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APRESENTAÇÃO
Nesse Balanço, você encontrará os principais resultados e 

realizações da  Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) no 

Acordo de Resultados assinado no ano de 2021. 

O acesso a estas informações tem a finalidade de incentivar uma 

melhoria contínua da gestão e promover a transparência sobre os 

resultados das políticas públicas. Além disso, reconhece o trabalho 

desenvolvido pelos órgãos estaduais ao longo do ano, buscando 

apontar, por meio do resultado das análises, oportunidades de 

melhorias para o ano seguinte.

O Acordo de Resultados é um dos instrumentos que compõem o 

modelo de Gestão para Resultados (GpR),  instituído no Estado do 

Ceará  pelo Decreto Nº 32.216, de 08 de maio de 2017. No Acordo, são 

estabelecidos os resultados prioritários a serem alcançados pelos 

órgãos estaduais ao longo do ano, em alinhamento com o Plano 

Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA). 

Para ter acesso ao Acordo de Resultados da Secretaria da 

Administração Penitenciária (SAP) no ano de 2021, clique aqui. Para 

mais informações sobre os Acordos de Resultados e o modelo de 

Gestão para Resultados, consulte o glossário presente neste Balanço 

ou acesse nossa página oficial. 

https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2017/08/Decreto_N_32.216_de_08.05.17.pdf
https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2021/08/Secretaria-da-Administracao-Penitenciaria-3.pdf
https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-gestao-para-resultados/


SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

DESEMPENHO GERAL

9,70 1º 8,49

AVALIAÇÃO GERAL

Nota da 
Secretaria

Posição no 
Ranking *

Nota média
das Secretarias

PRINCIPAIS RESULTADOS

Taxa de ocupação de 1,51 
preso por vaga no sistema 
penitenciário masculino; 

* Para visualização do Ranking completo, clique aqui. 5

Alcance de 16,77% de pessoas 
presas em regime fechado 
matriculadas na educação 
básica;

Alcance de 41,74% das 
pessoas presas em regime 
fechado trabalhando;

Alcance de 37,26% das pessoas, 
que aguardam julgamento sob a 
supervisão do Estado, em 
cumprimento de medidas 
cautelares alternativas ao 
aprisionamento provisório;

Admissão no mercado de 
trabalho de 7,19% dos 
egressos;  

Capacitação profissional de 
19,51% das pessoas presas 
em regime fechado;  

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


SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

PROGRAMA 514

GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA 
PENITENCIÁRIO

OBJETIVO

Promover a reintegração social e a inserção profissional de 
pessoas presas e egressos do Sistema Penitenciário.



INDICADOR

Taxa de ocupação de vagas 
masculinas no Sistema 
Penitenciário

POLARIDADE  QUANTO MENOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA  PRESO/VAGA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

A taxa de ocupação masculina do 
sistema penitenciário foi de 1,51 
preso por vaga, representando 100% 
da meta estabelecida. Dentre as 
ações que contribuíram para este 
resultado, destacam-se: a entrega de 
novas vagas na UP Professor Olavo 
Oliveira II, na U.P. Irmã Imelda Lima 
Pontes e UP de Aquiraz (CDP); a 
entrega da Unidade Prisional de 
Segurança Máxima; e a realização de 
revisões processuais dos 
custodiados.
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META  1,51 presos/vaga  REALIZADO 1,51 presos/vaga
META ALCANÇADA  100%

DEFINIÇÃO

Mede a falta ou excesso de vagas 
destinadas aos presos condenados e 
provisórios no Sistema Penitenciário.

PROGRAMA 514



INDICADOR

Pessoas em cumprimento de 
medidas cautelares alternativas ao 
aprisionamento provisório

POLARIDADE  QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA  %

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

As ações planejadas garantiram a 
estrutura vigente para 
acompanhamento das pessoas em 
cumprimento de medidas cautelares, 
estruturação da equipe e aumento no 
número de núcleos junto às varas de 
execução, assegurando maior 
articulação com o Judiciário e 
demais instituições envolvidas.
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META 35,46% REALIZADO 37,26%    META ALCANÇADA  105,08%

DEFINIÇÃO

Mensura, em percentual, as pessoas 
em cumprimento de medidas 
cautelares alternativas ao 
aprisionamento provisório 
acompanhadas pela CAP (Central de 
Alternativas Penais), em relação ao 
total de pessoas que aguardam 
julgamento e que estejam sob a 
supervisão do Estado (cumprindo 
medidas cautelares e presas 
provisoriamente, excetuando-se do 
cálculo aqueles que aguardam o 
julgamento em liberdade sem medida 
cautelar). 

