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A - ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL DO IPECE



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O IPECE é uma autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do
Ceará (SEPLAG), criado pela Lei 13.301 do ano de 2003. É o órgão do Governo
responsável pela geração de estudos, pesquisas e informações socioeconômicas e
geográficas que permitem a avaliação de programas e a elaboração de estratégias e
políticas públicas para o desenvolvimento do estado do Ceará.

Missão
Propor políticas públicas para o desenvolvimento sustentável do Ceará por meio da geração
de conhecimento, informações geossocioeconômicas e da assessoria ao Governo do Estado
em suas decisões estratégicas.



QUANTITATIVO DE PESSOAL - QUADRO GERAL

DESCRIÇÃO
2016

Nº %

COMISSIONADOS 8 14,81%

CONCURSADOS 9 16,67%

TERCEIRIZADOS 27 50,00%

CEDIDOS 1 1,85%

ESTAGIÁRIOS 3 5,56%

CONSULTOR 06 11,11%

TOTAL 54 100



B - PROJETOS EM
EXECUÇÃO



B1 - INDICADORES



Produto Interno Bruto

PIB Anual

Desempenho anual dos indicadores macroeconômicos do Ceará.

PIB Trimestral

Trata-se de um instrumento de acompanhamento do desempenho
da economia de curto prazo, possibilitando um acompanhamento
mais ágil do ambiente econômico.

PIB Municipal

Cálculo do PIB em nível dos 184 municípios cearenses.

Acompanhamento da Cota Parte do ICMS. Mecanismo que visa
uma distribuição mais equitativa e a efetividade no repasse de
recursos aos municípios levando-se em conta os resultados das
áreas de Educação, Saúde e Meio Ambiente.

Periodicidade anual. Disponível na internet.

INDICADORES ECONÔMICOS



O IDM é um índice que procura definir o nível geral de
desenvolvimento dos municípios do Ceará, incorporando aspectos
geográficos, econômicos e sociais dos mesmos.

Periodicidade bianual. Disponível na internet.

O IMA é um índice que consolida informações das áreas de
meteorologia, recursos hídricos e produção agrícola dos
municípios, identificando os mais vulneráveis. Objetiva subsidiar a
adoção antecipada de ações públicas voltadas para o convívio com
a seca.

Periodicidade anual. Disponível na internet.

INDICADORES SOCIAIS



B2 - PUBLICAÇÕES



O IPECE Conjuntura: É uma publicação trimestral que utiliza como
referência o cenário econômico internacional e nacional no âmbito de
orientar a análises sobre o desempenho da atividade econômica
cearense, em seus diversos aspectos.

Periodicidade trimestral. Disponível na internet.

O Radar da Indústria apresenta um conjunto selecionado de
indicadores permitindo uma rápida avaliação do desempenho da
indústria cearense.

O Radar do Comércio disponibiliza os principais indicadores que
permitem uma análise global do desempenho do comércio cearense.

O Radar do Comércio Exterior publicado pelo IPECE tem por
objetivo disponibilizar informações relativas à evolução das principais
variáveis do comércio exterior cearense. Periodicidade mensal.

ESTUDOS ECONÔMICOS



Indicadores Econômicos do Ceará: Permite uma avaliação de
curto e médio prazo para economia cearense, analisando: Contas
Regionais, Agronegócio, Indústria, Serviços, Comércio Exterior,
Mercado de Trabalho e Finanças Públicas.

Periodicidade anual. Disponível na internet.

Indicadores Sociais do Ceará: A partir da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, esse documento apresenta
e analisa os principais indicadores sociais do Ceará, evidenciando as
principais transformações socioeconômicas verificadas no Estado,
comparando com a região Nordeste e o Brasil.

Periodicidade anual. Disponível na internet.

ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS



A Série IPECE Informe visa divulgar análises técnicas sobre temas
relevantes de forma objetiva. Exemplos:

90 - Análise comparativa da dinâmica dos principais indicadores do mercado

de trabalho nacional, nordestino e cearense;

89 - Análise Comparativa das Distribuições dos Municípios Cearenses

Segundo o Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) – 2008, 2010 E 2012;

87 - Perspectivas para a Previdência Estadual do Ceará;

86 - Análise da composição da ocupação de pessoas de 14 anos ou mais de

idade por atividade econômica - Uma análise comparativa com o Brasil e o

Nordeste;

