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INTRODUÇÃO 

O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE apresenta 

seu Relatório de Desempenho de Gestão que faz parte da Prestação de Contas 

Anual, relativa ao período 01.01 a 31.12.2007, em atendimento ao Artigo 22º da 

Instrução Normativa SECON Nº 1, de 29 de fevereiro de 2008 que estabelece normas 

de organização e apresentação das Prestações de Contas Anuais e Tomadas de 

Contas Especiais dos gestores e responsáveis por recursos públicos do Poder Executivo 

Estadual. 

A Prestação de Contas Anual tem como objetivo “demonstrar a boa e 

regular aplicação dos recursos utilizados e os resultados obtidos, na conformidade das 

leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes, 

contendo dados e informações pertinentes à organização e aos atos de gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial e operacional e à guarda de bens e valores 

públicos” (I. N. SECON Nº 1, de 29/02/2008, Art. 3º). 

O Relatório de Desempenho de Gestão visa apresentar o desempenho 

gerencial da Entidade, em primeiro lugar com os dados sobre a organização, como 

por exemplo, sua missão, visão, objetivos, competências, estrutura organizacional e 

recursos que viabilizaram a execução e acompanhamento dos programas, projetos e 

atividades; em segundo lugar, apresenta, dentro do modelo de Gestão Pública por 

Resultados, as estratégias, avaliação do desempenho da execução e os indicadores 

de desempenho que permitem aferir a eficiência e eficácia e economicidade das 

ações, levando em consideração os resultados quantitativos e qualitativos 

alcançados. 
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I. DADOS GERAIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar os vários dados gerais sobre o 
IPECE em referência a 2007: 

I.1. Descrição Geral sobre a Organização 

I.1.1. Nome e Sigla. 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE 

I.1.2. Criação e Regulamentação até 2007 

Lei Nº 13.301/2003, de 14 de abril de 2003, publicado no DOE, Nº 079 - Caderno 

Único, de 29 de abril de 2003 - Dispõe sobre a criação da autarquia Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE, a extinção da Fundação Instituto 

de Pesquisa e Informação do Ceará - IPLANCE e da autarquia Centro de Estratégia de 

Desenvolvimento do Estado do Ceará - CED e dá outras providências. 

Decreto Nº 27.110/2003, de 26 de junho de 2003, publicado no DOE, Nº 121 - 

Caderno 1, de 30 de junho de 2003 - Dispõe sobre a competência, estrutura 

organizacional e denominação dos cargos de direção e assessoramento superior do 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE. 

Decreto Nº 27.386/2004, de 04 de março de 2004, publicado no DOE, Nº 045 - 

Caderno Único, de 09 de março de 2004 - Aprova o regulamento do Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE. 

Lei Nº 13.666/2005, de 20 de setembro de 2005, publicado no DOE, Nº 183 - 

Caderno 1, de 23 de setembro de 2005 - Cria a carreira de políticas públicas e os 

respectivos empregos de Analistas de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa e 

Estratégia Econômica do Ceará - IPECE, aprova o plano de carreira, fixa os valores 

salariais e dá outras providências. 

Portaria Nº 59/2006, de 31 de agosto de 2006, publicado no DOE, Nº 189 - 

Caderno 1, de 04/10/ 2006 - Portaria que dispõe sobre a utilização do Ponto Eletrônico 

pelos empregados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE. 
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Decreto Nº 28.445/2006, de 31 de outubro de 2006, publicado no DOE, Nº 207 - 

Caderno 1, de 31 de outubro de 2006 - Regulamenta a Gratificação de Desempenho 

de Atividade de Análise de Políticas Públicas, instituída pela Lei Nº 13.666, de 20 de 

setembro de 2005, e dá outras providências. 

Portaria Nº 86/2006, de 1º de novembro de 2006, publicado no DOE, Nº 214 - 

Caderno Único, de 10 de novembro de 2006 - Disciplina os procedimentos para 

concessão da Gratificação de Desempenho de Atividade de Analistas de Políticas 

Públicas - GDAP, instituída pela Lei Nº 13.666, de 20 de setembro de 2005, e 

regulamentada pelo Decreto Nº 28.445 de 31 de outubro de 2006, devida aos 

ocupantes do emprego público de Analista de Políticas Públicas do Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE. 