PROGRAMA 514



INDICADOR

Pessoas presas em regime 
fechado matriculadas na educação 
básica

POLARIDADE  QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA  %

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

Houve um crescimento de 62% no 
número de presos matriculados na 
Educação Básica. A SAP inovou com 
a oferta de educação no terceiro 
turno, em  4 Unidades Prisionais na 
região da Grande Fortaleza, 1 em 
Sobral e 1 em Juazeiro do Norte. 
Como destaque temos a Lei de 
criação das Escolas Estaduais de 
Educação Profissional para Pessoas 
Privadas de Liberdade (EEEPPL), em 
parceria com a Secretaria de 
Educação (SEDUC), pioneirismo no 
Ensino Médio de Tempo Integral.
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META 11,55% REALIZADO 16,77%  META ALCANÇADA  145,19%

DEFINIÇÃO

Apresenta o percentual de pessoas 
presas, matriculados na educação 
básica ofertada pelo sistema 
educacional penitenciário. Seu 
objetivo é garantir a educação básica 
aos internos do sistema prisional do 
Estado do Ceará.

PROGRAMA 514



INDICADOR

Pessoas presas em regime 
fechado trabalhando

POLARIDADE  QUANTO MAIOR, MELHOR
UNIDADE DE MEDIDA %

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

Obteve um resultado acima do 
esperado em virtude da ampliação 
das estratégias de ocupação da 
mão-de-obra dos presos. Novas 
empresas se instalaram dentro das 
Unidades Prisionais ampliando a 
oferta de emprego. A SAP implantou 
a Fábrica de Blocos Pré-Moldados na 
Unidade Prisional IPPOO II, 
oportunizando novas vagas. E ainda,  
o aproveitamento dos presos nos 
serviços da própria unidade prisional, 
nas áreas de manutenção, obras, 
limpeza e conservação, capinagem, 
oficinas de artesanato e 
fornecimento de alimentação.
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META 15,00% REALIZADO 41,74%    META ALCANÇADA 278,27%

DEFINIÇÃO

Representa o percentual de pessoas 
presas em regime fechado 
trabalhando. Destaca-se a Lei 
Estadual nº. 16.449/2017 que 
disciplina a implantação de 
sociedades empresariais no interior 
das Unidades Prisionais e o Decreto 
nº. 32.438/2017 que incentiva a 
instalação de empresas com a 
redução do ICMS.

PROGRAMA 514



INDICADOR

Pessoas presas em regime fechado 
capacitadas profissionalmente

POLARIDADE  QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA  %

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

Ao todo, foram 4.545 concludentes 
no ano em capacitações nas áreas 
de mecânica de motos, eletricista, 
padaria, costura, marcenaria e 
serralheria, superando em 21,94% a 
meta anual. As capacitações são 
executadas pelos projetos PROCAP 
2019, Projeto Sou Capaz e Projeto 
Transformando Vidas, realizados em 
14 Unidades Prisionais.
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META 16,00% REALIZADO 19,51%  META ALCANÇADA  121,94%

DEFINIÇÃO

Expressa, em percentual, a relação 
entre o número de pessoas presas 
capacitadas profissionalmente, e o 
total da população prisional em 
regime fechado. 

