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Órgãos Executores

57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Justificativa: O princípio do desenvolvimento sustentável visa o uso racional dos recursos ambientais buscando a coexist ência harmônica entre economia e meio ambiente, na perspectiva de uma sa úde
única, união indissociável entre a saúde animal, humana e ambiental. Dessa forma, a prote ção e o cuidado com a fauna doméstica e silvestre devem ser pontos chaves nas pol íticas públicas
de desenvolvimento sustentável.
A propósito, a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 225, § 1º, inciso VII, determina que cabe ao Poder Público - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as pr áticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade¿.
O bem-estar animal tem sido tema recorrente nas mais diversas esferas da sociedade pelo aumento crescente da popula ção de animais domésticos nos domicílios. Segundo o IBGE, em
2013, 44,3% dos municípios do país possuíam pelo menos um cachorro, o que equivale a 28,9 milhões de unidades domiciliares, sendo na regi ão nordeste um número de 36,4% e em
relação às unidades domiciliares com gatos, no nordeste esse número chega a 22,7%.
Segundo a Organização Mundial de Saúde ¿ OMS, além do comprometimento da saúde e do bem-estar dos cães e gatos pelas condições impróprias de alimentação e abrigo, quando os
animais estão sem cuidados também existe uma ameaça à saúde humana e ambiental, os outros dois pilares que, junto com a saúde animal, compõem a Saúde Única.
Fica explícito que apesar dos dados acima citados, as pol íticas públicas ainda são incipientes para enfrentamento da problem ática decorrente da grande população de animais que são
submetidos a maus tratos. O abandono destes tem causado impactos negativos na sa úde única sem que haja no Estado estratégias que possibilitem, a médio e longo prazo, a redução de
populações de animais de rua com o devido manejo ético de cães e gatos.
Além de repercutir no bem-estar e na saúde única, a ausência de controle populacional desses animais pode impactar na biodiversidade de áreas protegidas e de áreas verdes urbanas. A
predação, o aumento no nível de estresse e a transmissão de doenças podem afetar as taxas de sobrevivência e reprodução de animais silvestres, como aves.
No que se refere às espécies silvestres nativas, segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Amea çada de Extinção, publicado em 2018, a perda de habitats é sua a principal amea ça,
tendo a caça/captura ilegal ocupado o segundo lugar na ameaça à fauna nordestina, colocando em risco mais de 122 espécies.
Em 2011, a Lei complementar nº 140 determinou que aos Estados caberiam a elabora ção da relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção e o fomento das atividades que
conservem essas espécies in situ, além do controle da apanha de espécimes da fauna silvestre, seus ovos e larvas destinadas à implantação de criadouros e à pesquisa científica, bem
como a aprovação do funcionamento de criadouros da fauna silvestre. Atividades estas anteriormente realizadas exclusivamente pela União.
Nesse contexto, é imprescindível que o Estado do Ceará aplique esforços no sentido de criar uma Política Estadual de Bem-Estar e Proteção à Fauna para assegurar a manutenção da
diversidade biológica, do fluxo gênico, garantindo o bem-estar e as relações integradas entre os órgãos ambientais e demais mecanismos de proteção existentes.
Publico Alvo: Prefeituras municipais, população urbana e rural, ONG¿s, OSCIPs, instituições de pesquisa e sociedade em geral.
Objetivo: Reduzir as populações de animais domésticos abandonados em condições de maus tratos e o número de espécies ameaçadas de extinção no Estado do Ceará
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Animais silvestres reabilitados e devolvidos à natureza

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Atendimento de denúncias relacionadas a crimes ambientais
praticados contra a fauna

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Municípios cearenses que possuem políticas públicas de proteção e
bem-estar animal

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Metas de Desempenho

Valor

2022

2023

20,00

25,00

0,00

20,00

9,00

10,00

20,00

Iniciativa
Titulo: 723.1.01 - Implantação da Política Estadual de Proteção à Fauna.
Caracterização: Em virtude da lei complementar nº 140 de 2011 atribuiu-se aos estados a competência para gestão e manejo da fauna, junto à União, tornando-se imprescindível a criação de instrumentos
legais em âmbito estadual. A Lei visa estabelecer e regulamentar a gestão da fauna do Ceará nos limites de sua competência promovendo a proteção da fauna silvestre e doméstica.
Entregas
Titulo: LEI PUBLICADA
Definição: Publicação de Lei que visa a Proteção da Fauna cearense publicada com objetivos, diretrizes e regulamentação sobre o manejo da fauna silvestre e doméstica.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

LEI PUBLICADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

0,00

0,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

0,00

Financeiro (R$)

0,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 723.1.02 - Implantação da lista vermelha da fauna ameaçada no Estado.
Caracterização: Consiste na elaboração e publicação da Lista da Vermelha da fauna cearense amea çada de extinção e identificar o status de ameaça das espécies animais existentes no Estado do Cear á
visando orientar ações de proteção às espécies e monitorar o nível de ameaça a fauna. A elaboração desse estudo subsidiará a realização de planos de conservação, implementação de
políticas públicas, educação ambiental e para a sensibilização e conscientização da vulnerabilidade da biodiversidade.
Entregas
Titulo: LISTA VERMELHA PUBLICADA
Definição: Publicação da lista vermelha da fauna ameaçada no Estado para o conhecimento do status de ameaça das espécies no Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

LISTA VERMELHA PUBLICADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 723.1.03 - Promoção do bem estar de animais domésticos.
Caracterização: A promoção do bem estar de animais domésticos visa apoiar os municípios a realizar ações de vacinação e castração de animais para saúde pública e bem estar dos animais.
Entregas
Titulo: CAMPANHA REALIZADA
Definição: Campanhas sobre a guarda responsável, vacinação e castração de animais nos municípios cearenses.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

CAMPANHA REALIZADA

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

38.000,00

10,00

Total*

Financeiro (R$)

12,00

50.000,00

Físico

Financeiro (R$)

22,00

88.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 723.1.04 - Qualificação da prestação dos serviços municipais no âmbito da política pública de proteção animal.
Caracterização: Consiste em estimular o estabelecimento de pol íticas públicas municipais para bem estar de animais dom ésticos, com seus respectivos instrumentos ou mecanismos legais, visando
estabelecer métodos de controle populacional éticos e campanhas para guarda respons ável com objetivo principal de diminuir o abandono e os maus tratos aos animais dom ésticos,
aumentando a proteção e promovendo o bem estar animal, dentre outras medidas.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Capacitação voltada às equipes municipais que receberão qualificação para elaboração de seus instrumentos legais visando o bem estar animal.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAPACITAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

10,00

2023

Financeiro (R$)

37.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

13,00

50.000,00

Físico

23,00

Financeiro (R$)

87.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 723.1.05 - Expansão da oferta de serviços de proteção da fauna silvestre do estado do Ceará.
Caracterização: A partir da Lei Federal 140/2011, iniciou-se uma gradativa transferência da responsabilidade antes assumida pelo IBAMA para a SEMACE, quanto à oferta de servi ços voltados para a guarda
e proteção da fauna silvestre no estado do Cear á. Assim, será construído um Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETAS na Região do Cariri, para fazer face à
demanda daquela Região e entorno.
Entregas
Titulo: CENTRO DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES IMPLANTADO
Definição: Criação do Centro de Triagem de Animais Silvestres. Serão as atividades a ser desenvolvidas no Centro: recepção, triagem, abrigamento, resgate e transfer ência de animais silvestres
no estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

CENTRO DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DE
ANIMAIS SILVESTRES IMPLANTADO

Número Absoluto

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

300.000,00

5,00

Sim

Físico

Total*

Financeiro (R$)

10,00

Físico

3.000.000,00

Financeiro (R$)

15,00

3.300.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 723.1.06 - Promoção dos serviços de abrigamento e proteção da fauna silvestre do estado do Ceará.
Caracterização: A iniciativa envolve a manutenção dos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas), voltados à prestação dos serviços de abrigamento e proteção da fauna silvestre em
situação de risco e ameaça.
Entregas
Titulo: CENTRO DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES MANTIDO
Definição: A entrega refere-se à manutenção dos serviços de alimentação, atendimento veterinário, higiene e limpeza, operações de resgate e soltura, manutenção e conservação dos prédios dos
Cetas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CENTRO DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DE
ANIMAIS SILVESTRES MANTIDO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Não

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

Físico

1.000.000,00

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

1.500.000,00

Financeiro (R$)

1,00

2.500.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

1.375.000,00

4.600.000,00

5.975.000,00

DESPESAS CORRENTES

1.075.000,00

1.600.000,00

2.675.000,00

300.000,00

3.000.000,00

3.300.000,00

1.375.000,00

4.600.000,00

5.975.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Órgão Executor Financeiro
57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Total

2022

2023

Total

75.000,00

100.000,00

175.000,00

1.300.000,00

4.500.000,00

5.800.000,00

1.375.000,00

4.600.000,00

5.975.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ
Órgão Gestor:

