
EIXO - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS (IDECI, 
SCIDADES/UGP II e SEPLAG)

O Ceará da Gestão Democrática por Resultados contempla as políticas governamentais

voltadas à busca do crescimento constante, do equilíbrio financeiro, fiscal e orçamentário,

e da redução persistente das desigualdades. O propósito central deste eixo consiste em

serviços públicos estaduais planejados e geridos de forma eficiente e efetiva, atendendo

as necessidades dos cidadãos, com transparência e equilíbrio fiscal.

Voltadas a este propósito, as ações do governo organizam-se em três temas estratégicos:

Gestão  Fiscal;  Planejamento  e  Gestão;  Transparência,  Controle  e  Participação

Social, cujas principais realizações encontram-se elencadas a seguir.

TEMA - PLANEJAMENTO E GESTÃO

O “Ceará da Gestão Democrática por Resultados” tem por finalidade garantir: crescimento

constante,  equilíbrio  financeiro  fiscal  e  orçamentário  e  redução  das  persistentes

desigualdades. 

O ponto de partida para a consecução desta finalidade está assentado na necessidade do

(I) planejamento estratégico e na (II) contratualização dos resultados. O primeiro deve ser

democrático, inclusivo e participativo; o segundo, claro, objetivo, preciso, mensurável e

transparente. 

Assim,  para  o  bom  funcionamento  das  instituições  é  necessário  promover  um

aperfeiçoamento  institucional,  a  intersetorialidade  e  o  desenvolvimento  regional

sustentável, o que estimula a prosperidade e a inovação em todo o sistema social. E para

isto  é  importante  promover  a  passagem  das  iniciativas  setoriais  para  um  arranjo

multissetorial e transversal garantindo maior efetividade por parte dos atores públicos e

autonomia para a alocação técnica e meritória de recursos. 

Finalmente,  um planejamento  regionalizado e descentralizado,  aliado à concepção de

uma gestão pública moderna, focada no alcance de resultados, cria as condições para a

construção  de  matrizes  econômicas  interdependentes,  corredores  dinâmicos  de

atividades  e  fortalecimento  das  vocações  regionais,  contribuindo  para  o  aumento  da

eficiência sistêmica e, rompendo, assim, o ciclo gerador de pobreza e desigualdade. 

O  resultado  esperado  neste  Tema  Estratégico  é:  Gestão  Pública  eficiente,  efetiva,



descentralizada e regionalizada. O desempenho dos indicadores que medem o alcance

do referido resultado pode ser observado na tabela abaixo.

Sugestão de melhoria do texto do Tema- PLANEJAMENTO E GESTÃO

(Sugestão da Secretaria das Cidades para a equipe do Monitoramento Seplag levantar os
números totais)

Incluir o aperfeiçoamento do macroprocesso de Planejamento Governamental no trabalho
de melhoria  do Processo de Monitoramento do PPA 2016-2019 com alguns números
consolidados da Seplag, que lidera o planejamento governamental junto aos órgãos e
entidades:

·0 Elaboração da Metodologia de Monitoramento pela Seplag.
·1 Desenvolvimento  da  ferramenta  informatizada  Sistema  Integrado  de

Monitoramento e Avaliação – SIMA.
·2 Envolvidos XXXXXXX técnicos da Rede de Planejamento.
·3 XX órgãos/entidades/fundos executores envolvidos neste Processo.
·4 XX Programas de Governo monitorados em 2016.
·5 XX Gestores de Programa.
·6 XX Iniciativas-Produtos do PPA.
·7 XX ciclos de monitoramento realizados em 2016.
·8 Facilitação do Processo de elaboração da Mensagem Governamental 2017.

Idem para o Processo de Adequação do PPA 2016-2019.
·9 Elaboração da Metodologia de Adequação pela Seplag.
·10Preparação da ferramenta Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro – SIOF.
·11 XX órgãos/entidades/fundos executores, envolvidos neste Processo.
·12XX Programas de Governo adequados em 2016.
·13XX metas 2017 revisadas.
·14XXX Ações Orçamentárias envolvidas.