PROGRAMA 514



INDICADOR

Egressos admitidos no mercado de 
trabalho

POLARIDADE  QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA  %

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

O indicador obteve um resultado 
favorável, demonstrando o esforço 
das ações desenvolvidas para 
contratação de egressos do Sistema 
Prisional. A forte articulação para o 
cumprimento da Lei de Reserva de 
Vagas e as parcerias firmadas com 
órgãos e empresas, além do 
Ministério Público, garantiram o 
ingresso dessas pessoas no mercado 
de trabalho. Outro fator primordial foi 
a capacitação profissional de 329 
egressos que impulsionou o ingresso 
de 460 egressos no mercado de 
trabalho.
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META 7,00% REALIZADO 7,19%     META ALCANÇADA  102,71%

DEFINIÇÃO

Refere-se à reinserção do egresso do 
Sistema Penitenciário ao mercado de 
trabalho. Entende-se por egresso o 
indivíduo que recebeu o alvará de 
soltura, o preso em regime aberto, 
semiaberto ou em livramento 
condicional, por um período de 01 
(um) ano, a partir da saída do 
estabelecimento prisional, conforme 
art. 26 da Lei de Execução Penal. O 
egresso é assistido com 
encaminhamento à vaga de trabalho e 
com capacitação profissionalizante 
pela Coordenadoria de Inclusão Social 
do Preso e Egresso (CISPE) da SAP. 

PROGRAMA 514
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PROGRAMA 514SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

ENTREGA

Unidade Prisional de Tianguá implantada
UNIDADE DE MEDIDA %

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

Obra de construção de uma 
unidade prisional no município de 
Tianguá, com capacidade para 
153 presos, foi concluída com 
88,42% do planejado. Aguarda-se 
a supressão de serviços e 
medição final.

ATÉ 2020: 81,08%        META 100,00%       REALIZADO  88,42%

META ALCANÇADA  38,79%*

PROGRAMADO EMPENHADO

R$ 5.169.024,78 R$ 1.347.095,99
Data de consulta: 20/12/2021

Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021. *
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PROGRAMA 514SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

ENTREGA

Unidade prisional de segurança máxima de Aquiraz implantada
UNIDADE DE MEDIDA %

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

Inaugurada em 04 de agosto de 
2021, a primeira Unidade Prisional 
de Segurança Máxima Estadual 
das regiões Norte e Nordeste, com 
investimentos da ordem de R$ 33 
milhões, foi instalada no município 
de Aquiraz-Ce.
A unidade prisional tem 
capacidade para 168 internos, foi 
construída seguindo as diretrizes 
básicas de arquitetura penal do 
Departamento Nacional 
Penitenciário (Depen), em uma 
área de 7.273 m².

ANOS ANTERIORES: 98,82%    META 100,00%      REALIZADO  100,00%

META ALCANÇADA  100%*

PROGRAMADO EMPENHADO

R$ 186.773,71 R$ 71.754,60

Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021. *

Data de consulta: 20/12/2021
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PROGRAMA 514SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

ENTREGA

Unidade prisional de Horizonte implantada     
UNIDADE DE MEDIDA %

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

ANOS ANTERIORES: 72,40%  META 88,00% REALIZADO  88,02%  

META ALCANÇADA  100,13%*

PROGRAMADO EMPENHADO

R$ 7.944.134,27 R$ 4.549.926,28

Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021. *
Data de consulta: 20/12/2021

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Obra em andamento, uma 
unidade prisional no município de 
Horizonte, com capacidade para 
525 vagas. O último boletim de 
medição apresentado pela 
construtora de número 46, foi no 
valor de R$ 147.435,64 
representando 1,03% dos 
serviços executados. A obra 
terminou o ano com 88,02% dos 
serviços executados, atingindo o 
percentual planejado para o 
período.
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PROGRAMA 514SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

ENTREGA

Unidade prisional CPPL I ampliada
UNIDADE DE MEDIDA %

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

Refere-se a obra de reforma e 
ampliação da unidade prisional 
Agente Luciano Andrade Lima 
(CPPL 1), no município de 
Itaitinga. A obra encontra-se em 
andamento, com 85,92% da 
execução física concluída. Este 
percentual de execução supera a 
meta anual em 2,15 pontos 
percentuais.

