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APRESENTAÇÃO
Nesse Balanço, você encontrará os principais resultados e 

realizações da Secretaria da Cultura (Secult) 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 8 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 

Cultura (Secult) 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-Cultura.pdf
https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-gestao-para-resultados/


SECRETARIA DA CULTURA

DESEMPENHO GERAL

5,89 17ª 8,49

AVALIAÇÃO GERAL

Nota da 
Secretaria

Posição no 
Ranking *

Nota média
das Secretarias

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

Realização, pelos equipamentos culturais, de 3.450 
ações que atenderam majoritariamente pessoas em 
condição de vulnerabilidade social.

* Para visualização do Ranking completo, clique aqui. 5

Concessão de duas parcelas de auxílio emergencial 
para 19.382 trabalhadoras e trabalhadores da cultura, 
em resposta à crise econômica no setor.

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


SECRETARIA DA CULTURA

PROGRAMA 421

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA ARTE E CULTURA CEARENSE

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.



INDICADOR

Ações que atendem 
majoritariamente pessoas em 
condição de vulnerabilidade social

POLARIDADE  QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA  UND.

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

O resultado obtido por esse 
indicador superou o 
desempenho previsto em todos 
os meses. Destacaram-se, para 
esse desempenho, o Centro 
Cultural Bom Jardim, a Escola de 
Gastronomia Ivens Dias Branco e 
a Escola Porto Iracema das 
Artes, os quais mantiveram suas 
ações com foco no atendimento 
a pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.
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META  2.000 ações  REALIZADO  3.450 ações
META ALCANÇADA  172,50%

DEFINIÇÃO

Quantifica o número de ações 
culturais realizadas pela 
Secult-CE e seus equipamentos 
que atendem majoritariamente 
pessoas em condição de 
vulnerabilidade social.

SECRETARIA DA CULTURA PROGRAMA 421



INDICADOR

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

POLARIDADE  QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA  UND.

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

Ressalta-se que os resultados 
reais podem ser maiores que os 
aqui indicados, devido a uma 
limitação técnica da ferramenta 
utilizada para o levantamento. 
Destacaram-se, nesse indicador, 
os editais com Termo de 
Fomento Simplificado da Lei 
Aldir Blanc (Lei Nº 14.017, de 29 
de junho de 2020), com 4.652 
profissionais envolvidos.

8

META  60.000 profissionais REALIZADO  18.682 profissionais
META ALCANÇADA  31,14%

DEFINIÇÃO

Quantifica o número de 
profissionais externos (não 
vinculados à Secult-CE e seus 
equipamentos) inseridos na 
programação cultural do Estado.

SECRETARIA DA CULTURA PROGRAMA 421

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628


SECRETARIA DA CULTURA PROGRAMA 421

INDICADOR

Municípios contemplados pelo 
Fundo Estadual da Cultura (FEC)

POLARIDADE  QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA  %

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

Foram contemplados, em 2021, 
54 municípios por meio dos 
investimentos no FEC. O não 
alcance da meta se justifica pela 
revogação dos editais Cinema e 
Vídeo, Incentivo às Artes e 
Cultura Infância. Também houve 
atrasos na execução dos editais 
de fomento para os Grupos dos 
Ciclos da Cultural Tradicional 
Popular do Ceará.
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META 82,06% REALIZADO 29,34% META ALCANÇADA  45,03%

DEFINIÇÃO

Mede o percentual dos 184 
municípios cearenses que 
tiveram ações culturais 
fomentadas pelos editais do 
Fundo Estadual da Cultura (FEC).



ENTREGA

Escritório regional implantado
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

Os Escritórios Regionais da 
Secult-CE apenas foram 
instituídos na legislação 
estadual com a sanção da Lei 
Orgânica da Cultura do Ceará e 
do Sistema Estadual de Cultura 
(Siec) (Lei Nº 18.012/2022).
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META   2 escritórios REALIZADO  Não houve entrega

META ALCANÇADA  0,00%

SECRETARIA DA CULTURA PROGRAMA 421

https://www2.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis2022/18012.htm


ENTREGA

Evento estruturante realizado
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