57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Órgãos Executores

21200003 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ
57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Justificativa: A diversidade biológica oferta os recursos e serviços necessários à sobrevivência no planeta e contribui com benefícios recreacionais, educacionais, est éticos e culturais para o bem estar
humano. São valores da biodiversidade imensuráveis que se perdem quando do desmatamento, da degrada ção ambiental, da poluição de solos e mananciais hídricos, e desenvolvimento de
atividades degradadoras sem o devido controle.
As atividades antrópicas apresentam-se como um dos principais fatores de degrada ção da biodiversidade. Os recursos ambientais passam por um quadro crescente de perda de qualidade e
disponibilidade, entre outros cenários desfavoráveis que comprometem a garantia de um ambiente ecologicamente saud ável, dos usos futuros e da própria continuidade das atividades
socioeconômicas, necessitando da implementação de instrumentos de gestão ambiental continuamente, destacando -se o processo de licenciamento, fiscaliza ção e monitoramento
ambiental, instituídos como instrumentos de gestão ambiental.
Em dados obtidos pelo Serviço Florestal Brasileiro para a elaboração do Inventário Florestal Nacional no Estado do Ceará (MMA, 2016), constatou-se que o Ceará possui 57% do seu
território coberto por tipologias consideradas florestais, cuja ocupa ção humana desordenada e a exploração desenfreada dos recursos naturais v êm impactando principalmente as regiões
secas do Estado, provocando a degrada ção da terra, a perda da cobertura vegetal nativa e a redu ção da disponibilidade de água. A intensificação de tais processos levou crescentes fra ções
dessas regiões à condição de áreas degradadas, fenômeno conhecido como desertificação.
Segundo dados da FUNCEME (2015), 49 dos 184 municípios do Ceará já mostram fortes sinais da degradação ambiental, tendo como vetores mais importantes o desmatamento ilegal para
satisfazer demandas por carvão vegetal e lenha para fins energéticos, bem como as queimadas descontroladas.
A manutenção de áreas florestais e da cobertura vegetal é extremamente ben éfica para a garantia da qualidade do solo, uma vez que aumenta o quantitativo de carbono e nutrientes deste,
além de contribuir para qualidade do ar e da água.
Segundo as Metas de Aichi relativas à implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), o equivalente ao percentual de 10% das zonas costeiras e marinhas devem ser
conservadas e as pessoas devem conhecer o valor da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos ofertados para conservá-la e usá-la sustentavelmente.
Nesse contexto, as ações de conservação da flora, do solo, do ar, de mananciais h ídricos, ampliação da cobertura vegetal do Estado, criação de Unidades de Conservação, ampliação de
ações de fiscalização e licenciamento ambiental constituem-se como estratégias da política ambiental cearense para a conserva ção e preservação de ecossistemas naturais, garantindo a
disponibilidade e manutenção de bens e serviços ecossistêmicos para as gerações presentes e futuras, por meio da implementa ção do Programa Ceará Mais Verde, atendendo ao que
determina especialmente os seguintes dispositivos legais: o C ódigo Florestal, Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012, a Lei Federal nº 13.153 de 31 de julho de 2015 que institui a
Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, a Política Florestal do Estado do Ceará, Lei nº 12.488 de 13 de setembro de 1995, a Lei nº 16.002 de 02 de
maio de 2016, que institui o Programa Estadual de Valoriza ção das Espécies Vegetais Nativas, a Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que institui a Política Nacional do Meio
Ambiente, bem como o Sistema Nacional de Unidades de Conserva ção ¿ SNUC estabelecido por meio da Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000, a Lei nº. 14.950, de 27 de junho de
2011, que estabelece o Sistema Estadual de Unidades de Conserva ção ¿ SEUC, a Resolução COEMA nº. 02/2019 que dispõe sobre procedimentos, critérios, parâmetros e custos aplicados
aos processos de licenciamento e autorização ambiental no âmbito
Publico Alvo: Grandes e pequenos produtores rurais do estado do Cear á, terceiro setor, gestores municipais, popula ção residente no entorno das unidades de conserva ção do estado, sociedade civil em
geral.
Objetivo: Ampliar a conservação, recuperação e proteção dos recursos naturais e a biodiversidade do Ceará.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

hectare

Quanto maior, melhor

2017

16,00

5,00

5,00

Áreas protegidas por Reservas Particulares do Patrimônio Natural
(RPPN)

percentual

Quanto maior, melhor

2016

1,35

1,38

1,38

Áreas protegidas por Unidades de Conservação municipais

percentual

Quanto maior, melhor

2017

3,64

3,74

3,78

Atendimento das ocorrências de fiscalização ambiental registradas

percentual

Quanto maior, melhor

2018

68,00

70,00

75,00

Incremento de área florestada e reflorestada no Estado do Ceará

hectare

Quanto maior, melhor

2018

70,00

10,00

10,00

Taxa de crescimento de visitação em Unidades de Conservação
estaduais

percentual

Quanto maior, melhor

2018

20,00

35,00

40,00

Área de Mata Atlântica protegida no Estado do Ceará

Valor

2022

2023
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 724.1.01 - Ampliação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação.
Caracterização: A ampliação do Sistema Estadual de Unidades de Conserva ção, instituído por meio da Lei 14.950/2011, trata das diretrizes para a criação e implantação das Unidades de Conservação no
âmbito do estado do Ceará, envolve a articulação entre as Instituições governamentais, órgãos gestores de Unidades de Conservação (federais, estaduais, municipais e particulares) e
parceiros como, universidades, organismos Internacionais, organiza ções não governamentais e empresas para o apoio à criação, planejamento e implantação de Unidades de Conservação
no estado do Ceará.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Consiste na implementação de atividades relacionadas as linhas de a ção temáticas referentes ao fortalecimento das organiza ções comunitárias; educação ambiental e
educomunicação; fortalecimento e valorização da cultura das comunidades tradicionais; fortalecimento de a ções de organização ou articulação de mulheres; e formação, inclusão e
empoderamento de jovens para integrar a comunidade de pescadores artesanais e marisqueiras da Col ônia de Pescadores Z-8 com a gestão do Parque Estadual Marinho da Pedra da
Risca do Meio (PEMPRIM).
Titulo: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPLANTADA
Definição: Refere-se a criação e/ou regularização de acordo com o Sistema Estadual de Unidades de Conserva ção, após a contratação e/ou elaboração de estudos técnicos e consultas públicas
e inseridas no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação (estadual, municipal e particular).
Titulo: MANEJO AMBIENTAL REALIZADO
Definição: Consiste na elaboração de estudos técnicos que subsidiarão a criação de três unidades de conservação estaduais no bioma Caatinga bem como, a implementa ção de boas práticas de
manejo do Babaçu e Carnaúbas pelas comunidades locais e entorno de UC Estadual localizada nos munic ípios de Granja e Viçosa do Ceará, relacionadas a atividades produtivas que
contribuam com a manutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos.
Titulo: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MARINHA MONITORADA
Definição: Consiste no acompanhamento sistemático da biota marinha, no controle da atividade pesqueira e educação ambiental e da atividade turística.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Unidade de Medida

Acumulativa

CAPACITAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

0,00

Financeiro (R$)

1.100.000,00

0,00

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

5,00

150.000,00

MANEJO AMBIENTAL REALIZADO

Número Absoluto

Sim

0,00

100.000,00

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MARINHA
MONITORADA

Número Absoluto

Não

2,00

0,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

2.100.000,00

0,00

3.200.000,00

0,00

300.000,00

5,00

450.000,00

1,00

1.100.000,00

1,00

1.200.000,00

2,00

0,00

2,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 724.1.02 - Promoção da valorização de espécies vegetais nativas do Ceará.
Caracterização: Consiste na implementação do Programa de Valorização de Espécies Vegetais Nativas do Ceará, conforme estabelecido pela Lei estadual nº 16.002, de 02 de maio de 2016, bem como,
fundamentando-se nas estratégias deste programa, como o incentivo a cria ção, manutenção e o desenvolvimento de hortos e viveiros de mudas nativas e a implementa ção de ações de
florestamento e reflorestamento.
Entregas
Titulo: UNIDADE DE PRODUÇÃO IMPLANTADA
Definição: Consiste em facilitar o acesso às mudas, como incentivo à arborização urbana com espécies nativas, bem como ações de florestamento, reflorestamento e educa ção ambiental como
parte da implementação do Programa de Valorização de Espécies Vegetais Nativas do Ceará, Lei estadual nº 16.002, de 02 de maio de 2016, fundamentando-se nas estratégias deste
programa, como o incentivo a criação, manutenção e o desenvolvimento de hortos e viveiros de mudas nativas do Estado do Ceará.
Titulo: MUDA NATIVA PRODUZIDA
Definição: Produção de mudas de espécies vegetais nativas que serão destinadas a projetos de florestamento, reflorestamento, arboriza ção urbana, educação ambiental e recuperação de áreas
degradadas em regiões administrativas distintas do Ceará.
Titulo: PLANTIO REALIZADO
Definição: Consiste no plantio de mudas de espécies vegetais nativas, bem como com a gera ção de benefícios socioambientais e ecossistêmicos, para melhorar a qualidade do ar, da água, do
clima e bem estar da população cearense. A ampliação de ações de florestamento e reflorestamento se dará por meio do estabelecimento de acordos com interessados nessa
iniciativa, seja por cumprimento de obriga ções como a reposição florestal ou termos de ajustamento de conduta, ou por objetivos de conserva ção, recuperação de áreas ou para
realização de pesquisas no território do Estado do Ceará
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

500.000,00

Financeiro (R$)