ANOS ANTERIORES: 42,14%  META 85,00% REALIZADO  85,92%

META ALCANÇADA  102,15%*

PROGRAMADO EMPENHADO

R$ 2.453.998,05 R$ 2.453.998,03

Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021. *

Data de consulta: 20/12/2021
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PROGRAMA 514SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

ENTREGA

Unidade prisional CPPL Caucaia ampliada
UNIDADE DE MEDIDA %.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

Refere-se a obra de reforma e 
ampliação da unidade prisional 
Desembargador Adalberto de 
Oliveira Barros Leal, no município 
de Caucaia, que encontra-se 
concluída.

ANOS ANTERIORES: 86,88%  META 100,00%   REALIZADO  100,00%

META ALCANÇADA  100%*

PROGRAMADO EMPENHADO

R$ 1.089.354,62 R$ 557.403,71

Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021. *

Data de consulta: 20/12/2021
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PROGRAMA 514SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

ENTREGA

Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC) ampliada
UNIDADE DE MEDIDA %

EVOLUÇÃO DA ENTREGA

META 15,00% REALIZADO  7,33%       META ALCANÇADA  48,87%

PROGRAMADO EMPENHADO

R$ 6.646.509,42 R$ 2.212.000,00
Data de consulta: 20/12/2021

ANÁLISE DO DESEMPENHO

Reforma e ampliação da Unidade 
Prisional Industrial Regional do Cariri, 
no município de Juazeiro do Norte. A 
licitação foi concluída em junho/2021, 
e o contrato nº 103/2021 assinado em 
01/07/2021.
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PROGRAMA 514SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

ENTREGA

Pessoa presa aprovada na leitura
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

A entrega resultou em 6.480 
pessoas aprovadas na leitura. 
Observa-se o desempenho 
próximo a meta prevista,  o que 
representa 96,00% da meta 
anual.

META 6.750 REALIZADO  6.480   META ALCANÇADA  96,00%
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PROGRAMA 514SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

ENTREGA

Pessoa presa com frequência escolar na educação básica
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021, o número de pessoas 
presas com frequência escolar 
foi de 3.859, sendo 86% dos 
alunos cursando o Ensino 
Fundamental e 14% o Ensino 
Médio, em 88 salas de aula. O 
alto desempenho é reflexo da 
retomada das aulas presenciais, 
ampliação de aulas no terceiro 
turno em 6 unidades prisionais e 
da ampliação do número de 
vagas pela Seduc.

META 2.257 REALIZADO  3.859     META ALCANÇADA  170,98%
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PROGRAMA 514SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

ENTREGA

Pessoa em cumprimento de medida cautelar (réu)
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA
ANÁLISE DO DESEMPENHO

A entrega obteve um 
desempenho anual favorável em 
virtude das práticas adotadas. As 
ações planejadas garantiram a 
estrutura vigente para 
acompanhamento das pessoas 
em cumprimento de medidas 
cautelares, reforçada com as 
ações de revisões processuais 
em massa dos custodiados, 
assegurando maior número de 
pessoas beneficiadas, e mais 
articulação com o Judiciário e 
demais instituições envolvidas.

META 9.214         REALIZADO  9.417      META ALCANÇADA  102,20%
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PROGRAMA 514SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

ENTREGA

Pessoa em cumprimento de outras alternativas penais (condenado)
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

A entrega superou a meta anual 
com a implantação de novas 
práticas presenciais e remotas 
para atendimento das pessoas 
em cumprimento de alternativas 
penais. Novas estratégias foram 
implantadas para mitigar os 
efeitos causados pela pandemia, 
como por exemplo, a articulação 
com órgãos do Sistema de 
Justiça, para além do Poder 
Judiciário (Defensoria Pública). E 
ainda, podemos destacar a busca 
do fortalecimento do Conselho 
Estadual de Direitos Humanos e 
do Fórum de Alternativas Penais

META 2.022 REALIZADO  3.043     META ALCANÇADA  150,49%
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PROGRAMA 514SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

ENTREGA

Pessoa presa capacitada profissionalmente
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em dezembro, 391 internos foram 
capacitados, sendo 316 através de 
cursos do SENAI e 75 através do 
Projeto Transformando Vidas. Ao 
todo, foram 4.545 concludentes 
no período de janeiro a dezembro, 
superando em 21,20% a meta de 
2021.