A 16ª edição do Mi – Festival 
Música da Ibiapaba foi realizada 
entre os dias 25 e 30 de julho de 
2021, de forma totalmente 
online,  com oficinas, shows, 
palestras, bate-papos e outros 
formatos de programação. O 
XIV Encontro Mestres do 
Mundo, inicialmente previsto 
para dezembro de 2021, foi 
realizado entre os dias 7 e 18 de 
junho de 2022, nos municípios 
de Fortaleza, Quixadá, Juazeiro 
do Norte e Porteiras.
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META   2 eventos REALIZADO  1 evento

META ALCANÇADA  50,00%

SECRETARIA DA CULTURA PROGRAMA 421

PACTUADO EMPENHADO

R$ 1.250.000,00 R$ 600.000,00

Data de consulta: 20/12/2021



ENTREGA

Projeto cultural apoiado pelos editais 
de Ciclos de Tradição Popular
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

Até o final de 2021, o Edital de 
Fomento para Grupos dos Ciclos 
da Cultura Tradicional Popular do 
Ceará apoiou, efetivamente, 134 
projetos, faltando efetivar o apoio 
para 213 projetos dos 347 
selecionados. Problemas no 
Mapa Cultural e quantidade 
insuficiente de técnicos e 
pareceristas para atender à 
demanda ocasionaram o atraso 
do cronograma.
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META   359 projetos REALIZADO  134 projetos

META ALCANÇADA  37,33%

SECRETARIA DA CULTURA PROGRAMA 421

Data de consulta: 20/12/2021

PACTUADO EMPENHADO

R$ 3.320.000,00 R$ 1.280.000,00



ENTREGA

Projeto cultural apoiado pelo
edital Mecenas do Ceará
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

A execução da entrega foi 
afetada pela continuidade da 
crise econômica decorrente da 
pandemia, tendo em vista que o 
prazo de captação do XIII Edital 
Mecenas iniciou apenas em 
outubro, período de grande 
incerteza para a Economia da 
Cultura.
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META   100 projetos REALIZADO  21 projetos

META ALCANÇADA  21,00%

SECRETARIA DA CULTURA PROGRAMA 421



ENTREGA

Seminário Cultura do Acesso realizado
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

O Seminário foi adiado, pois o 
resultado do Edital Percursos 
(In)Formativos foi publicado 
apenas no dia 12 de novembro 
de 2021, não havendo tempo 
hábil para sua produção ainda 
em 2021. O III Seminário Cultura 
do Acesso foi realizado com 
sucesso entre os dias 4 e 9 de 
abril de 2022 por meio de uma 
programação transversal com 
palestras, grupos de trabalho, 
mesas e oficinas com 
especialistas em acessibilidade 
cultural de todo o Brasil. 14

META   1 evento REALIZADO  Não houve entrega

META ALCANÇADA  0,00%

SECRETARIA DA CULTURA PROGRAMA 421



ENTREGA

Pessoa beneficiada pelo projeto 
Agentes de Leitura
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

Após a aprovação do projeto 
original dos Agentes de 
Leitura, em fevereiro de 2021, 
houve uma redução dos 
recursos financeiros 
inicialmente projetados. Com 
isso, foi necessário realizar a 
readequação do processo, o 
que atrasou seu cronograma e 
não permitiu seu início ainda 
em 2021.

15

META   1.260 famílias REALIZADO  Não houve entrega

META ALCANÇADA  0,00%

SECRETARIA DA CULTURA PROGRAMA 421

Data de consulta: 20/12/2021

PACTUADO EMPENHADO

R$ 1.136.247,00 R$ 100.500,00



ENTREGA

Agente cultural apoiado com auxílio 
emergencial
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

A entrega foi efetuada com 
sucesso, com 19.382 pessoas 
recebendo as duas parcelas do 
auxílio no primeiro semestre. O 
pagamento do auxílio foi dividido 
em duas parcelas de R$500,00 
para cada trabalhador(a). A 
primeira parcela começou a ser 
paga em 30 de abril de 2021 e a 
segunda parcela em 2 de junho 
de 2021.
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META   19.830 trabalhadores da cultura

REALIZADO  19.382 trabalhadores da cultura

META ALCANÇADA  97,74%

SECRETARIA DA CULTURA PROGRAMA 421

Data de consulta: 20/12/2021

PACTUADO EMPENHADO

R$ 20.000.000,00 R$ 19.857.500,00



SECRETARIA DA CULTURA

PROGRAMA 422

POLÍTICA DE CONHECIMENTO E 
FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

OBJETIVO

Formar profissionais para atuar no campo das artes e da cultura, 
desenvolvendo capacidades e competências criativas, técnicas, 
de gestão e do pensamento crítico.