Sugestão da SCidades para a Seplag para Destacar no Preâmbulo>

Destacar  o  aperfeiçoamento  do  macroprocesso  de  Planejamento  Governamental  no
trabalho  de  melhoria  do  Processo  de  Monitoramento  do  PPA  2016-2019  com  o
desenvolvimento de (1) legislação específica, (2) metodologia, (3) melhoria de processos
de suporte e (4) ferramentas de tecnologia (SIMA) para suporte à tomada de decisão.

Iniciativa  da  gestão  governamental  2015-2018  do  desenvolvimento  da  ferramenta  de
tecnologia da informação GPR para o acompanhamento de projetos estratégicos pela
Casa  Civil,  como  parte  do  processo  de  Acompanhamento  da  Execução  do  PPA,
fundamental para o atingimento das metas dos 7 Cearás.

PROGRAMAS TEMÁTICOS DO PLANEJAMENTO E GESTÃO



Para que o governo pudesse apresentar o desempenho observado nos indicadores relacionados

acima, as ações finalísticas referentes a este tema estratégico foram desenvolvidas por meio dos

programas FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS, utilizando, para tanto um

volume de recursos orçamentários da ordem de R$ xx,xx milhões.

43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES

PROGRAMA 021 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS

O Programa tem como objetivo principal elevar a capacidade institucional dos municípios

do Estado do Ceará, tendo como público-alvo os municípios cearenses.

Este programa possui as seguintes iniciativas prioritárias, cujo desempenho físico de seus

produtos principais pode ser observado na tabela abaixo:

Iniciativas Prioritárias Produto
Unidade de

Medida
Programado

2016
Realizado

2016(*)

021.1.04 - Formação e capacitação
em gestão pública

Pessoa Capacitada unidade 350 230

021.1.06 - Formação e capacitação
em gestão pública nos municípios 
dos Vales do Jaguaribe e do 
Acaraú.

Pessoa Capacitada unidade 40 40

021.1.07 - Apoio à melhoria da 
gestão tributária e fiscal nos 
municípios dos Vales do Jaguaribe 
e do Acaraú.

Município Beneficiado unidade 0 0

021.1.13 - Apoio à execução de 
equipamentos e espaços públicos 
nos Vales do Jaguaribe e do 
Acaraú.

Projeto Elaborado unidade 12 0

(*) Acumulado até Dezembro/2016.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:

·15Capacitação de 230 servidores em 85 municípios do Estado do Ceará nos

temas Transferência  de  Recursos  por  meio  de  Convênios  e  Congêneres  e

Elaboração de Plano Diretor;

·16Capacitação  de  40  servidores  de  17  municípios  (Aracati,  Cariré,  Coreaú,

Forquilha, Icapuí, Irauçuba, Jaguaretama, Jaguaribe, Jaguaruana, Limoeiro do

Norte, Massapê, Morada Nova, Quixeré, Russas, Santana do Acaraú, Sobral e

Tabuleiro do Norte) nas regiões do Litoral Leste, Litoral Oeste/Vale do Curu,

Sertão de Sobral e Vale do Jaguaribe, no tema Gestão Ambiental Municipal,

com carga horária de 40h, realizada em Fortaleza, tendo por objetivo dotar os



técnicos das prefeituras de instrumentos que permitam cumprir os requisitos

ambientais  previstos  pelo  Programa  de  Desenvolvimento  Urbano  Regional,

notadamente:  nos  contratos  com  as  empresas  construtoras;  nos  estudos

ambientais  e  de  controle  ambiental;  na  legislação e  nas normas nacionais,

estaduais  e  municipais;  nas Licenças Prévias  (LP),  de  Instalação (LI)  e  de

Operação (LO); e nos regulamentos dos agentes financiadores.

·17Entrega do Plano de Negócios do Geopark Araripe.

Destaques para o Pronunciamento do Governador (*):

Destaca-se em 2016, no âmbito do Programa Fortalecimento Institucional dos Municípios,
a capacitação de 270 servidores de aproximadamente 70 municípios do Estado do Ceará
nos temas Transferência de Recursos por meio de Convênios e Congêneres, Elaboração
de Plano Diretor e Gestão Ambiental  Municipal,  objetivando melhorar o conhecimento
técnico no âmbito da gestão municipal.

(*) Selecionar os destaques dentre as principais realizações do(s) programa(s) deste Tema.


