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APRESENTAÇÃO
Nesse Balanço, você encontrará os principais resultados e 

realizações da  Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) e seus órgãos 

vinculados 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 

Infraestrutura (Seinfra) 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/14/2021/10/Secretaria-da-Infraestrutura.pdf
https://www.seplag.ce.gov.br/planejamento/menu-gestao-para-resultados/


Detran
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ÓRGÃOS VINCULADOS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Cegás

Metrofor

COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ

COMPANHIA CEARENSE DE 
TRANSPORTES METROPOLITANOS

Seinfra



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
E VINCULADAS

DESEMPENHO GERAL

8,52 9º 8,49

AVALIAÇÃO GERAL

Nota da 
Secretaria

Posição no 
Ranking *

Nota média
das Secretarias

PRINCIPAIS RESULTADOS

Taxa de crescimento da 
infraestrutura de distribuição 
do gás natural de 9,55%;

Participação de gás natural 
renovável na rede de 
distribuição de 12,59%;

Participação de 5,14% do 
número de passageiros 
transportados pelo sistema 
metroferroviário na Matriz 
de Transporte Público da 
RMF;

* Para visualização do Ranking completo, clique aqui. 6

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


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA 341

PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO 
URBANA

OBJETIVO

Requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência 
social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços 
públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.



EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021, a execução foi de 4,75%, o que 
corresponde a 18,13% da meta para o ano. Por 
dúvidas no projeto executivo elaborado pela Enel 
e a dificuldade de comunicação entre a EP 
Premoldados e a Enel, bem como o atraso no 
processo certificatório da estrutura produzida, o 
centro satélite sofreu com os atrasos. Por ser um 
equipamento imprescindível para o andamento 
da obra, as demais atividades ficaram 
paralisadas. Contudo, o referido equipamento já 
foi alocado e passa pelo processo de instalação 
elétrica e da rede própria de telecomunicação. 
Com isso, há perspectiva de avanço na execução 
da entrega para 2022.
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PACTUADO EMPENHADO

R$ 25.220.237,05 R$ 13.751.240,42

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 341

ENTREGA

Internalização subterrânea da rede aérea do Sítio 
Histórico de Sobral
UNIDADE DE MEDIDA %

ATÉ 2020 23,88%

META 50,00%        REALIZADO  28,75%           META ALCANÇADA  18,89%*

Data de consulta: 20/12/2021



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA 342

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBJETIVO

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



INDICADOR

Índice de qualidade da malha

POLARIDADE  QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA  %

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

SOP e Detran contribuíram com o 
indicador. A SOP com a entrega para a 
população cearense, no ano de 2021, 
de aproximadamente 1.000 km de  
novas obras rodoviárias 
(Pavimentação, Restauração e 
Duplicação). Já o Detran  restaurou, no 
mesmo período, 2.918,11 km de 
sinalização de rodovias estaduais.
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META 55,50%       REALIZADO 55,72%   META ALCANÇADA  100,40%

DEFINIÇÃO

Expressa a qualidade da malha 
rodoviária estadual pavimentada 
através da análise de 5 parâmetros: 
qualidade do pavimento, conforto do 
usuário, segurança viária, geometria 
da via e número de acidentes fatais. A 
análise dessas características 
combinadas tem o intuito de 
representar a situação real das 
rodovias cearenses levando em 
consideração não só as condições do 
pavimento, mas a segurança e o 
conforto dos usuários.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 342



EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

A execução foi abaixo da prevista pois a 
performance do consórcio construtor foi 
afetada de forma negativa por atrasos na 
aquisição de materiais e equipamentos 
necessários aos serviços. Com a inauguração 
do Novo Aeroporto de Sobral acontecendo no 
dia 01/04/2022.
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PACTUADO EMPENHADO

R$ 26.865.577,64 R$ 26.000.000,00

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 342

ENTREGA

Pátio de Estacionamento, Taxiway e pista de 
pouso/decolagem construídos
UNIDADE DE MEDIDA %