META 3.750 REALIZADO  4.545      META ALCANÇADA  121,20%

PROGRAMADO EMPENHADO

R$ 9.984.686,73 R$ 7.927.275,84
Data de consulta: 20/12/2021
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PROGRAMA 514SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

ENTREGA

Pessoa presa intramuros condenada trabalhando
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

Observa-se que o realizado foi superior 
à meta anual, alcançando um total de 
3.913 pessoas presas intramuros 
trabalhando. Destacam-se a ampliação 
das estratégias de ocupação da 
mão-de-obra dos presos, tais como: A 
instalação de novas empresas dentro 
das Unidades Prisionais ampliando a 
oferta de emprego, implantação da 
Fábrica de Blocos Pré-Moldados na 
Unidade Prisional IPPOO II 
oportunizando novas vagas. E ainda, o 
aproveitamento dos presos nos 
serviços da própria unidade prisional, 
nas áreas de manutenção, obras, 
limpeza e conservação, capinagem, 
oficinas de artesanato e fornecimento 
de alimentação.

META 1.400 REALIZADO  3.913    META ALCANÇADA  279,50%

PROGRAMADO EMPENHADO

R$ 4.749.807,98 R$ 3.400.617,07
Data de consulta: 20/12/2021
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PROGRAMA 514SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

ENTREGA

Egresso beneficiado com capacitação e trabalho
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

No último quadrimestre, a secretaria 
conseguiu manter a média acima de 
400 egressos do Sistema Prisional 
ingressando mensalmente no 
mercado de trabalho, contribuindo 
para a superação da meta. As 
contratações ocorreram por meio da 
Lei de Reserva de Vagas, dos 
Projetos Estrada Livre e Mãos que 
Constroem. Das capacitações, 329 
egressos foram beneficiados com 
cursos nas áreas de assistente 
administrativo, bombeiro hidráulico, 
recepcionista, culinária (doces e 
salgados), cabeleireiro, corte e 
costura, realizados em parceria com 
a ENEL, AMANCO, SEDET, SPS, 
SENAC e SENAI.

META 502   REALIZADO  522   META ALCANÇADA  103,98%



SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

ACORDO DE RESULTADOS

Contrato firmado com as Secretarias do Estado do Ceará, contendo todos os projetos 

prioritários da Secretaria para o ano, além dos resultados alcançados.

BALANÇO DO ACORDO DE RESULTADOS

Documento em que se encontram os resultados dos projetos prioritários da Secretaria 

naquele ano, como definidos pelo seu Acordo de Resultados.

RESULTADOS

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

suas ações.

AVALIAÇÃO GERAL DO ACORDO DE RESULTADOS

Avaliação realizada ao final do ano, a qual resulta em cinco notas distintas: nota dos 

indicadores, nota das entregas, nota financeira, nota do monitoramento e nota da 

pactuação. Ao final, faz-se uma média ponderada das cinco notas, produzindo a nota geral 

do Acordo de Resultados. A partir da comparação entre as notas gerais de todas as 

Secretarias, é elaborado o Ranking Geral dos Acordos de Resultados.

GLOSSÁRIO
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https://www.seplag.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/14/2022/02/Relatorio-de-Avaliacao-dos-Acordos-de-Resultados-2021.pdf


GLOSSÁRIO

SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

PLANO PLURIANUAL (PPA)

Instrumento de planejamento que estabelece, para cada região do Estado, as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública estadual durante um período de quatro anos. O 

PPA declara os compromissos do Governo do Estado com a sociedade e contribui para a 

execução das políticas públicas e o alcance dos seus resultados. É possível encontrar o 

PPA 2020-2023 do Governo do Estado do Ceará clicando aqui.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

Define as metas e prioridades da administração pública estadual para cada ano, orienta a 

elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA, explicada abaixo), dispõe sobre a política de 

recursos humanos do Governo do Estado, a dívida pública estadual e quaisquer alterações 

aos tributos recolhidos junto à sociedade. É possível encontrar a LDO 2021 do Governo do 

Estado do Ceará clicando aqui.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

Estima as receitas e fixa as despesas do Governo do Estado para cada ano, assegurando 

os gastos com o serviço público, com a manutenção e o funcionamento da administração 

pública, com o pagamento da dívida e recursos para programas e investimentos 

prioritários necessários ao desenvolvimento sustentável do Estado. É possível encontrar a 