85 - Evolução Recente do Mercado de Trabalho Cearense: 2012 a 2015 -

Uma análise comparativa com o Brasil e o Nordeste;

84 - O Projeto Acquario Ceará - Aspectos Gerais e Plano de Negócios do

Empreendimento;

83 - Revisitando os Impactos Econômicos do Acquario Ceará;

ESTUDOS SOBRE TEMAS DIVERSOS DO CEARÁ



Enfoque Econômico é uma publicação do IPECE que tem por
objetivo fornecer informações de forma imediata sobre políticas
econômicas, estudos e pesquisas de interesse da população
cearense. Exemplo:

137 - Indústria de Transformação Cearense em 2015;

135 - Dinâmica da geração de empregos celetistas na economia cearense

- 3º trimestre de 2015;

134 - Dinâmica dos preços na economia cearense medida pelo IPCA –

Novembro de 2015;

132 - Análise da Dinâmica do Setor de Serviços Cearense - Junho de

2015;

131 - Desempenho do Comércio Varejista Cearense - Fevereiro 2015;

129 - Desempenho da Indústria Cearense - Dezembro 2014;

123 - Resultado do Comércio Exterior Cearense - Novembro 2014.

ESTUDOS SOBRE TEMAS DIVERSOS DO CEARÁ



Os Textos para Discussão consistem em publicação seriada, que
divulga resultados parciais e finais de estudos e pesquisas em
determinadas dimensões socioeconômicas. Exemplos:
TD 117 - Gastos Públicos Promovem Crescimento Econômico? Evidência
Empírica para Economia Cearense Utilizando Vetores Autoregressivos com
Correção de Erro;

TD 116 - Extrema Pobreza Infantil, Desigualdade e Crescimento nos Municípios
Cearenses;

TD 115 - Mapeamento da Concentração da Posse da Terra na Região Nordeste
e no Estado do Ceará – 1970/2006;

TD 114 - Uma Análise Estrutural-Diferencial do Emprego Formal em Fortaleza
no Período 2005-2013;

TD 113 - Evidências da Criminalidade no Ceará, Experiências Internacionais e
Fundamentação para Construção de um Pacto Social de Combate a Violência
no Estado;

TD 112 - Dinâmica da Pobreza, Mudanças Macroeconômicas e Disparidades
Regionais no Brasil;

TD 111 - As Regiões de Planejamento do Estado do Ceará;

TD 110 - Efeito da Desigualdade no Crescimento Econômico dos Municípios
Brasileiros: Uma Análise Com Base no Jackknife Model Averaging;

ESTUDOS SOBRE TEMAS DIVERSOS DO CEARÁ



As Notas Técnicas são textos curtos, dando ênfase a metodologia
desenvolvida na pesquisa. Exemplos:

NT 61 - Memória de Cálculo dos Coeficientes e Distribuição do ICMS

Municipal 2016;

NT 60 - Cálculo da Área Territorial Urbana da Sede e Distritos dos

Municípios de Limoeiro do Norte, Morada Nova, Russas e Sobral;

NT 59 - Índice Social de Focalização do Programa Mais Infância;

NT 58 - Índice de Vulnerabilidade Social dos Municípios Cearenses:

Critérios para a Distribuição de Recursos do PROARES III;

NT 57 - A Aplicabilidade do Método Magiq no Contexto das Políticas

Públicas;

NT 56 - Memória de Cálculo dos Coeficientes de Distribuição do ICMS

Municipal 2014;

NT 55 - Os Resultados do ENEM e a Responsabilização das Redes

Estaduais de Educação – Uma Contribuição Metodológica.

ESTUDOS SOBRE TEMAS DIVERSOS DO CEARÁ



- Desenvolvimento Econômico do Ceará: Evidências Recentes e Reflexões

- Perfil Socioeconômico de Fortaleza

- Economia do Ceará em Debate 2014

- Perfil Populacional do Ceará

- Perfil Geossocioeconômico: Um olhar para as Macrorregiões de Planejamento do Ceará

- Arranjos produtivos locais (APL’s) como estratégia de desenvolvimento

- Os Recursos Hídricos do Ceará: Integração, Gestão e Potencialidades

- Exportações Cearenses: Oportunidades e Desafios

- A questão dos Limites Municipais do Estado do Ceará

LIVROS ORGANIZADOS



 Anuário Estatístico do Ceará: publicação anual
disponível na página do Ipece
(www.ipece.ce.gov.br), onde são apresentados
dados sobre as características geográficas,
demográficas, sociais, econômicas e políticas do
Estado e seus Municípios.