UNIDADE DE PRODUÇÃO IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

5,00

500.000,00

11,00

1.000.000,00

MUDA NATIVA PRODUZIDA

Número Absoluto

Sim

130.382.000,00

170.000,00

14.038.000,00

100.000,00

144.420.000,00

270.000,00

hectare

Sim

120,00

270.000,00

100,00

200.000,00

220,00

470.000,00

PLANTIO REALIZADO

6,00

Físico

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 724.1.03 - Promoção da proteção da Mata Atlântica no Ceará.
Caracterização: A promoção de ações para a proteção da Mata Atlântica no Ceará objetiva conservar os remanescentes dessa forma ção vegetacional, bem como de seus ecossistemas associados no
Estado, e ocorrerá pelo estímulo à implementação de políticas públicas voltadas para a conservação e recuperação da Mata Atlântica.
Entregas
Titulo: PLANO ELABORADO
Definição: Refere-se a conservação dos remanescentes dessa formação vegetacional, bem como de seus ecossistemas associados no Estado, ocorrendo pelo est ímulo à implementação de
políticas públicas voltadas para a conservação e recuperação da Mata Atlântica.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PLANO ELABORADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

120.000,00

8,00

Total*

Financeiro (R$)

6,00

100.000,00

Físico

Financeiro (R$)

14,00

220.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 724.1.04 - Expansão da prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em Unidades de Conservação Estaduais.
Caracterização: A ampliação das ações dar-se-á mediante a criação de brigada florestal e capacitação para mitigar e evitar os danos causados pelos inc êndios florestais e melhorar o tempo de resposta
quando das ocorrências, tendo como público-alvo representantes da sociedade civil, Institui ções Públicas, conselhos gestores de Unidades de Conserva ção, Técnicos e Gestores Municipais
e sociedade em geral.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Capacitação para técnicos das prefeituras, agentes de sa úde, conselho gestor da unidade de conserva ção e demais atores envolvidos, sobre preven ção, controle e combate ao
incêndio florestal.
Titulo: BRIGADA DE INCÊNDIO IMPLANTADA
Definição: A brigada de incêndio florestal consiste no agrupamento de t écnicos qualificados para desenvolver a ções de prevenção, controle e combate aos incêndios florestais em unidades de
conservação estaduais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CAPACITAÇÃO REALIZADA
BRIGADA DE INCÊNDIO IMPLANTADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

4,00

70.000,00

5,00

100.000,00

9,00

170.000,00

1,00

200.000,00

1,00

250.000,00

2,00

450.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 724.1.05 - Qualificação física das unidades de conservação estaduais.
Caracterização: A qualificação das estruturas físicas em unidades de conservação consiste na construção, reformas, sinalização e demais serviços
protegidas.

necessários para a modernização e melhorias das áreas

Entregas
Titulo: EQUIPAMENTO SOCIAL IMPLANTADO
Definição: Ampliação da quantidade de equipamentos de lazer, esporte e educação ambiental nas unidades de conservação estaduais.
Titulo: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTRUTURADA
Definição: Refere-se à conservação e melhoria na estrutura física e infraestrutura das unidades de conservação estaduais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

EQUIPAMENTO SOCIAL IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

18,00

2.000.000,00

18,00

5.000.000,00

36,00

Financeiro (R$)

7.000.000,00

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTRUTURADA

Número Absoluto

Sim

10,00

10.250.361,00

10,00

7.200.000,00

20,00

17.450.361,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 724.1.06 - Promoção da melhoria da gestão das Unidades de Conservação Estaduais.
Caracterização: A promoção de ações para a melhoria da gestão socioparticipativa em Unidades de Conserva ção Estaduais, dar-se-á por meio da realização de capacitações quanto à gestão e manejo
adequado da Unidade de Conservação, conforme o regime de uso, tipo de categoria da área protegida e Plano de Ação proposto pelo Conselho para o ano subsequente e implementa ção de
planos de manejo nessas unidades.
Entregas
Titulo: CAPACITAÇÃO REALIZADA
Definição: Serão realizados cursos e oficinas para qualificação dos membros do Conselho Gestor das Unidades de Conservação Estaduais.
Titulo: PLANO DE MANEJO IMPLANTADO
Definição: O Plano de Manejo é um instrumento técnico que norteia a gestão da Unidade de Conservação, ordenando o uso público.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

CAPACITAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

31,00

150.000,00

31,00

Financeiro (R$)

100.000,00

Físico

62,00

Financeiro (R$)

250.000,00

PLANO DE MANEJO IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

12,00

0,00

13,00

500.000,00

25,00

500.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 724.1.07 - Promoção da regularização ambiental de propriedades e posses rurais no estado do Ceará.
Caracterização: A iniciativa envolve o apoio ao cadastramento dos assentamentos rurais e sua an álise, bem como a análise de todos os cadastros realizados no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental
Rural (Sicar).
Entregas
Titulo: CADASTRO AMBIENTAL RURAL REALIZADO
Definição: A entrega refere-se à realização do cadastro ambiental dos imóveis rurais lançados no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural.
Titulo: CADASTRO AMBIENTAL RURAL ANALISADO
Definição: A entrega refere-se à análise dos cadastros ambientais rurais feito Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (Sicar), bem como a atualização de seu status nesse sistema.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

CADASTRO AMBIENTAL RURAL REALIZADO

Número Absoluto

Sim

71.060,00

4.433.825,00

49,00

0,00

71.109,00

Financeiro (R$)

4.433.825,00

CADASTRO AMBIENTAL RURAL ANALISADO

Número Absoluto

Sim

12.800,00

3.000.000,00

12.800,00

1.000.000,00

25.600,00

4.000.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 724.1.08 - Promoção do controle e fiscalização dos recursos ambientais estaduais.
Caracterização: Ações de controle e fiscalização em áreas especialmente protegidas que demandam estrat égias conjuntas reunindo esforços dos órgãos ambientais - SEMA, SEMACE, CIOPAER e BPMA
na defesa e preservação ambiental.
Entregas
Titulo: FISCALIZAÇÃO REALIZADA
Definição: Implementação das ações de fiscalização e monitoramento ambiental em áreas protegidas do Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

FISCALIZAÇÃO REALIZADA

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

14,00

2023

Financeiro (R$)

660.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

14,00

100.000,00

Físico

28,00

Financeiro (R$)

760.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 724.1.09 - Promoção da gestão das unidades de conservação.
Caracterização: Consiste nas ações de manutenção das atividades de proteção e conservação das unidades de conservação visando a melhoria na estrutura física e infraestrutura das Unidades de
Conservação Estaduais
Entregas
Titulo: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MANTIDA
Definição: A manutenção das estruturas físicas em unidades de conservação consiste na realização de serviços necessários para a modernização e melhorias das áreas protegidas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega

2022

Título

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MANTIDA

Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Físico

31,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

11.000.000,00

Total*

Financeiro (R$)

31,00

Físico

11.000.000,00

31,00

Financeiro (R$)

22.000.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

34.174.186,00

29.650.000,00

63.824.186,00

DESPESAS CORRENTES

23.754.825,00

19.000.000,00

42.754.825,00

DESPESAS DE CAPITAL

10.419.361,00

10.650.000,00

21.069.361,00

34.174.186,00

29.650.000,00

63.824.186,00

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Total

2022

2023

Total

26.080.361,00

28.550.000,00

8.093.825,00

1.100.000,00

54.630.361,00
9.193.825,00

34.174.186,00

29.650.000,00

63.824.186,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Órgão Gestor:

57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Órgãos Executores

57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Justificativa: As Mudanças Climáticas afetam de forma significativa o planeta, especialmente as regi ões tropicais, de acordo com o 5º Relatório Científico do Painel Intergovernamental sobre Mudan ças
Climáticas ¿ IPCC (2018), que propõe ações para limitar o aumento da temperatura média do planeta em, no máximo,1,5 ºC até o fim deste século.
As emissões atuais de gases de efeito estufa (GEE), promotoras do aumento de temperatura que observamos hoje, causar ão impactos irreversíveis, que serão desastrosos para a
população, o meio ambiente e a economia. Segundo o Painel Brasileiro de Mudan ças Climáticas ¿ PBMC, as previsões para o Nordeste são de decréscimo entre 10 e 20 % da precipitação e
aumento de 0,5 a 1 °C da temperatura durante as próximas duas décadas (até 2040), podendo chegar a 4,5 ºC até 2100.
Ainda segundo o IPCC, o Estado do Ceará apresenta áreas de grande vulnerabilidade às mudanças climáticas, como o semiárido, tendo como possíveis cenários futuros - elevações de
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temperatura entre 2 º a 4 ºC. Essas alterações no clima impactam significativamente a vida da popula ção, através do aumento de áreas desertificadas, redução da disponibilidade hídrica,
aumento do período seco e incêndios florestais, ocasionando perda de biodiversidade, crescimento do processo migrat ório da população humana, aumento do processo de degrada ção da
zona costeira, dentre outros.
O Brasil, como signatário do Acordo de Paris, realizado na COP 23, em 2015, se propôs na sua NDC (Contribuições Nacionalmente Determinadas) a reduzir suas emiss ões de gases de
efeito estufa em 37 % até 2025 e 43 % até 2030 (ano base 2005), e o estado do Ceará tem um importante papel nesse objetivo, já que, segundo o Observat ório do Clima, o estado emitiu
cerca de 29 milhões de toneladas de CO2 apenas no ano de 2017. Por isso, e por todos os efeitos que as mudan ças climáticas já estão causando ao estado, torna-se imprescindível que o
Ceará implemente ações de mitigação e adaptação, como forma de minimizar os efeitos negativos dessas mudanças, reduzindo também as suas emissões de GEE.
Dentre essas ações de adaptação, está o ordenamento da zona costeira. O Ceará possui uma costa de 573 km de extensão e tem como uma das principais atividades econ ômicas o turismo
sustentável, que tem como base a conservação e a preservação dos recursos naturais marinhos. Os efeitos das mudan ças no clima afetam diretamente essa região, como o aumento no
nível do mar e a diminuição da área de praia, agravando ainda mais os problemas e conflitos existentes e impactando negativamente a sociedade, o meio ambiente e a economia do litoral .
Portanto, o gerenciamento costeiro tem como objetivo orientar e disciplinar a utiliza ção racional dos recursos ambientais da Zona Costeira adaptando essa regi ão aos efeitos das mudanças
climáticas e contribuindo para a elevação da qualidade de vida da população, promovendo a proteção de seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural.
Dessa forma, o estado do Ceará publicou sua pol ítica estadual sobre mudanças climáticas em 2016, Lei nº 16.146/2016, tendo como um dos seus instrumentos o Plano Estadual de
Mudanças Climáticas que orientará ações do estado para a mitigação e a adaptação às mudanças do clima, além de propor incentivos para a utiliza ção de energias alternativas e de
atividades econômicas de baixo carbono.
Publico Alvo: Pequenos e grandes produtores rurais do Cear á, gestores municipais, população residente e turistas em municípios costeiros, atores do segmento de energias renov áveis e atividade
econômica terciária em zona costeira.
Objetivo: Reduzir as emissões de gases de efeito estufa no estado do Ceará e minimizar os efeitos negativos das mudanças climáticas
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