Portaria Nº 95/2006, de 08 de dezembro de 2006, publicado no DOE, Nº 025 - 

Caderno Único, de 05 de fevereiro de 2007 - Aprova o Regimento Interno do Instituto 

de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE e dá outras providências. 

Decreto Nº 28.626/2007, de 08 de fevereiro de 2007, publicado no DOE, Nº 028 - 

Caderno Único, de 08 de fevereiro de 2007 - Dispõe sobre a competência, a estrutura 

organizacional e a denominação dos cargos de direção e assessoramento superior do 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE. 

I.1.3. Caracterização Administrativa e Endereço 

CNPJ: 05.748.410/0001-39 - Data: 29.04.2003 

Atividade Econômica: 75.14-0-00 - Atividade de Apoio à Administração Pública 

Natureza Jurídica: 111-2 Autarquia Estadual ou do Distrito Federal  

Endereço: Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/n - Centro Administrativo 
Governador Virgílio Távora - ED. SEPLAG - 2º Andar - CAMBEBA - Fortaleza - 
Ceará–60.830-900 - ouvidoria@ipece.ce.gov.br       -       www.ipece.ce.gov.br 
Telefones: (85) 3101-3496 / 3101-3520 - Fax: (85) 3101-3500 

I.1.4. Missão 

Formular diretrizes e estratégias destinadas a subsidiar as ações de governo no 

âmbito das políticas públicas e do desenvolvimento econômico. 
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I.1.5. Visão 

Ser reconhecido como centro de excelência na geração de conhecimento 

socioeconômico e na proposição de estratégias e políticas que viabilizem o 

desenvolvimento do Estado do Ceará. 

I.1.6. Objetivos 

I - Fortalecer a competitividade da economia cearense, melhorando sua 
renda e sua capacidade arrecadadora; 

II - Produzir, analisar e disponibilizar informações e estatísticas socioeconômicas 
do Estado, entre outras, na forma prevista no Anexo I da Lei 13.301, de 14 de 
abril de 2003; 

III - Elaborar estudos conjunturais, setoriais, diagnósticos e pesquisas; 

IV - Manter intercâmbios e parcerias, celebrar acordos e convênios com órgãos 
e entidades nacionais e internacionais; 

V - Assessorar o Governo Estadual no acompanhamento e desenvolvimento 
das políticas setoriais; 

VI - Assessorar a Assembléia Legislativa no que se refere à emancipação dos 
municípios, conforme Lei Complementar nº 1, de 5 de novembro de 1991. 

I.1.7. Competências 

I - Prestar consultoria técnica a outros órgãos e entidades da administração 
estadual, dos municípios e da iniciativa privada; 

II - Contratar com órgãos e entidades públicas ou privadas serviços técnicos e 
estudos quando for necessário para auxiliar as atividades de sua 
competência, respeitada a legislação pertinente; 

III - Elaborar a sua proposta orçamentária a ser incluída na Lei Orçamentária 
Anual do Estado; 

IV - Admitir pessoal, mediante concurso público; 

V - Expedir resoluções e instruções nos limites de sua competência; 

VI - Nomear pessoal para cargos de provimento em comissão; 

VII - Estabelecer parcerias e convênios de cooperação técnica com instituições 
nacionais e internacionais; 

VIII - Exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades 
nos termos do Regulamento. 
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I.1.8. Estrutura Organizacional 

Em 2007, o IPECE passou por uma mudança na sua estrutura organizacional, 

redimensionando suas áreas de cinco para quatro, para melhor adequá-las aos seus 

objetivos atuais, sendo duas diretorias: uma de Estudos Sociais e outra de Estudos 

Econômicos, e duas gerências: uma de Suporte Administrativo Financeiro e outra de 

Estatística, Geografia e Informação. Todas elas estão subordinadas ao Diretor Geral, 

conforme a Figura 1. 

Figura 1 - Organograma IPECE - 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. Recursos Orçamentários, Financeiros, Patrimoniais e Humanos  

Neste item é mostrado a seguir, os vários recursos com os quais o IPECE dispôs 

para alcançar a execução de seus resultados estratégicos. 

I.2.1. Recursos Orçamentários e Financeiros: 

Os recursos previstos em Orçamento para o IPECE, no ano de 2007, segundo 

informação da Execução Orçamentária - 2007, somam R$14.182.588,28 (catorze 

milhões cento e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e oito 

centavos), distribuídos em três programas: 

1. Programa de Coordenação e Manutenção que se refere à manutenção da 
entidade;  

2. Programa de Planejamento e Informação que trata dos produtos fins do IPECE. 
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3. Programa Gestão de Tecnologia da Informação que se refere aos 
investimentos em TI;  

Destes recursos, foram realizados R$ 7.141.641,07 (sete milhões cento e 

quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e sete centavos), conforme 

Anexo 1.  