 Ceará em Números: publicação anual que
fornece uma síntese do cenário do Estado do
Ceará nas mais diversas dimensões tais como:
educação, saúde, trabalho e rendimento,
infraestrutura, desenvolvimento econômico, etc.

GESTÃO DE DADOS

www.ipece.ce.gov.br


 Perfil Básico Municipal: Documento que destaca
informações Geográficas, Sóciodemográficas,
Infraestrutura, Economia, Finanças e Poder local,
para cada um dos 184 municípios que compõem o
Estado do Ceará.

 Perfil Básico Regional: Tem como base as
informações apresentadas no Perfil Básico Municipal
agregadas nas 12 Macrorregiões de
Planejamento.

GESTÃO DE DADOS



GESTÃO TERRITORIAL
PROJETO ATLAS DE DIVISAS

Acordo de cooperação técnica que entre si celebram o estado do Ceará, por
intermédio do IPECE, com a interveniência da Assembleia Legislativa e o
IBGE.
Vigência: Janeiro/2014 a Janeiro/2019

• OBJETIVO GERAL

Consolidar a Legislação definidora dos limites municipais e gerar a
representação gráfica da malha de divisas legais, com a disseminação de
mapas municipais unificados, permitindo o reconhecimento do território
pelos agentes públicos e pela população.
Elaborar uma Lei única definidora das divisas municipais para todos os
municípios do Estado do Ceará, com os elementos de divisas atualizados e
georreferenciados;
Elaborar o mapa de limites municipais com a identificação de todos os
elementos referidos na legislação.



GESTÃO TERRITORIAL

Regiões trabalhadas

• Litoral Leste-Jaguaribe (21 municípios)
• Cariri / Centro Sul (42 municípios);
• Baturité (13 municípios);
• RMF (15 municípios);
• Sertão Central - 21 municípios;
• Sertão dos Inhamuns - 16 municípios.

Total: 128 municípios.

Trabalho em Andamento
• Litoral Oeste - 27 municípios;
• Sobral e Ibiapaba - 29 municípios.

PRÓXIMA
REGIÃO

EM
ANDAMENTO

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA

CONCLUÍDA



RESULTADO DO PROJETO
ATLAS

Memorial Descritivo Georreferenciado

Mapa Municipal Atualizado



GESTÃO TERRITORIAL

Limites interestaduais: O litígio entre o Piauí e o Ceará ocorre principalmente devido a
ausência de uma legislação atual, uma vez que a única lei que se refere ao assunto
corresponde ao Decreto Imperial nº. 3012 de 22 de outubro de 1880. Atualmente o processo
encontra-se no Supremo Tribunal Federal (STF), estando o IPECE assessorando a PGE.

Municipio Área do município (IBGE - 2007) em km² Área de indefinição (IBGE - 1991) em km² %
Municipios do Ceará 14245,48 2158,98 -
Granja 2698,63 44,87 1,66
Viçosa do Ceará 1312,69 74,75 5,69
Tianguá 907,27 189,79 20,92
Poranga 1309,17 868,51 66,34
Ibiapina 414,54 60,26 14,54
Ipueiras 1475,55 282,68 19,16
Ubajara 422,75 66,71 15,78
Croatá 700,66 226,71 32,36
São Benedito 339,17 45,85 13,52
Guaraciaba do Norte 612,99 0,03 0,00
Crateús 2986,19 183,61 6,15
Carnaubal 364,14 60,88 16,72
Ipaporanga 701,73 54,33 7,74
Municipios do Piaui 15253,32 662,57 -
São Miguel do Tapuio 5228,09 24,89 0,48
Piracuruca 2383,30 4,85 0,20
Pedro II 1517,46 5,49 0,36
Cocal 1271,99 165,55 13,02
Luís Correia 1073,83 3,62 0,34
Cocal dos Alves 358,59 81,82 22,82
Buriti dos Montes 2654,33 319,94 12,05
São João da Fronteira 765,73 56,40 7,36

TOTAL 29498,80 2821,54 -

Área total:
2.821,54 km².

Azul: Limite utilizado no Censo Demográfico 2010.
Vermelho: Áreas de litígio questionada pelo Piauí.