ponto por praia

Quanto maior, melhor

2019

Percentual de Empresas com Certificação Selo Empresa Sustentável

percentual

Quanto maior, melhor

Taxa de redução das emissões de gases de efeito estufa

percentual

Veículos do ciclo diesel fora do padrão da legislação vigente
vistoriados em blitzes

percentual

Densidade de monitoramento da balneabilidade das praias de
Fortaleza

Metas de Desempenho

Valor

2022

2023

2,58

2,75

2,75

2019

15,00

20,00

Quanto maior, melhor

2019

5,00

5,00

Quanto menor, melhor

2020

10,00

10,00

8,35

Iniciativa
Titulo: 725.1.01 - Implantação da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas.
Caracterização: A iniciativa está focada na implementação dos instrumentos da política voltados para as ações de mitigação e adaptação às mudanças do clima.
Entregas
Titulo: PLANO ELABORADO
Definição: Esta entrega contém o Plano Estadual de Mudanças Climáticas e o Plano Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PLANO ELABORADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

1,00

1.400.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

0,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

1,00

1.400.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 725.1.02 - Promoção da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro.
Caracterização: Consiste na elaboração e implementação de instrumentos para o ordenamento territorial da zona costeira do estado.
Entregas
Titulo: PLANO ELABORADO
Definição: A entrega refere-se ao instrumento de planejamento de uso e ocupação da orla.
Titulo: LEI PUBLICADA
Definição: Instrumento jurídico que institui a Política de Gerenciamento Costeiro do Ceará, criada em 2006, e está sendo revisada sob coordenação da Sema.
Titulo: ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL ELABORADO
Definição: A entrega refere-se ao Zoneamento
desenvolvimento sustentável.

Ecológico

Econômico

Costeiro,

um

instrumento

técnico

que

norteia

as

políticas

públicas

de

crescimento

econômico

fundamentadas

no

Titulo: CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA
Definição: O Selo Praia Limpa é a certificação que consiste em reconhecer as praias quanto a parâmetros ambientais que proporcionem uma boa qualidade ambiental.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PLANO ELABORADO
LEI PUBLICADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Número Absoluto

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

1,00

0,00

1,00

0,00

2,00

0,00

Sim

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

200.000,00

0,00

24,00

0,00

44,00

0,00

ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL ELABORADO

Número Absoluto

Sim

0,00

CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA

Número Absoluto

Sim

20,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 725.1.03 - Promoção da fiscalização de fontes poluidoras da qualidade do ar.
Caracterização: Consiste na implantação de equipamentos que possibilitam a obten ção de dados referentes a qualidade o ar, permitindo a elabora ção de diagnóstico em forma de mapeamento e detecção
das áreas críticas, quanto às emissões de gases de efeito estufa que serão prioritárias para fins de fiscalização ambiental e combate a tais emissões.
Entregas
Titulo: BLITZ REALIZADA
Definição: Ações de fiscalização com uso de equipamentos que visam o controle da poluição atmosférica, provocadas por veículos do ciclo diesel.
Titulo: FISCALIZAÇÃO REALIZADA
Definição: Ações de fiscalização ambiental em áreas críticas, buscando combater as fontes poluidoras da qualidade do ar.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

BLITZ REALIZADA

Número Absoluto

Sim

14,00

0,00

3,00

0,00

17,00

Financeiro (R$)

0,00

FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Número Absoluto

Sim

1,00

400.000,00

1,00

400.000,00

2,00

800.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 725.1.04 - Promoção do monitoramento da qualidade das águas marinhas litorâneas do estado do Ceará.
das Águas Marinhas Litorâneas do Estado do Ceará, seguindo as diretrizes das políticas
Caracterização: A iniciativa está focada na implementação dos instrumentos para o monitoramento da qualidade
voltadas para as ações de mitigação e adaptação às mudanças do clima. Em cada um dos pontos de coletas mensal s ão retiradas amostras, as quais são submetidas a análises
bacteriológicas e químicas.
Entregas
Titulo: PRAIA MONITORADA
Definição: Refere-se ao monitoramento de 35 praias cearenses, sendo 17 pontos de coleta desde o município de Icapuí até Aquiraz (litoral Leste) e 18 pontos, desde Caucaia até o município de
Barroquinha (litoral Oeste), com emissão de boletins mensais de classificação da qualidade das águas marinhas.
Titulo: BOLETIM PUBLICADO
Definição: Refere-se à publicação de boletins de balneabilidade das praias marinhas Fortaleza, sendo 31 pontos de coleta.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

PRAIA MONITORADA
BOLETIM PUBLICADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Não

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

35,00

350.000,00

35,00

100.000,00

35,00

450.000,00

52,00

0,00

52,00

0,00

104,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 725.1.05 - Implantação de ações de reconhecimento de boas práticas voltadas a mitigação de impactos ambientais provocados pela atividade humana. (Nova)
Caracterização: A iniciativa busca promover a adesão aos sustentabilidade a concessão de uma certificação ambiental para reconhecimento de boas pr áticas ambientais, realização de workshops e oficinas
de orientação a empresas.
Entregas
Titulo: CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA
Definição: A certificação Selo Empresa Sustentável consiste no reconhecimento de boas pr áticas ambientais realizadas por empresas situadas no Cear á, baseada na Lei Estadual nº 17.178/2020
e no Decreto nº 34.180/2021.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega

2022

Título

CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA

Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

5,00

Físico

0,00

Total*

Financeiro (R$)

10,00

Físico

0,00

Financeiro (R$)

15,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

2.250.000,00

600.000,00

DESPESAS CORRENTES

2.250.000,00

600.000,00

2.850.000,00

2.250.000,00

600.000,00

2.850.000,00

Total

2.850.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Total

2022

2023

Total

1.500.000,00

100.000,00

1.600.000,00

750.000,00

500.000,00

1.250.000,00

2.250.000,00

600.000,00

2.850.000,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS
Órgão Gestor:

57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Órgãos Executores

21200006 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
31200006 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
43200008 - FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Justificativa: Com a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010, tornou-se necessária a atualização da Política Estadual de Resíduos Sólidos, que datava de 2001.
Com isso, foi elaborada a Lei nº 16.032/2016 e publicado o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que estabeleceu ações e metas a serem cumpridas ao longo de 20 anos a partir da sua
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publicação.
Dentre elas, destacam-se os Planos Regionais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, os Planos de Recuperação de Áreas Degradadas por Lixões, os Planos Regionalizados de Coletas
Seletivas Múltiplas e os Planos Municipais de Saneamento B ásico. A necessidade de se fortalecer a pol ítica integrada de resíduos sólidos culminou no estabelecimento de uma pol ítica
consorciada de gestão integrada, onde os municípios somam seus recursos e dividem as despesas, atuando em parceria, totalizando 16 consórcios até 2019.
Nesse sentido, o papel do Estado tem sido fundamental para a formaliza ção e estruturação dos consórcios, subsidiando tecnicamente e juridicamente a implanta ção dos mesmos.
Considerando a proposta de regionalização da política de resíduos sólidos, estão previstos mais 05 consórcios até 2020.
Para promover o êxito desse modelo consorciado, o Estado estabeleceu um índice de qualidade do meio ambiente, que avalia a gest ão municipal de resíduos sólidos, diretamente
relacionado ao repasse do recurso do ICMS aos municípios, conforme estabelecido no Decreto nº 32.926/2018, o qual é aferido anualmente pela Secretaria do Meio Ambiente ¿ Sema.
A necessidade de se desenvolver esse novo modelo de gest ão regionalizada foi demonstrada em diagn óstico realizado em 2016, que apresentou um status de preocupa ção no que tange às
questões socioambientais, impactando de forma negativa os recursos h ídricos, a saúde pública, a qualidade dos solos, inclusive a socioeconomia e agravando ainda os efeitos das
mudanças climáticas.
Com relação à disposição inadequada de resíduos sólidos, foram identificados mais de 300 lixões nas áreas urbanas do estado, em 2018, e somente 04 aterros sanitários licenciados. Em
relação à coleta seletiva, somente 11 municípios comprovaram que possuem essa pr ática. No âmbito da logística reversa, apenas duas cadeias de res íduos firmaram Termo de
Compromisso junto ao Estado. Ainda mais relevante é a necessidade de se fortalecer a participa ção dos catadores de recicláveis nos sistemas de coleta seletiva, promovendo capacita ções,
instrumentos de incentivos, formalização de associações e cooperativas.
Dessa forma, o modelo tecnológico estabelecido na atual Política Estadual de Resíduos Sólidos está em consonância com o conceito de Economia Circular, que é um conceito econ ômico
que faz parte do desenvolvimento sustent ável, propondo que os resíduos de uma indústria sirvam para matéria-prima reciclada de outra indústria ou para a própria, visando um
reaproveitamento que mantenha os materiais no ciclo produtivo.
Publico Alvo: População urbana, catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e gestores municipais.
Objetivo: Reduzir os impactos negativos da geração e da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente e sobre a saúde humana.
Indicadores Programáticos
Título