Em termos de recursos financeiros disponíveis, dentro da Fonte Tesouro, foram 

aprovados para o IPECE no plano operativo 2007, os valores resumidos na Tabela 1: 

Tabela 1: Recursos Previstos e Realizados por Programa - Fonte Tesouro. 

Programas / Projetos Previsto (R$) Realizado (R$) % 

Programa Coordenação e Manutenção  3.201.547,26 2.391.819,26 74,7 

 Pessoal 2.341.702,00 1.532.884,76 65,5

 Custeio  859.845,26 858.934,50 99,9

Programa Gestão de Tecnologia da Informação – TI 15.000,00 0,00 - 

 Software  15.000,00 0,00 - 

Programa Planejamento e Informação  100.000,00 60.585,47 60,6 

 Publicações  54.000,00 40.348,00 74,7

 Encontro de Economia 4.000,00 3.040,72 76,0

 Aprimoramento Técnico  22.000,00 7.716,75 35,1

 Contratação de Consultorias 20.000,00 9.480,00 47,4

Total 3.316.547,26 2.452.404,73 73,9

Fonte: SIC, SIAP 

A diferença entre os valores Previsto e Realizado, acima descritos, é 

apresentada pelos seguintes pontos: 

Programa de Coordenação e Manutenção Geral do IPECE - O valor previsto 

incluía o pagamento à Universidade Federal do Ceará – UFC, referente ao 

ressarcimento dos antigos diretores, que saíram em fevereiro de 2007, e também o 

salário de alguns técnicos que saíram e ainda não foram substituídos. 

Programa Planejamento e Informação – O valor obtido no final da licitação 

dos projetos das Publicações do IPECE e do Encontro de Economia foi abaixo do valor 
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inicial previsto, com base nas cotações dos fornecedores, trazendo assim economia 

ao Estado. Outro ponto foi a reprogramação 2008 da contratação de algumas 

consultorias, como, por exemplo, a de Econometria Espacial.  

Programa Gestão de Tecnologia da Informação – A compra prevista de 

Software foi reprogramada para 2008, pois o vendedor exclusivo no Brasil não pôde 

fornecer a documentação a tempo.  

Outros projetos, de caráter eventual, foram aprovados, com financiamento de 

recursos de outras fontes e estão descritos na Tabela 2. 

Tabela 2: Recursos Previstos e Aprovados por Programa - Outras Fontes. 

Programas / Projetos Previsto (R$) Realizado (R$) % 

Programa Planejamento e Informação   

 Capacitação em GPR1 4.035,31 4.035,31 100,0

 Consultor UGP – SWAP1 33.000,00 33.000,00 100,0

 Elaboração da Base Cartográfica2 8.811.335,00 4.647.251,03 52,7

Programa Gestão de Tecnologia da Informação -TI   

 Equipamento 5.223,87 4.950,00 94,8

Total 8.853.594,18 4.689.236,34 53,0 

Fonte: SIC, SIAP 

A execução financeira de R$ 4.689.236,34 ou 53% do total de R$ 8.853.594,18 

dos projetos listados acima se deve basicamente ao projeto da Elaboração de Base 

Cartográfica dos Municípios do Pólo Costa do Sol do Estado do Ceará, cujo 

fornecedor atrasou o cronograma de entrega dos produtos previstos, devido as 

condições climáticas adversas que afetaram as etapas de vôos aerofotogramétricos.  

                                             
1 Projetos financiados pela Operação SWAP (Setor Wide Approach) – Assistência Técnica do Banco Mundial. 
2 Projeto financiado por meio de Convênio com Ministério do Turismo para elaboração da base cartográfica dos municípios da Costa 

do Sol do Estado do Ceará. Deste valor R$1.000.000,00 era previsto como contrapartida do Estado financiado pelo Tesouro. 
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I.2.2. Recursos Patrimoniais  

Para o alcance de seus Resultados Estratégicos, o IPECE contou com recursos 

patrimoniais e de infra-estrutura à sua disposição no ano de 2007, conforme listados na 

Tabela 3. 