 Base Cartográfica Digital: Corresponde ao
mapeamento do Estado na escala 1:100.000, por meio
das cartas topográficas da SUDENE (1970). Através da
base cartográfica tem-se uma visão regional do território
cearense, identificando-se elementos hidrográficos, vias
de acesso, localidades e relevo.

GESTÃO TERRITORIAL

 Ceará em Mapas: Trata-se de um Atlas que contém mapas temáticos relacionados à
informações político-administrativas, demográficas, infraestruturais, sociais e
econômicas; permitindo o conhecimento de variados aspectos da realidade cearense
na forma de mapas. Disponível na internet.



GESTÃO TERRITORIAL
Ceará em Mapas Interativos: Trata-se de um Sistema de Informações Georreferenciadas
para internet (SIG-WEB), gerado a partir de software livre, capaz de realizar consultas e
análises utilizando dados georreferenciados: imagens de satélite, mapas de indicadores
socioeconômicos, vias de acesso, rios, localidades, equipamentos públicos, etc.

Mapa com escolas públicas e limite de bairros de Fortaleza

Rios e Açudes na RMF



GESTÃO TERRITORIAL

Imagens municipais: Aquisição de imagens de satélite SPOT 5 de todo o Ceará,
visando subsidiar atividades relacionadas à definição dos limites municipais,
permitindo também desenhar uma nova cartografia do Estado na escala 1:50.000
(2 vezes melhor que a anterior).

Imagens do Ceará

Exemplo de Aplicações: Atualização cartográfica e mapas
municipais

Exemplo de Aplicações: Atualização cartográfica e mapas
municipais

Desenho de temas: Sede municipal, Localidades, Lagoas e Açudes, Rios, Barragens,
Caminhos, Ferrovia, Via não pavimentada, Via pavimentada, entre outros.
Desenho de temas: Sede municipal, Localidades, Lagoas e Açudes, Rios, Barragens,
Caminhos, Ferrovia, Via não pavimentada, Via pavimentada, entre outros.



B3 - ASSESSORIAS



- Secretaria das Cidades (CIDADES) na Construção de Modelo
de Custeio da Operação dos Aterros Sanitários Consorciados -
CONCLUÍDA;

- DER na elaboração de estudo de avaliação de impacto
dos investimentos realizados pelo governo do Estado -
CONCLUÍDA;

- Pacto pelo Pecém, projeto coordenado pela Assembleia
legislativa - CONCLUÍDA;

- Projeto Paulo Freire (FIDA - SDA);

- Projeto São José III (SDA);

- Gestão Fiscal (SEFAZ);

- Participação no Comitê Estadual de Segurança Hídrica (PforR);

ASSESSORIAS



- Participação no Grupo de Monitoramento do Plano de Segurança
Alimentar;

- PGE na questão dos limites interestaduais (CE/PI);

- Grupo de Coordenação e Estatística da Agropecuária (IBGE);

- Coordenação da Avaliação de Impacto do Programa de
Desenvolvimento Infantil - PADIN (SEDUC);

- STDS para o acompanhamento das famílias em extrema pobreza pelos
CRAS (Assistência Técnica PforR);

- SEDUC na área de Geoprocessamento (Georreferenciamento de
escolas);

- IBGE - Grupo de coordenação de estatísticas agropecuárias do Ceará
(GCEA);

- Participação nas câmaras setoriais da ADECE.

ASSESSORIAS



- Ceará Pacífico, coordenado pela Vice-Governadoria;

- Primeira Infância, coordenado pelo Gabinete da Primeira Dama do
Governador;

- Plano Estadual de convivência com a Seca;

- Estudo de Viabilidade Econômica do Acquário Ceará;

- Participação do Plano Plurianual (PPA) na SEPLAG;

- Assessoria à Rede Internacional de Informações para Saúde (RIPSA);

- Assessoria ao Grupo de Monitoramento e Ações Interinstitucionais e
Setoriais (GMAIS);

- Assessoria na Elaboração dos Marcos Lógicos dos Programas
financiados pelo FECOP (Indicador de desembolso do P4R);

- Levantamento de dados sobre população indígena e quilombola para
elaboração do Plano de Mitigação de Risco Social e Ambiental (P4R).