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Instituições públicas envolvidas com a Coleta Seletiva Solidária

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Municípios com Centrais Municipais de Reciclagem (CMR)

percentual

Quanto maior, melhor

2019

Municípios com coleta seletiva

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Municípios com disposição final adequada de resíduos sólidos
urbanos

percentual

Quanto maior, melhor

2018

Municípios consorciados para a gestão integrada de resíduos sólidos

percentual

Quanto maior, melhor

Sistemas de logística reversa regulamentados no Ceará

percentual

Quanto maior, melhor

Metas de Desempenho

Valor

2022

18,46

2023

76,90

100,00

55,43

14,67

2,00

22,00

25,00

8,00

15,00

22,00

2018

37,00

90,00

100,00

2017

22,22

60,00

90,00
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Iniciativa
Titulo: 726.1.01 - Qualificação da gestão de resíduos sólidos no âmbito regional e municipal.
Caracterização: A qualificação dos processos e dos instrumentos consiste na elabora ção normas, procedimentos, estudos, capacita ção da equipe técnica municipal para a implementação da política de
gestão integrada e consorciada de resíduos sólidos.
Entregas
Titulo: ASSESSORIA REALIZADA
Definição: A entrega refere-se à prestação de assessorias às equipes municipais por meio de eventos para elabora ção de leis, decretos, manuais de procedimentos, voltados para gest ão
financeira, administrativa, jurídica de consórcios, bem como para implantação e operação de modelos tecnológicos da gestão integrada de resíduos sólidos.
Titulo: MANUAL TÉCNICO DISPONIBILIZADO
Definição: Manuais técnicos que contenham estratégias, orientações, procedimentos para a implementação da política de gestão integrada de resíduos sólidos nos municípios e consórcios.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

ASSESSORIA REALIZADA

Número Absoluto

Sim

24,00

100.000,00

24,00

0,00

48,00

Financeiro (R$)

100.000,00

MANUAL TÉCNICO DISPONIBILIZADO

Número Absoluto

Sim

1,00

100.000,00

1,00

0,00

2,00

100.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 726.1.02 - Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos.
Caracterização: Consiste na oferta de estudos técnicos e projetos executivos, bem como a implanta ção de infraestruturas e equipamentos de tratamento de res íduos sólidos urbanos e recuperação de áreas
degradadas por lixões.
Entregas
Titulo: ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS
Definição: Desenvolvimento de estudos e pesquisas técnicas relativos ao tratamento, aproveitamento energético de resíduos e tecnologias relacionadas.
Titulo: PROJETO ELABORADO
Definição: Elaboração de solução para manejo e tratamento de resíduos sólidos urbanos de consórcios municipais a partir de estruturação jurídica, tecnológica e econômico-financeira para futura
concessão e projetos executivos de engenharia para implantação de infraestrutura e equipamentos de triagem e tratamento de resíduos sólidos urbanos.
Titulo: CENTRAL DE TRATAMENTO IMPLANTADA
Definição: Entende-se por central de tratamento de resíduos sólidos implantada a estrutura destinada a aterro sanit ário, tratamento de resíduos de saúde, resíduos orgânicos, oriundos da
construção civil e outras formas de aproveitamento dos resíduos.
Titulo: UNIDADE DE TRATAMENTO IMPLANTADA
Definição: Refere-se à unidade de tratamento de resíduos sólidos implantada para executar pelo menos uma das seguintes etapas do processo: triagem, segrega ção, reciclagem, compostagem e
armazenamento de resíduos sólidos urbanos.
Titulo: EQUIPAMENTO ENTREGUE
Definição: Maquinários
individual.

para manejo, transporte, reciclagem e tratamento de res íduos e demais equipamentos relacionados com essas atividades, assim como equipamentos de prote ção

Titulo: ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS
Definição: Desenvolvimento de pesquisas com publicações indexadas, por exemplo ISBN, número DOI, patente.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS

Número Absoluto

Sim

29,00

67,00

178.000,00

PROJETO ELABORADO

Número Absoluto

Sim

1,00

600.000,00

0,00

500.000,00

1,00

1.100.000,00

CENTRAL DE TRATAMENTO IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

0,00

11.000.000,00

1,00

12.000.000,00

1,00

23.000.000,00

UNIDADE DE TRATAMENTO IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

114,00

45.090.000,00

27,00

45.990.000,00

141,00

91.080.000,00

19,00

937.138,00

38,00

1.802.138,00

10,00

0,00

20,00

0,00

EQUIPAMENTO ENTREGUE

Número Absoluto

Sim

19,00

ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS

Número Absoluto

Sim

10,00

0,00

40.000,00

Financeiro (R$)

138.000,00

865.000,00

38,00

Físico

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 726.1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem.
Caracterização: Consiste na redução de resíduos dispostos em aterros sanitários ou em lixões, reduzindo os impactos ambientais gerados, al ém de gerar emprego e renda para a categoria de catadores,
otimizando o mercado de reciclagem.
Entregas
Titulo: ENTIDADE BENEFICIADA
Definição: Consiste em entidades como associações de catadores beneficiadas com o pagamento por serviço ambiental mediante produtividade de coleta de material reciclado.
Titulo: PLANO DE COLETA SELETIVA IMPLEMENTADO
Definição: A implementação do plano de coleta seletiva consiste na execu ção da política de coleta seletiva múltipla, compreendendo a lei municipal, segrega ção de resíduos orgânicos e
recicláveis, direcionando-os às centrais municipais de resíduos.
Titulo: CATADOR BENEFICIADO
Definição: Consiste no assessoramento da categoria de catadores com a finalidade de promover melhoria de qualidade de vida destes, incentivando -os a produzirem de forma associada,
fomentando a inclusão destes na cadeia produtiva da reciclagem de resíduos sólidos.
Titulo: COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA IMPLANTADA
Definição: A coleta seletiva solidária é realizada pelos órgãos da administração pública direta e indireta, cujos resíduos recicláveis gerados são destinados a associações de catadores habilitadas,
conforme o Decreto nº 32.981/2019.
Titulo: LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS IMPLANTADA
Definição: A logística reversa, retorno ao ciclo produtivo de res íduos como matéria prima, é considerada implantada no estado do Ceará quando o estabelecimento de sistemas de log ística
reversa de determinadas cadeias de res íduos, conforme previsto na Lei nº 12.305/2010, se dá pela assinatura de Termos de Compromisso entre as entidades respons áveis e o poder
público.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ENTIDADE BENEFICIADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

70,00

2.240.455,00

83,00

1.300.000,00

21,00

0,00

Físico

Financeiro (R$)

153,00

3.540.455,00

PLANO DE COLETA SELETIVA IMPLEMENTADO

Número Absoluto

Sim

21,00

0,00

42,00

0,00

CATADOR BENEFICIADO

Número Absoluto

Não

2.486,00

2.650.000,00

4.304,00

2.450.000,00

4.304,00

5.100.000,00

COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

11,00

0,00

11,00

0,00

22,00

0,00

LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS IMPLANTADA

Número Absoluto

Sim

2,00

0,00

2,00

0,00

4,00

0,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Iniciativa
Titulo: 726.1.04 - Promoção dos serviços de apoio técnico e operacional para o desenvolvimento urbano.
Caracterização: A iniciativa irá permitir a execução dos serviços de Apoio Técnico e Operacional à Unidade de Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais do Vale do
Jaguaribe e Vale do Acaraú.
Entregas
Titulo: PROJETO APOIADO
Definição: O projeto apoiado refere-se aos contratos de serviços prestados pela gerenciadora e/ou supervisora dos projetos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega

2022

Título

PROJETO APOIADO

Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

2,00

Físico

310.000,00

Total*

Financeiro (R$)

0,00

Físico

310.000,00

Financeiro (R$)

2,00

620.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

62.993.455,00

63.427.138,00

DESPESAS CORRENTES

1.450.455,00

10.000,00

1.460.455,00

DESPESAS DE CAPITAL

61.543.000,00

63.417.138,00

124.960.138,00

INVESTIMENTOS ESTATAIS

100.000,00

100.000,00

200.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

100.000,00

100.000,00

200.000,00

63.093.455,00

63.527.138,00

126.620.593,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total

126.420.593,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
21200006 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
31200006 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES
43200008 - FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
57000000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Total

2022

2023

Total

100.000,00

100.000,00

38.000,00

40.000,00

200.000,00
78.000,00

17.150.000,00

18.150.000,00

35.300.000,00

700.000,00

0,00

700.000,00

44.365.000,00

45.237.138,00

89.602.138,00

740.455,00

0,00

740.455,00

63.093.455,00

63.527.138,00

126.620.593,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Página 471 de 483

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas

Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
7.3 - RECURSOS HÍDRICOS
Resultado Temático: Sociedade cearense com oferta de água equânime e adequada para múltiplos usos, em todas as regiões.
Indicadores Temáticos
Título