SECRETARIA DA CULTURA PROGRAMA 422

INDICADOR

Projetos estaduais de formação 
vinculados à Secult

POLARIDADE  QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA  UND.

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

No cálculo do indicador, não havia 
uma definição clara do que se 
considerava um "Projeto". Isso 
dificultou a identificação das 
realizações e levou à elaboração 
de metas equivocadas para o ano. 
O indicador foi revisto durante o 
processo de revisão do PPA 
2020-2023 e, a partir de 2022, foi 
substituído pelo indicador  “Total 
de Ações Formativas".
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META 800 projetos REALIZADO 500 projetos META ALCANÇADA 62,53%

DEFINIÇÃO

Quantifica as formações em Arte e 
Cultura apoiadas pelos editais da 
Secult-CE e realizadas pelos seus 
equipamentos culturais, além de 
outras formações que tenham 
continuidade.



ENTREGA

Linha editorial criada
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

A criação da linha editorial Arte, 
Cultura e Pensamento está 
sendo viabilizada por meio de 
parceria com a Editora da Uece 
(EdUece). Não houve tempo 
suficiente para que todas as 
atividades preparatórias fossem 
executadas a tempo da entrega 
ocorrer ainda em 2021.

19

META   1 linha editorial REALIZADO  Não houve entrega

META ALCANÇADA  0,00%

SECRETARIA DA CULTURA PROGRAMA 422



ENTREGA

Ciclo de Colóquios Arte, Cultura e 
Pensamento realizado
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

O Chamamento Público foi 
realizado entre setembro e 
outubro e o resultado final foi 
publicado em 12 de novembro 
de 2021. O Colóquio foi 
realizado entre os dias 15 a 24 
de fevereiro de 2022, com duas 
palestras realizadas a cada dia, 
em salas virtuais fechadas 
para até 100 pessoas.
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META   1 ciclo de colóquios REALIZADO  Não houve entrega

META ALCANÇADA  0,00%

SECRETARIA DA CULTURA PROGRAMA 422



SECRETARIA DA CULTURA

PROGRAMA 423

PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO
CULTURAL CEARENSE

OBJETIVO

Garantir a política de salvaguarda e sustentabilidade do 
patrimônio cultural e da memória cearense por meio da 
qualificação e ampliação de ações de pesquisa, educação 
patrimonial, comunicação e acessibilidade aos bens culturais.



SECRETARIA DA CULTURA PROGRAMA 423

INDICADOR

Evolução anual de monumentos 
históricos tombados pelo Estado

POLARIDADE  QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA  UND.

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

A meta estipulada se referia ao 
tombamento do Sítio Bebida 
Nova, no Crato, o qual aguarda o 
recolhimento das assinaturas da 
ata do Conselho Estadual de 
Preservação do Patrimônio 
Cultural do Estado do Ceará 
(Coepa-CE) e as notificações do 
tombamento definitivo para o 
proprietário, arrendatário, 
Prefeitura e Secretaria de Cultura 
do Crato.
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ATÉ 2020 44 tombamentos META 45 tombamentos
REALIZADO Não houve realização META ALCANÇADA 0,00%

DEFINIÇÃO

Contabiliza o quantitativo total 
de monumentos históricos que 
são oficialmente reconhecidos 
como patrimônios históricos 
materiais do Estado do Ceará.



ENTREGA

Título de patrimônio cultural entregue
UNIDADE DE MEDIDA UND.

EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

A meta estipulada se referia 
ao tombamento do Sítio 
Bebida Nova, no Crato, o qual 
aguarda o recolhimento das 
assinaturas da ata do 
Conselho Estadual de 
Preservação do Patrimônio 
Cultural do Estado do Ceará 
(Coepa-CE) e as notificações 
do tombamento definitivo para 
o proprietário, arrendatário, 
Prefeitura e Secretaria de 
Cultura do Crato.

23

META   1 tombamento REALIZADO  Não houve entrega

META ALCANÇADA  0,00%

SECRETARIA DA CULTURA PROGRAMA 423



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

24

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.

25

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.

26



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.

27

EXEMPLOS DE UNIDADE DE MEDIDA

Unidade(s) UND.

Por cento / Percentual %



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 ALCANÇADA

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:

28

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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