LOA 2021 do Governo do Estado do Ceará clicando aqui.
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https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-plano-plurianual/ppa-2020-2023-formulacao-e-revisao-2/
https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias-2021/
https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-lei-orcamentaria-anual/lei-orcamentaria-anual-2021/


GLOSSÁRIO

ESTRUTURA DO ACORDO

PROGRAMA

Os Programas Governamentais fazem parte da estrutura do Plano Plurianual (PPA), 

organizando as ações governamentais em torno dos problemas que buscam solucionar, 

das demandas que pretendem atender e/ou das oportunidades que buscam criar ou 

aproveitar, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade cearense.

OBJETIVO

O objetivo do Programa declara o resultado que o Governo do Estado procura alcançar 

com a execução das políticas públicas nele reunidas. 

INDICADOR

Medida que permite observar alguma informação ou fenômeno presente na realidade. No 

Acordo de Resultados, permite que os resultados buscados pelas Secretarias sejam 

definidos, acompanhados e divulgados.

ENTREGA

Representam os bens, serviços e equipamentos entregues à sociedade, por meio das 

ações executadas pelos órgãos do Governo do Estado.
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GLOSSÁRIO

LENDO O BALANÇO

DESEMPENHO

Análise do conjunto de realizações da Secretaria. Pode se referir ao Acordo de Resultados 

como um todo (Desempenho Geral), a um Programa específico  (Desempenho por 

Programa) ou aos indicadores e entregas (Desempenho dos Indicadores/Entregas do 

Programa).

POLARIDADE

Característica exclusiva do indicador, que sinaliza se um aumento no dado observado 

representa um fenômeno real desejável (“Quanto maior, melhor”) ou indesejável (“Quanto 

menor, melhor”).

UNIDADE DE MEDIDA

Define como estão sendo contados os resultados dos indicadores e a execução das 

entregas, caracterizando e complementando os dados números apresentados.
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EXEMPLOS DE UNIDADE DE MEDIDA

Unidade(s) UND.

Por cento / Percentual %

Preso / Vaga Preso/Vaga



GLOSSÁRIO

LENDO O BALANÇO

ATÉ 2020

Valor realizado até o final do ano anterior (neste balanço, 2020), ao qual se soma o valor 

realizado no ano presente (neste balanço, 2021). Sinaliza a continuidade do resultado de 

um indicador ou da execução de uma entrega, que se iniciaram em anos anteriores e 

podem continuar ainda durante os próximos anos. 

META

Previsão feita pela Secretaria de quais resultados espera alcançar (no caso dos 

indicadores) ou de quais ações pretende realizar (no caso das entregas), durante o ano de 

vigência do Acordo.

REALIZADO

Resultados alcançados (no caso dos indicadores) ou ações realizadas (no caso das 

entregas) pela Secretaria durante o ano de vigência do Acordo.

% META

Cálculo em que confere o quanto da meta pactuada pelos órgãos estaduais foi alcançada 

no ano. No caso dos indicadores, a polaridade define como é feito o cálculo:
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QUANTO MAIOR, MELHOR QUANTO MENOR, MELHOR

(REALIZADO – ANOS ANTERIORES)

(META – ANOS ANTERIORES)
X 100

(REALIZADO – ANOS ANTERIORES)

(META – ANOS ANTERIORES)
X 1001 –( )



GLOSSÁRIO

ANÁLISE FINANCEIRA

PACTUADO

Previsão feita pelo Governo do Estado para a execução dos projetos prioritários presentes 

nos Acordos de Resultados, constante no Anexo II, “Recursos Financeiros”. As partes que 

assinam o Acordo se comprometem a disponibilizar as quantias previstas (ou quantias 

superiores) para o alcance das metas pactuadas.  

EMPENHADO

Quantia reservada pelo Governo do Estado para o pagamento de bens e serviços 

necessários para a realização das entregas. O pagamento dos valores empenhados é 

efetivado quando se entregam os bens ou se concluem os serviços contratados.
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