Expectativa de Desempenho

Referência
Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto menor, melhor

2018

Municípios com criticidade de abastecimento urbano

Valor

2022

17,00

2023

15,00

10,00

731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS
Órgão Gestor:

29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Órgãos Executores

29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
29200004 - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ
29200007 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
57200001 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Justificativa: As características climáticas e geológicas do Estado do Ceará, associadas ao crescimento demográfico urbano, expansão industrial e desenvolvimento agrícola, resultam em situações de
carência de água e de poluição dos recursos hídricos, gerando a necessidade de uma ampla infraestrutura h ídrica de captação, transferência, monitoramento e gestão desses recursos. Cabe
observar que, atualmente, o Ceará tem 98,7% do seu território dentro da região semiárida do Brasil (Resolução no. 115, de 23 de novembro de 2017, CONDEL) e estudos da Funceme
mostram que 11,45% do Estado já estão fortemente degradados (CGEE, 2016).
Isso requer a utilização de um modelo eficiente de gerenciamento dos recursos h ídricos, de tecnologias na avaliação de disponibilidades hídricas, de desenvolvimento de sistemas de
informação e da avaliação dos impactos da previsão climática sobre o setor. Salienta-se que desde 1911, 40 anos tiveram registro de precipitações abaixo de 30% da normal climatológica. O
volume médio registrado, pela Funceme, na seca plurianual, no período de 2012 a 2016, foi a menor de toda a série histórica.
O Ceará, desde o início da década de 1980, formou uma considerável estrutura institucional formada pela SRH, como órgão gestor, e suas vinculadas, que possuem atribui ções específicas,
além de um vasto arcabouço jurídico. Neste aspecto, destacamos que em 1992 foi promulgada a Lei da Política Estadual dos Recursos Hídricos (Lei nº 11.966) que criou a política estadual.
Essa lei foi atualizada em 2010, através da Lei Estadual nº 14.844, ora vigente, contando, no cenário atual com uma significativa legislação direcionada à gestão dos recursos hídricos.
Também foram instituídos diversos entes de participação social como o Conselho dos Recursos Hídricos do Estado, doze Comitês de Bacias Hidrográficas, com participação de 494
instituições, e 64 Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos.
Neste contexto, o modelo de gestão dos recursos hídricos adotado vem consolidando princ ípios, que consideram a visão sistêmica e integrada dos elementos que compõe o meio ambiente,
a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e o processo participativo e descentralizado, como a forma mais adequada de tomada de decis ão na administração dos
recursos hídricos. Neste modelo estão propostos, via Lei da Política Estadual, os instrumentos de gestão que se associam a outras ferramentas que auxiliam a gest ão, principalmente: a
participação social, a previsão do tempo e do clima, o monitoramento dos recursos naturais, bem como sua preservação e conservação.
Assim, o programa de Planejamento e Gestão Participativa dos Recursos Hídricos propõe o aperfeiçoamento destes instrumentos e ferramentas, que visam dar maior racionalidade às
demandas e reduzir o desperdício, estimulando a utilização múltipla e eficiente da água, no sentido de promover maior disponibilidade h ídrica e de minimizar os conflitos inerentes ao uso
deste recurso tão escasso.
Publico Alvo: População das sedes municipais, dos distritos e das localidades rurais, entidades governamentais e n ão governamentais, universidades, institutos de pesquisa e setores produtivos do
Estado do Ceará.
Objetivo: Promover a utilização múltipla e eficiente dos recursos hídricos, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, contemplando a amplia ção do conhecimento técnico-científico, o
aperfeiçoamento do planejamento e da gestão integrada e participativa.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

Valor

2022

Acesso às informações hidrometeorológicas e ambientais

número

Quanto maior, melhor

2017

252.825,00

2.000.000,00

2023

2.000.000,00

Açudes com aplicação do Índice de Qualidade de Água de
Reservatórios (IQAR)

percentual

Quanto maior, melhor

2018

21,90

29,70

31,60

Índice de fiscalização do uso dos recursos hídricos

percentual

Quanto maior, melhor

2018

87,00

100,00

105,00

Participação da sociedade organizada na gestão de recursos hídricos

percentual

Quanto maior, melhor

2018

64,42

60,00

60,00

Iniciativa
Titulo: 731.1.01 - Qualificação do uso dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos.
Caracterização: Segundo a lei da Política Estadual dos Recursos Hídricos, são instrumentos de gestão: (I) a outorga
interferência hídrica; (II) a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; (III) os planos de recursos hídricos;
corpos de água em classes de usos preponderantes; (VI) a fiscalização de recursos hídricos. Sendo
promoção social e ao desenvolvimento sustent ável, a qualificação do uso dos instrumentos de controle
tem por objetivo melhor gerir a utilização dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas do Estado do Ceará.

de direito de uso de recursos h ídricos e de execução de obras e/ou serviços de
(IV) o Sistema de Informações de Recursos Hídricos-SIRH; (V) o enquadramento dos
a água um bem de uso comum do povo, recurso natural indispens ável à vida, à
dos recursos h ídricos, notadamente a outorga, a cobran ça, a fiscalização e o SIRH,

Entregas
Titulo: CAMPANHA REALIZADA
Definição: As campanhas de regularização visam à autorização dos usos dos recursos hídricos para todos os setores usuários distribuídos nas 12(doze) bacias hidrográficas do Estado do Ceará,
através da implantação dos instrumentos de fiscalização, outorga e cobrança pelo uso da água bruta.
Titulo: EQUIPAMENTO DE MACROMEDIÇÃO IMPLANTADO
Definição: Instalação de hidrômetros na captação dos usuários estratégicos de recursos hídricos distribuídos nas doze bacias hidrográficas, com vistas à quantificação da demanda hídrica,
promovendo um maior controle e o uso mais eficiente dos recursos hídricos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Físico

CAMPANHA REALIZADA

Número Absoluto

Sim

140,00

EQUIPAMENTO DE MACROMEDIÇÃO
IMPLANTADO

Número Absoluto

Sim

105,00

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

4.079.358,00

140,00

950.000,00

280,00

5.029.358,00

8.185.850,00

0,00

0,00

105,00

8.185.850,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.

Página 473 de 483

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas

Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 731.1.02 - Promoção do monitoramento e geração de informações hidrometeorológicas.
Caracterização: Promoção e suporte ao monitoramento e geração de informações de tempo, clima, recursos hídricos, meio ambiente e energias, através da disponibilização de boletins diários de previsão de
tempo, prognóstico mensal de clima, calendário de chuvas, monitoramento anual dos espelhos d¿água e mapa mensal de monitoramento de secas.
Entregas
Titulo: INFORMAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA PUBLICADA
Definição: Contém as informações dos boletins diários de previsão de tempo, prognóstico mensal de clima, calendário de chuvas, monitoramento anual dos espelhos d água e mapa mensal de
monitoramento de secas disponibilizados na p ágina da FUNCEME (www.funceme.br); Estas informações servem de subsídios para auxiliar na formulação do planejamento
governamental, na definição de políticas e diretrizes de planejamento e gest ão dos recursos hídricos, na definição de políticas de desenvolvimento rural e agrário, na implementação de
ações de combate à degradação ambiental e na organização de atividades da defesa civil e a sociedade em geral.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

INFORMAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA
PUBLICADA

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

9.774.790,00

998,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1.002,00

7.244.927,00

Físico

Financeiro (R$)

2.000,00

17.019.717,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 731.1.03 - Expansão do conhecimento técnico-científico hidroagrometeorológico e ambiental.
Caracterização: Desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre tempo, clima, recursos h ídricos, meio-ambiente e energias para suporte ao planejamento, ao desenvolvimento econ ômico e à convivência
com o semiárido; fortalecimento do monitoramento e da previs ão hidroagrometeorológico e ambiental; preservação e conservação do meio ambiente e à recuperação de áreas degradadas
das bacias hidrográficas; gestão dos recursos hídricos; e eventos extremos, variabilidade, mudanças climáticas e seus impactos.
Entregas
Titulo: MATERIAL TÉCNICO-CIENTÍFICO PUBLICADO
Definição: Contempla a realização de estudos, pesquisas e inovações tecnológicas em meteorologia, recursos hídricos e meio ambiente que contribuirão para o desenvolvimento sustentável do
Estado do Ceará, dentre os quais se pode especificar: implementação em caráter operacional de metodologias para monitoramento da qualidade de água através de modelagem e de
sensoriamento remoto, estudos de resiliência às secas, levantamento de solos e análises geoambientais.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

MATERIAL TÉCNICO-CIENTÍFICO PUBLICADO

2022
Unidade de Medida

Número Absoluto

Acumulativa

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

7,00

4.591.877,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

7,00

3.919.869,00

Físico

14,00

Financeiro (R$)

8.511.746,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 731.1.04 - Promoção da participação cidadã na gestão dos recursos hídricos.
Caracterização: A Promoção da participação cidadã na gestão dos recursos hídricos é realizada através do funcionamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas e do Conselho Estadual dos Recursos
Hídricos preconizados pelas Constituições Federal e Estadual e pela lei estadual nº 14.844/2010, que trata, especificamente, deste assunto no Estado do Cear á. Esses colegiados
congregam os setores públicos - composto pelas três esferas de governo - federal, estadual e municipal, pela sociedade civil organizada e pelos usu ários de água, que se reúnem em
assembleias para deliberarem sobre o uso e a distribui ção da água, otimizando o uso dos recursos hídricos de acordo com as ofertas dispon íveis e o tipo de utilização ao longo do ano, uma
vez que são os legítimos moderadores dos conflitos inerentes ao processo.
Entregas
Titulo: EVENTO REALIZADO
Definição: Os Colegiados são organismos de Estado e atualmente congregam 12 Comitês de Bacias Hidrográficas criados por Decreto Estadual e um Conselho Estadual, com 494 membros nos
Comitês de Bacia e 24 membros no Conselho, que se reúnem, ordinariamente, quatro vezes por ano.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