ATÉ 2020 16,71%

META 85,00%        REALIZADO  75,84%           META ALCANÇADA  90,33%*

Data de consulta: 20/12/2021

Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021. *



EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

A construção do terminal de passageiros do 
Novo Aeroporto de Sobral terminou o ano de 
2021 com 73,87% de execução acumulada, o 
que representa 86,9% da meta estabelecida 
para o ano. A execução foi impactada pela 
intensidade das chuvas, tendo assim 
dificultado o andamento das obras de 
terraplanagem. O Novo Aeroporto de Sobral foi 
inaugurado no dia 01/04/2022.
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PACTUADO EMPENHADO

R$ 26.865.577,64 R$ 26.000.000,00

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 342

ENTREGA

Terminal de Passageiros implantado
UNIDADE DE MEDIDA %

ATÉ 2020 0,00%

META 85,00%        REALIZADO  73,87%           META ALCANÇADA  86,90%*

Data de consulta: 20/12/2021

Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021. *



EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

No ano de 2021 foi realizada a restauração da 
sinalização de 2.918,11 km, 123,28% da meta 
para o ano que foi 2.367 km. Desta forma, 
superando a meta para o ano de 2021 em 
23,8%.
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PACTUADO EMPENHADO

R$ 64.550.000,00 R$ 62.787.645,00

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 342

ENTREGA

Sinalização restaurada
UNIDADE DE MEDIDA km

META 2.367 km       REALIZADO  2.918,11 km       META ALCANÇADA  123,28%

Data de consulta: 20/12/2021

Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021. *



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA 343

MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE

OBJETIVO

Ampliar o atendimento da necessidade de deslocamento da 
população cearense, com qualidade e segurança.



INDICADOR

Evolução do número de 
habilitados no Estado do 
Ceará

POLARIDADE  QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA  %

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

No ano de 2021 houve uma evolução 
de 3,76% no número de habilitados no 
Estado do Ceará, o que representa 
150,58% da meta programada para o 
exercício 2021( 2,50%).
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META 2,50%             REALIZADO 3,76%        META ALCANÇADA  150,40%

DEFINIÇÃO

Expressa em percentual, a variação do 
número de Pessoas Habilitadas no 
Estado do Ceará em relação ao ano 
anterior.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 343



INDICADOR

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

POLARIDADE  QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA  PASSAGEIRO / DIA ÚTIL

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

O ano de 2021 teve uma média de 
39.076 passageiros transportados 
por dia útil, sendo muito impactado 
nos meses de março e abril com a 
segunda onda de casos de Covid-19 
e as medidas de isolamento social, 
contudo apresentou uma retomada 
gradual ao passo que a vacinação da 
população evoluiu.
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META 38.993 passageiros            REALIZADO 39.076 passageiros        
META ALCANÇADA  100,21%

DEFINIÇÃO

O indicador informa a quantidade 
média de passageiros transportados 
por dia útil pelo modo 
metroferroviário na Região 
Metropolitana de Fortaleza - RMF.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 343



INDICADOR

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

POLARIDADE  QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA  %

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021, foram transportados 
6.936.633 passageiros na Linha Sul, 
1.736.812 passageiros na Linha Oeste 
e 2.659.157 passageiros no VLT 
Parangaba-Mucuripe, totalizando 
11.332.602 passageiros beneficiados, 
com uma média de passageiros 
mensais de 578.053 na Linha Sul, 
144.734 na Linha Oeste e 221.596 no 
VLT Parangaba-Mucuripe. A média de 
passageiros por dia útil de 23.922 na 
Linha Sul, 5.940 na Linha Oeste e 
9.215 no VLT Parangaba-Mucuripe
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META 4,20%            REALIZADO 5,14%         META ALCANÇADA  122,38%

DEFINIÇÃO

Expressa, em percentual, a 
participação do volume de 
passageiros transportados pelo modal 
metroferroviário na Matriz de 
Transporte Público de Passageiros 
(ônibus, vans e trens) com 
abrangência geográfica da Região 
Metropolitana de Fortaleza - RMF.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 343



EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021, foram executados 7,5%, o que 
representa 68,74% da meta para o ano. O 
andamento das obras foi impactado por 
dificuldades do consórcio construtor. A 
fiscalização adotou as providências cabíveis 
pelas sucessivas paralisações, 
desmobilização de pessoal e equipamentos 
das frentes de serviços, por meio da 
aplicação de sanções previstas no 
instrumento contratual.
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PACTUADO EMPENHADO

R$ 1.099.196.916,43 R$ 147.407.870,96

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 343

ENTREGA

Obras civis da Linha Leste realizadas
UNIDADE DE MEDIDA %

ATÉ 2020 16,09%

META 27,00%        REALIZADO  23,42%     META ALCANÇADA  68,73% *

Data de consulta: 31/12/2021

Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021. *



EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021, foram executados 1,06%, o que 
representa 22,84% da meta para o ano. Esse 
nível baixo de execução é devido a 
necessidade de liberação do Túnel da Linha 
Sul no trecho entre a Estação José de 
Alencar e Chico da Silva para os testes de 
sinalização. Registra-se que foi feita uma 
solicitação de orçamento junto ao Governo 
Federal e CBTU para cumprimento do Objeto 
do Termo de Compromisso. Porém não 
houve repasse.
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PACTUADO EMPENHADO

R$ 43.645.000,00 R$ 15.911.786,85

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 343

ENTREGA

Sistemas fixos da Linha Sul implementados
UNIDADE DE MEDIDA %

ATÉ 2020 93,59%

META 98,23%        REALIZADO  94,65%           META ALCANÇADA  22,84%*

Data de consulta: 20/12/2021

Percentual considera apenas o realizado no ano de 2021. *



EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

A execução de 2021 foi abaixo do previsto 
devido a grande maioria dos equipamentos 
serem importados, gerando atraso na 
entrega e, consequentemente, na futura 
instalação dos mesmos. Aliado a isso, existe 
atraso na execução das salas técnicas nas 
estações que não tinham previsão de área 
para recebimento de todos os equipamentos 
necessários à implantação dos sistemas 
fixos e de controle.
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PACTUADO EMPENHADO

R$ 39.659.218,46 R$ 13.161.922,93

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 343

ENTREGA

Sistemas Fixos do VLT Parangaba-Mucuripe 
implementados
UNIDADE DE MEDIDA %

META 75,00%        REALIZADO  16,78%           META ALCANÇADA  22,37%

Data de consulta: 31/12/2021



EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

A construção do Centro de Manutenção do 
VLT Parangaba-Mucuripe apresentou uma 
execução acumulada de 31,24%, o que 
equivale a 39,05% da meta programada para 
2021. O desempenho da entrega foi 
prejudicado pela necessidade de contratação 
de um novo projetista, fato que impactou 
negativamente a elaboração dos projetos 
executivos.
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PACTUADO EMPENHADO

R$ 39.659.218,46 R$ 13.161.922,93

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 343

ENTREGA

Centro de Manutenção do VLT Parangaba-Mucuripe 
implantado
UNIDADE DE MEDIDA %

META 80,00%        REALIZADO  31,24%           META ALCANÇADA  39,05%

Data de consulta: 31/12/2021



EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

Apresentou em 2021 execução acumulada de 
6,38%, o que equivale a 25,54% da meta para 
2021. Ressalta-se que a obra tem 
intervenção envolvendo FTLSA, METROFOR e 
Aeroporto Internacional Pinto Martins, e foi 
impactada pela liberação de acesso da 
FTLSA que não tem sistema de sinalização 
para controlar e liberar trechos. Além disso, 
ainda houve pendência de autorização do 
CINDACTA para execução de trechos 
elevados.