ASSESSORIAS



B4 - NOVOS PROJETOS



PRINCIPAIS PROJETOS EM EXECUÇÃO

- Elaboração de estratégia de desenvolvimento econômico do estado do
Ceará: Projeto coordenado pelo Estado (IPECE e CEDE) contando com a
colaboração do setor privado (FIEC, FAEC, FCDL) e da academia
(UFC, UNIFOR e outras). Indicador do PforR;

- Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação (M&A) dos projetos
financiados pelo FECOP: Tem por objetivo gerar informações sobre o perfil das
famílias em condição de pobreza no estado do Ceará. Trata-se de um sistema com
interface para internet que irá contemplar indicadores sociais, econômicos e de
infraestrutura domiciliar, permitindo o monitoramento dos projetos financiados pelo
FECOP (AT do PforR);

- Tabela de Recursos e Usos Regional do Ceará (TRUR-CE) : Objetiva avaliar
os fluxos de oferta e demanda dos bens e serviços, renda e emprego gerado pelas
atividades econômicas. Será possível conhecer detalhadamente indicadores
macroeconômicos, tais como: consumo das famílias, consumo do governo,
exportações líquidas, etc. (AT do PforR);



NOVOS PROJETOS EM EXECUÇÃO

- IPECEDATA: Sistema de informação com interface para internet que irá
permitir consultas aos indicadores sociais e econômicos para o estado do
Ceará, seus 184 municípios, as macrorregiões de planejamento e por
periodicidade (anual, mensal), gerando relatórios e documentos técnicos (AT
do PforR);

- Estudos em áreas estratégicas relacionadas ao desenvolvimento
Econômico e Social do Estado do Ceará, tendo como foco os temas: 1.
Cadeia Produtiva do Setor de Turismo; 2. Potencial do Setor de Energias
Renováveis; 3. Potencial de Desenvolvimento do Setor de Serviços com maior
valor agregado; 4. Desenvolvimento da Zona de Processamento de
Exportação (ZPE); 5. Impacto da Transnordestina na Atividade Econômica do
CE; 6. Aperfeiçoamento do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) do CE;
7. Desenvolvimento do Polo Eletro-Metal-Mecânico; 8.Diagnostico e Propostas
para o aperfeiçoamento do FECOP.



PRAD/CEARÁ:
• O Censo é sem dúvida a pesquisa mais completa que podemos

ter em mãos. Possibilita a realização de diagnósticos mas não
permite avaliar a situação em períodos de tempo mais curtos,
entre um ano e outro, a cada dois anos ou de 5 em 5 anos. O
Censo é realizado decenalmente.

• A PNAD também oferece um conjunto amplo de informações. A
pesquisa é realizada anualmente. Permite uma boa
aproximação para a situação socioeconômica das unidades da
Federação, mas não permite fazer qualquer tipo de inferência
sobre a situação dos municípios.

PESQUISA REGIONAL POR AMOSTRA DE
DOMICÍLIOS DO CEARÁ - PRAD/CEARÁ



A PRAD/CE

 A Pesquisa Regional por Amostra de Domicílios do Ceará
(PRAD/CE) irá consistir em um levantamento socioeconômico
baseado em uma pesquisa por amostra de domicílios segundo as
regiões de planejamento do Estado.

 A PRAD/CE irá coletar a cada dois anos informações sobre
saúde, educação, trabalho, assistência social, renda e benefícios,
além das características dos domicílios e dos indivíduos, tendo
representatividade estatística para regiões de planejamento
do estado do Ceará.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PRAD-CE

 Revisão das pesquisas realizadas;
 Elaboração do questionário da pesquisa e manuais técnicos e de

instruções;
 Seleção de entrevistadores;
 Preparação e modelagem do Banco de Dados - programação de entrada

dos dados;
 Plano Amostral (Convênio com o IBGE);
 Treinamento;
 Realização da pesquisa de campo;
 Preparação e tabulação dos dados;
 Análise dos dados;
 Produção de relatórios com os resultados da pesquisa;
 Disponibilização das informações em um banco de dados com interface

para a internet, possibilitando consultas e análises dos dados.



C - OPERAÇÕES DE CRÉDITO



Este Instituto não possui operações de crédito contratados e nem empréstimos

em elaboração. Vale salientar que o IPECE coordenou desde 2011 a

negociação do empréstimo com o Banco Mundial (Projeto PforR) no valor de

350 milhões de dólares que foi assinado em Dezembro de 2013. As principais

informações desse projeto a seguir:

OPERAÇÕES DE CRÉDITO



Program for Results – PforR

Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das
Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental



www.ipece.ce.gov.br/

Fones: (85) 3101-3496 | 3101-3521 - Fax: (85) 3101-3500

www.ipece.ce.gov.br/