EVENTO REALIZADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

1.310.000,00

52,00

Total*

Financeiro (R$)

52,00

1.950.000,00

Físico

Financeiro (R$)

104,00

3.260.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 731.1.05 - Promoção do monitoramento da qualidade da água nas bacias hidrográficas do estado do Ceará.
Caracterização: Consiste na análise da qualidade das águas dos rios e riachos de acordo com a Resolu ção Conama n° 357/2005, que dividiu os corpos hídricos superficiais em lóticos e lênticos. A Semace
adotou como unidade de planejamento as onze bacias hidrográficas, perfazendo um total de 26 rios e riachos, totalizando 94 pontos monitorados trimestralmente.
Entregas
Titulo: LAUDO EXPEDIDO
Definição: A entrega envolve a caracterização dos corpos hídricos estudados sob o aspecto dos principais par âmetros indicadores de degradação da qualidade das águas fluviais, avaliando as
cargas poluidoras recebidas e iniciando os estudos para um processo futuro de enquadramento dos recursos h ídricos lóticos estaduais no sistema de classifica ção da Resolução
CONAMA nº 357/2005.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

LAUDO EXPEDIDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

88,00

2023

Financeiro (R$)

395.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

94,00

50.000,00

Físico

182,00

Financeiro (R$)

445.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2023

2022

Total

20.031.025,00

14.114.796,00

34.145.821,00

DESPESAS CORRENTES

5.426.229,00

5.764.796,00

11.191.025,00

DESPESAS DE CAPITAL

14.604.796,00

8.350.000,00

22.954.796,00

INVESTIMENTOS ESTATAIS

8.305.850,00

0,00

8.305.850,00

DESPESAS DE CAPITAL

8.305.850,00

0,00

8.305.850,00

28.336.875,00

14.114.796,00

42.451.671,00

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro

2022

2023

Total

29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

5.269.358,00

2.900.000,00

8.169.358,00

29200004 - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ

8.305.850,00

0,00

8.305.850,00

14.366.667,00

11.164.796,00

25.531.463,00

395.000,00

50.000,00

445.000,00

28.336.875,00

14.114.796,00

42.451.671,00

29200007 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
57200001 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Total
Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS
Órgão Gestor:

29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Órgãos Executores

29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
29200001 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS
Justificativa: A Secretaria dos Recursos Hídricos visa implementar a Política Estadual dos Recursos Hídricos, de forma integrada, descentralizada e participativa, para promover a oferta de água e
contribuir para o desenvolvimento do Estado, que vem sendo constantemente assolado por secas peri ódicas. Por esta razão, o aproveitamento dos recursos hídricos é de fundamental
importância para o processo de desenvolvimento do Estado.
O Ceará possui cerca de 86% de seu território no semiárido do nordeste brasileiro, com caracter ísticas físicas e socioeconômicas que o tornam uma região única quanto ao estabelecimento
desta política de recursos hídricos.
Dentre essas características, destacam-se a deficiência hídrica, a variabilidade espacial e a temporal das precipita ções pluviométricas, a evaporação
intensa e a presença de solos rasos com rocha matriz que dificulta a infiltra ção. A variabilidade pluviométrica é tão expressiva que provoca nos açudes um grande diferencial de aporte de
água, ao longo da quadra chuvosa, ano a ano.
A atual capacidade máxima de acumulação dos reservatórios do Ceará corresponde a 18,6 bilhões de metros cúbicos, no entanto, o prolongado período de estiagem enfrentado nos últimos
anos trouxe sérias consequências para o sistema, levando os principais reservat órios à exaustão de suas potencialidades. Conforme o Portal Hidrol ógico do Ceará, o aporte de água nos
açudes em 2019, foi de 1.497.320.879 m³ no volume armazenado, e, considerando a estimativa do volume evaporado e o volume liberado neste per íodo, apresentou um aporte de
2.823.037.615 m³ de água, o que representa cerca de 15,16% do total acumulável. No entanto, o cenário atual ainda encontra-se distante do considerado ideal para o atendimento das
demandas requeridas pela população.
Diante deste cenário, vêm-se buscando alternativas voltadas para a promo ção da oferta hídrica e integração das bacias hidrográficas, por meio da construção de infraestrutura de
acumulação, de transferência hídrica e de implantação de pequenos sistemas, compostos por po ços, chafarizes e dessalinizadores, que minimizem esta situa ção e promovam o
desenvolvimento local e regional.
Publico Alvo: População dos municípios, distritos e localidades rurais e suas atividades produtivas em todo o Estado do Ceará.
Objetivo: Garantir a oferta de água para o abastecimento humano, agropecuário, industrial e de empreendimentos turísticos para centros urbanos e rurais.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Indicadores Programáticos
Título

Referência

Metas de Desempenho

Unidade de Medida

Polaridade

Ano

percentual

Quanto maior, melhor

2018

84,70

83,00

83,00

metros cúbicos

Quanto maior, melhor

201818.617.000.000,00

18.726.150.000,00

18.751.617.000,00

metros cúbicos por
segundo

Quanto maior, melhor

2018

13,81

24,11

24,11

Índice de poços instalados

percentual

Quanto maior, melhor

2018

36,20

40,00

45,00

Índice de poços produtivos

percentual

Quanto maior, melhor

2018

65,01

67,00

68,00

número

Quanto menor, melhor

2018

79,00

130,00

120,00

Barragens com manutenção satisfatória
Capacidade de acumulação hídrica dos açudes estaduais
Capacidade de transferência hídrica

Quantidade de poços conservados

Valor

2022

2023

Iniciativa
Titulo: 732.1.01 - Expansão da capacidade de acumulação hídrica.
Caracterização: A expansão da capacidade de acumulação hídrica é caracterizada pela constru ção de barragens, como forma de garantir, no tempo e no espa ço, os múltiplos usos para a população
cearense. Cada barragem construída é responsável por ampliar o volume acumulado de água no Estado.
Entregas
Titulo: BARRAGEM CONSTRUÍDA
Definição: Barreira artificial feita em cursos de água para a retenção de grandes quantidades de água, para o atendimento das demandas relativas aos m últiplos usos das populações do Estado
do Ceará.
Titulo: ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS
Definição: Elaboração de estudos e projetos executivos compostos por documentos relativos a estudos ambientais, desenhos t écnicos civis e estruturais e planilha de custos e or çamento, com o
objetivo de viabilizar a construção de barragens, permitindo a expansão da capacidade de acumulação hídrica para múltiplos usos no Estado do Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

BARRAGEM CONSTRUÍDA

Número Absoluto

Sim

2,00

92.298.781,00

3,00

Financeiro (R$)

119.910.000,00

Físico

5,00

Financeiro (R$)

212.208.781,00

ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS

Número Absoluto

Sim

1,00

360.000,00

0,00

510.000,00

1,00

870.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 732.1.02 - Expansão da capacidade de transferência hídrica.
Caracterização: A expansão da capacidade de transferência hídrica é caracterizada por obras de distribui ção de água, através da construção de adutoras e de canais, com o objetivo de proporcionar maior
alcance das fontes de água, pelos reservatórios, principalmente, aumentando, por conseguinte, o número de beneficiários e usuários de água no Estado.
Entregas
Titulo: ADUTORA CONSTRUÍDA
Definição: Construção de adutoras com o objetivo de transportar água de mananciais para proporcionar um maior alcance dos recursos hídricos à população do Estado do Ceará.
Titulo: ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS
Definição: Elaboração de estudos e projetos para constru ção adutora para transportar água de mananciais para proporcionar um maior alcance dos recursos h ídricos à população do Estado do
Ceará.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

ADUTORA CONSTRUÍDA
ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS

2022
Físico

2023

Financeiro (R$)

Físico

Total*

Unidade de Medida

Acumulativa

Financeiro (R$)

Físico

quilômetro

Sim

1,00

12.055.000,00

1,00

13.250.000,00

2,00

Financeiro (R$)

25.305.000,00

Número Absoluto

Sim

1,00

200.000,00

0,00

280.000,00

1,00

480.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 732.1.03 - Expansão da capacidade de transferência hídrica - Cinturão das Águas do Ceará.
Caracterização: A implantação do Cinturão de Águas do Ceará ¿ CAC é caracterizada por um sistema adutor extenso, com cerca de 1.300,00 km de comprimento, quase, integralmente, gravit ário, que
aduzirá as vazões transpostas do Rio São Francisco para todas as macrobacias hidrogr áficas do Ceará. O CAC tem como objetivo proporcionar a distribui ção espacial mais homogênea da
disponibilidade hídrica no Ceará e contribuir de maneira significativa para o aumento da garantia de suprimento de água. Pela sua grande extensão, priorizou-se a construção do Trecho 1
(um) com extensão de 149,85 km.
Entregas
Titulo: CANAL CONSTRUÍDO
Definição: Construção de canal para beneficiar a população do Estado do Ceará, através da interligação de bacias, como também o aproveitamento das águas do PISF.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

CANAL CONSTRUÍDO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

quilômetro

Sim

Físico

25,13

2023

Financeiro (R$)

