
EIXO - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS 
 

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. 

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

Gestão Fiscal, Planejamento e Gestão e 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 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 meritórica de recursos.  

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, como corredores dinâmicos de atividades e 

fortalecimento das vocações regionais, aumentando a eficiência sistêmica e, portanto, 

rompendo o ciclo gerador de pobreza e desigualdade. 

A contribuição da Secretaria das Cidades com o tema Planejamento e Gestão se dá por 

meio de iniciativas que beneficiam municípios com ações de apoio à melhoria da gestão 

tributária e fiscal; na promoção da melhoria da capacidade de gestão nos municípios 



apoiando a elaboração de Planos de Mobilidade Urbana e da revisão/atualização de 

Planos Diretores Municipais; na promoção do planejamento regional com a elaboração de 

Planos de Desenvolvimento Regionais; nas ações de capacitação em gestão pública que 

beneficiam técnicos e gestores municipais; na articulação com vistas à governança 

interfederativa por meio da elaboração de planos de desenvolvimento urbano integrado 

para regiões metropolitanas; no apoio à execução de equipamentos, espaços públicos e 

obras de infraestrutura por meio da elaboração de projetos executivos, de arquitetura e 

projetos complementares; e no apoio ao controle social de políticas de desenvolvimento 

urbano e de integração regional, por meio do Conselho Estadual das Cidades 

(ConCidades-Ce). 

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

descentralizada e regionalizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 milhões1. 

 
 
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  
2017 

Realizado  
2017 

021.1.04 - Formação e capacitação 
em gestão pública 

Pessoa Capacitada unidade 351,00 659,00 

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

Pessoa Capacitada unidade 40,00 80,00 

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

Município Beneficiado unidade 0,00 0,00 

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

Projeto Elaborado unidade 9,00 2,00 

Fonte: SCidades. Dados finais de 2017. 

 
 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES: 
 

• Capacitados 659 (seiscentos e cinquenta e nove) servidores de 24 (vinte e quatro) 

municípios em 12 (doze) regiões do Estado - Cariri (128), Centro Sul (155), Grande 

Fortaleza (12), Litoral Norte (156), Litoral Oeste/Vale do Curu (03), Maciço de 

                                                 
1 Será inserido posteriormente pela Seplag. 



Baturité (01), Serra da Ibiapaba (104), Sertão Central (03), Sertão de Sobral (02), 

Sertão dos Inhamuns (01), Vale do Jaguaribe (01) e Litoral Leste (93), no tema 

Gestão Tributária, superando em 87,74% a meta de 351 pessoas, programada 

para 2017. 

• Capacitados 80 (oitenta) técnicos e gestores municipais de 17 (dezessete) 

municípios das regiões Vale do Acaraú e Vale do Jaguaribe com 2 (duas) 

capacitações, com participação de 40 técnicos em cada uma, e carga horária de 

40h/aula cada capacitação, nos temas Gestão de Projetos (out/2017) e 

Licenciamento Ambiental (nov/2017), superando em 100% a meta de 40 pessoas, 

programada para 2017.  

• Elaborados 2 (dois) projetos para apoiar à execução de equipamentos e espaços 

públicos nas regiões dos Vales do Acaraú e Vale do Jaguaribe, respectivamente, o 

Projeto Estrutural para a Ponte sobre o Riacho Boqueirão na Avenida Perimetral, 

do município de Sobral; e o Projeto Executivo, de Arquitetura e complementares 

para o Polo Metal Mecânico de Tabuleiro do Norte. 

• Beneficiados 2 (dois) municípios, Russas e Sobral, com a execução dos serviços 

de redesenho de processos para melhoria do ambiente de negócios, no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento Urbano de Pólos Regionais - Cidades do Ceará II - 

Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú. 

• Elaborado o Projeto Habitacional Rural, entregue ao município de Choró, na região 

do Sertão Central. 

 
 

Destaques para o Pronunciamento do Governador: 

 
• Capacitados 659 (seiscentos e cinquenta e nove) servidores de 24 (vinte e quatro) 

municípios em 12 (doze) regiões do Estado, no tema Gestão Tributária, superando 

em 87,74% a meta programada para 2017 (351 servidores). 

 

• Capacitados 80 (oitenta) técnicos e gestores municipais de 17 (dezessete) 

municípios das regiões Vale do Acaraú e Vale do Jaguaribe com 2 (duas) 

capacitações nos temas Gestão de Projetos e Licenciamento Ambiental, 

superando em 100% a meta programada para 2017 (40 técnicos e gestores). 

 

 