22

PACTUADO EMPENHADO

R$ 35.868.014,25 R$ 18.868.014,25

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 343

ENTREGA

Ramal do Aeroporto implantado
UNIDADE DE MEDIDA %

META 25,00%        REALIZADO  6,38%           META ALCANÇADA  25,54%

Data de consulta: 20/12/2021



EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

No período, foram concedidas 505.432 
CNHs, o que equivale a 119,77% da meta 
programada para 2021. A entrega Habilitação 
Concedida refere-se às novas Carteiras 
Nacionais de Habilitação (CNHs), bem como 
a renovação, expedição de 2ª via, registro de 
habilitações estrangeiras e registro de CNHs 
com adições de categorias A/B.
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 343

ENTREGA

Habilitação concedida
UNIDADE DE MEDIDA %

META   422.000 habilitações                REALIZADO   505.432 habilitações           

META ALCANÇADA  119,77%



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA 711

MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO 
CEARÁ

OBJETIVO

Promover a segurança e eficiência energética, com expansão da 
produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível 
no Estado.



INDICADOR

Taxa de crescimento da 
infraestrutura de distribuição 
do gás natural

POLARIDADE  QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA  %

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

No ano de 2021 a taxa de crescimento 
superou a meta para o ano em 
outubro, alcançando em dezembro o 
valor de 9,55%, superando a meta em 
10,28%.

25

META 8,66%             REALIZADO 9,55%        META ALCANÇADA  110,28%

DEFINIÇÃO

Expressa em percentual, o incremento 
da rede de gasodutos da CEGÁS para 
novas linhas estruturantes e saturação 
de clientes. Para o cálculo utiliza-se o 
km da infraestrutura de distribuição do 
gás implantada pelo total de 
infraestrutura implementada no ano 
anterior.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 711



INDICADOR

Participação de gás natural 
renovável na rede de  
distribuição

POLARIDADE  QUANTO MAIOR, MELHOR

UNIDADE DE MEDIDA  %

EVOLUÇÃO DO INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO

O indicador vinha ao longo do ano em 
uma consistência ou superando a 
meta para o mês ou ficando um pouco 
próximo do mesmo, mas em 
dezembro ocorreu uma parada 
programada para manutenção dos 
equipamentos da Planta de 
fornecimento de GNR.

26

META 12,78%           REALIZADO 12,59%      META ALCANÇADA  98,51%

DEFINIÇÃO

Expressa em percentual, a 
participação do gás natural renovável 
(GNR) no volume de gás distribuído 
ex-térmico pela Companhia de Gás do 
Ceará. Para o cálculo utiliza-se o 
Volume de GNR pelo volume 
distribuído ex-térmico.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 711



EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021 foram implantados 52,89 Km 
de rede de distribuição de gás natural, 
para atendimento a novos clientes 
industriais, automotivos, comerciais e 
residenciais. Com isso, a Companhia 
de Gás do Ceará (Cegás) atingiu a 
marca de 607,32 km de rede de 
gasoduto construída e findou o ano 
com uma carteira de clientes com 
24.122 usuários.

27

PACTUADO EMPENHADO

R$ 36.299.954,92 R$ 28.066.375,90

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 711

ENTREGA

Rede de gás natural implantada
UNIDADE DE MEDIDA km

META 48,03 km        REALIZADO  52,89 km          META ALCANÇADA  110,12%

Data de consulta: 31/12/2021



EVOLUÇÃO DA ENTREGA ANÁLISE DO DESEMPENHO

Em 2021 a distribuição de gás natural 
termina o ano com 67.400,00 m³/dia, 
abaixo da meta prevista para o ano. 
Esse não atingimento da meta se deu 
por conta de uma parada programada 
pelo fornecedor no mês de dezembro.
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA                         PROGRAMA 711

ENTREGA

Gás natural renovável distribuído
UNIDADE DE MEDIDA m³/dia

META 69.465 m³/dia        REALIZADO  67.400 m³/dia          

META ALCANÇADA  97,03%



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

Por cento / Percentual %

passageiro/dia útil passageiro / dia útil

Número Absoluto nº

Quilômetro(s) km

Metro(s) cúbicos(s) / dia m³/dia



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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