175.151.757,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

25,13

210.089.677,00

Físico

50,26

Financeiro (R$)

385.241.434,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 732.1.04 - Expansão da capacidade de transferência de água tratada - Malha d'Água.
Caracterização: O Projeto Malha dÁgua é composto por sistemas adutores de água tratada, com captação realizada, diretamente, nos mananciais de maior garantia h ídrica, com a implantação de Estações
de Tratamento de Água (ETAs), junto a estes mananciais para posterior adu ção aos núcleos urbanos e rurais situados ao longo dos sistemas adutores a serem implantados. Tem por objetivo
ampliar a segurança hídrica do Estado, permitindo melhores condições de fornecimento de qualidade e de quantidade de água.
Entregas
Titulo: SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA TRATADA IMPLANTADO
Definição: Construção de adutoras de água tratada, beneficiando diretamente os núcleos urbanos e comunidades rurais situadas ao longo dos sistemas adutores construídos.
Titulo: EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO INSTALADO
Definição: os equipamentos tecnológicos instalados são aqueles equipamentos de tecnologia da informa ção para dar suporte ao Projeto Malha d'água com vistas à readequação, à modernização
e ao fortalecimento da Gestão, do Monitoramento e da Fiscalização dos Recursos Hídricos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA TRATADA
IMPLANTADO
EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO INSTALADO

Acumulativa

Físico

2023

Financeiro (R$)

quilômetro

Sim

60,00

175.843.630,00

Número Absoluto

Sim

1,00

907.250,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

120,00

166.195.453,00

180,00

342.039.083,00

0,00

0,00

1,00

907.250,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 732.1.05 - Expansão do acesso às águas subterrâneas.
Caracterização: A expansão do acesso às águas subterrâneas é precedida dos estudos geofísicos, com o objetivo de identificar as caracter ísticas do subsolo e, consequentemente, as melhores áreas para a
construção de poços. O poço construído é a forma de acesso à água subterrânea que poderá ser utilizada para atender as comunidades difusas, ou, em per íodos críticos de escassez
hídrica, também para suprir a demanda de centros urbanos.
Entregas
Titulo: POÇO PERFURADO
Definição: O poço perfurado é uma obra que gera o acesso às águas subterrâneas. Esta é uma solução usada para o atendimento às comunidades difusas ou centros urbanos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

POÇO PERFURADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

900,00

2023

Financeiro (R$)

3.831.025,00

Físico

1.000,00

Total*

Financeiro (R$)

4.125.000,00

Físico

1.900,00

Financeiro (R$)

7.956.025,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 732.1.06 - Expansão da captação e do aproveitamento de água subterrânea.
Caracterização: A captação e aproveitamento de água subterrânea são caracterizados pela instalação de equipamentos que extrairão dos poços produtivos a água para as comunidades difusas ou centros
urbanos.
Entregas
Titulo: POÇO INSTALADO
Definição: A instalação de poços é uma obra que gera uma oferta de água subterrânea e o seu aproveitamento está associado à instalação de chafariz, dessalinizador ou rede de distribui ção.
Esta é uma solução usada para o atendimento às comunidades difusas ou centros urbanos.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

POÇO INSTALADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

280,00

2023

Financeiro (R$)

2.455.000,00

Físico

300,00

Total*

Financeiro (R$)

2.469.060,00

Físico

580,00

Financeiro (R$)

4.924.060,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 732.1.07 - Qualificação das obras de infraestrutura hídrica.
Caracterização: A Qualificação das obras de infraestrutura hídrica compreende a segurança da infraestrutura hídrica realizada através da manutenção, conservação e recuperação das estruturas físicas que
têm como objetivo garantir a retenção de grandes quantidades de água, a ampliação da segurança hídrica, a interligação de bacias hidrográficas e a captação de águas subterrâneas,
permitindo melhores condições de fornecimento de água na quantidade e qualidade adequada ao atendimento das demandas relativas aos m últiplos usos das populações do Estado do
Ceará.
Entregas
Titulo: ADUTORA CONSERVADA
Definição: Adutora conservada é o conjunto de uma extensa tubula ção, ramificada ou não, podendo ser gravitária em conduto forçado ou de recalque, tendo como objetivo a sua garantia
operacional e a manutenção da sua capacidade de transferência hídrica para o pleno e ininterrupto atendimento aos múltiplos usuários, que é o seu ponto final.
Titulo: BARRAGEM CONSERVADA
Definição: A barragem conservada é aquela que atende aos padr ões mínimos de segurança, conforme estabelecido na política nacional de segurança de barragens e em suas regulamentações e
cujo empreendimento e operação é de responsabilidade do executor.
Titulo: POÇO INSTALADO CONSERVADO
Definição: Refere-se ao poço instalado já existente que passa por manuten ções como: substituição de equipamento ou troca de peças, para que o sistema possa funcionar normalmente
atendendo a necessidade da população beneficiada.
Titulo: DESSALINIZADOR CONSERVADO
Definição: Manutenção dos 252 Sistemas de dessalinização implantados atravéz Programa Água Doce.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Físico

2023

Unidade de Medida

Acumulativa

ADUTORA CONSERVADA

Número Absoluto

Sim

1,00

Financeiro (R$)

10.000,00

BARRAGEM CONSERVADA

Número Absoluto

Sim

2,00

397.000,00

252,00

POÇO INSTALADO CONSERVADO

Número Absoluto

Sim

150,00

700.000,00

DESSALINIZADOR CONSERVADO

Número Absoluto

Não

252,00

5.600.000,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

1,00

Físico

Financeiro (R$)

10.000,00

2,00

20.000,00

1,00

10.000,00

3,00

407.000,00

150,00

1.100.000,00

300,00

1.800.000,00

0,00

252,00

5.600.000,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Iniciativa
Titulo: 732.1.08 - Promoção do acompanhamento e da fiscalização de obras de infraestrutura hídrica.
Caracterização: A promoção do acompanhamento e da fiscalização de obras de infraestrutura hídrica é uma atividade realizada, sistematicamente, com o objetivo de verificar o cumprimento dos dispositivos
administrativos, técnicos, contratuais e legais para o alcance do padrão de qualidade desejado, minimização dos custos e controle dos prazos de execução.
Entregas
Titulo: RELATÓRIO ELABORADO
Definição: O relatório técnico elaborado é o documento que descreve os fatos verificados durante a execução de obras e/ou serviços de engenharia hídrica.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

RELATÓRIO ELABORADO

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

Físico

2023

Financeiro (R$)

9.640.000,00

120,00

Físico

Total*

Financeiro (R$)

120,00

9.953.300,00

Físico

Financeiro (R$)

240,00

19.593.300,00

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Iniciativa
Titulo: 732.1.09 - Promoção do gerenciamento da política pública de Recursos Hídricos.
Caracterização: A promoção do gerenciamento da política pública de recursos hídricos tem como objetivo disponibilizar m ão de obra técnica qualificada para auxiliar a execu ção e a fiscalização das
atividades definidas pela Setorial, em todas as suas etapas, contribuindo para o desenvolvimento sustent ável do Estado do Ceará, permitindo, assim, que esta cumpra a missão institucional
para a qual foi criada, que é: promover a oferta, a gestão, e a preservação dos recursos hídricos, de forma participativa e descentralizada.
Entregas
Titulo: RELATÓRIO ELABORADO
Definição: O relatório técnico elaborado é o documento que descreve os fatos verificados durante a execu ção de obras e/ou serviços de engenharia hídrica, acompanhado da memória de cálculo,
de fotos e dos documentos comprobatórios.
Titulo: SISTEMA DE GESTÃO MANTIDO
Definição: Refere-se à manutenção das funções do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, coordenado pela Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH).
Titulo: SERVIÇO DE SUPERVISÃO DE OBRAS HÍDRICAS PROMOVIDO
Definição: Refere-se à manutenção da oferta dos serviços de acompanhamento, execução e fiscalização de barragens, eixos de integração, canais, adutoras, poços e sistemas de abastecimento
de água.
Metas Físico-financeiras das Entregas
Entrega
Título

2022
Unidade de Medida

Acumulativa

Número Absoluto

Sim

4,00

3.625.453,00

4,00

4.200.000,00

8,00

7.825.453,00

SISTEMA DE GESTÃO MANTIDO

Número Absoluto

Não

1,00

6.724.729,00

1,00

6.900.000,00

1,00

13.624.729,00

1,00

3.790.120,00

1,00

3.952.432,00

1,00

7.742.552,00

Número Absoluto

Não

Financeiro (R$)

Físico

Total*

RELATÓRIO ELABORADO

SERVIÇO DE SUPERVISÃO DE OBRAS HÍDRICAS
PROMOVIDO

Físico

2023
Financeiro (R$)

Físico

Financeiro (R$)

* No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
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Eixo / Tema / Programa / Iniciativa / Entrega
Detalhamento dos Valores do Programa
Esfera

2022

2023

Total

493.589.745,00

542.954.922,00

DESPESAS CORRENTES

25.380.302,00

26.755.732,00

52.136.034,00

DESPESAS DE CAPITAL

468.209.443,00

516.199.190,00

984.408.633,00

493.589.745,00

542.954.922,00

1.036.544.667,00

2022

2023

FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL

Total

1.036.544.667,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.

Órgão Executor Financeiro
29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
29200001 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

Total

Total

472.603.600,00

520.445.130,00

993.048.730,00

20.986.145,00

22.509.792,00

43.495.937,00

493.589.745,00

542.954.922,00

1.036.544.667,00

Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais.
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