Tabela 3: Recursos Patrimoniais – IPECE – 2007. 

Recursos Quantidade (n0) 
Computadores 62
Notebooks 5
Impressoras 13
Plotters 2
Telefones 51
Fax 2
Scanner 2
Copiadora 1
Aparelhos de Ar-condicionado 20
Veículos 3
Acervo da Biblioteca (aproximado nº volumes) 12.000

  

Fonte: IPECE 

Durante o ano de 2007, o IPECE adquiriu um total de R$ 8.048,00 (oito mil e 

quarenta e oito reais) em bens patrimoniais. Somando este valor ao saldo do ano 

anterior de R$ 187.776,58 (cento e oitenta e sete mil setecentos e setenta e seis reais e 

cinqüenta e oito centavos) e subtraindo R$ 471,40 (quatrocentos e setenta e um reais 

e quarenta centavos) relativos à desincorporação de bens que foram para leilão, 

totaliza-se o valor de R$ 195.353,18 (cento e noventa e cinco mil trezentos e cinqüenta 

e três reais e dezoito centavos), conforme o Balanço do IPECE de 2007. A grande 

maioria dos bens patrimoniais utilizados pelo IPECE continua sendo cedida da SEPLAG 

e do IPLANCE. No caso desse último, conforme Gestor Liquidante, ao final do processo 

de Liquidação, os mesmos serão transferidos para o Patrimônio do IPECE. 

I.2.3. Infra-Estrutura 

O IPECE localiza-se no 2º andar do Edifício SEPLAG, no CAMBEBA, dividindo 

uma área comum com a Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral (SECON) e 

parte da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG). Em 2007 sua área ocupada 

foi reduzida para 817,76m², conforme Termo de Cessão datado de 01.06.2007. Esse 

espaço é divididos em dois blocos, que abrigam respectivamente as seguintes áreas 

do IPECE: 
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• Diretoria Geral, Diretorias de Estudos Econômicos e Sociais e Gerência de 
Suporte Administrativo Financeiro, Gerência de Estatística, Geografia e 
Informações, UGP/SWAP;  

• Biblioteca Maria Olímpia Xavier e Sala de Reuniões.  

 

Divide, também, área comum nos estacionamentos, banheiros, elevadores e 

escadarias, bem como os serviços de segurança, com as outras Secretarias 

integrantes do Condomínio Edifício SEPLAG. 

I.2.4. Quadro de Pessoal 

O Quadro de Pessoal do IPECE em 31 de dezembro de 2007 era constituído de 

concursados, cargos comissionados, terceirizados, cedidos de outros órgãos e um 

consultor contratado para Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP/SWAP, 

conforme abaixo: 

• Concursados....................................................................................................................16 

• Cargos provimento e comissão .....................................................................................8 

• Cedidos por outros Órgãos .............................................................................................5 

• Terceirizados.....................................................................................................................24 

• Consultor contratado UGP - SWAP ................................................................................1 

Total ...................................................................................................................................54 
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II. GESTÃO POR RESULTADOS: OBJETIVOS, METAS, INDICADORES E AVALIAÇÃO 

Na experiência de governos empreendedores, engajados no projeto maior de 

construção de uma sociedade justa e de um Estado com foco voltado na cidadania, 

nota-se a utilização de um modelo de gestão orientado aos resultados, que considera 

o cidadão como cliente, tem responsabilidade e transparência no uso dos recursos 

públicos e obtém maior efetividade nas políticas públicas.  

Neste modelo, cabe ao Estado verificar se o Plano de Governo está sendo 

seguido e se o resultado da ação esperada está sendo alcançado. Para isto, o 

monitoramento, a avaliação, a prestação de contas e o exercício da transparência 

com a divulgação, na página da Internet, ao público do Relatório de Desempenho da 

Gestão, (Art. 22º da I. N. SECON Nº 1 de 29/02/2008) busca “demonstrar a boa e 

regular aplicação dos recursos utilizados e os resultados obtidos, na conformidade das 

leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes, 

contendo dados e informações pertinentes à organização e aos atos de gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial e operacional e à guarda de bens e valores 

públicos” (I. N. SECON Nº 1, de 29/02/2008, Art. 3º). 

II.1. Estratégias e Plano de Ação 

Dentro de seu planejamento de 2007, o IPECE revisou e priorizou 

estrategicamente seus projetos e produtos definindo suas metas alinhadas com as três 

Idéias Forças do Plano de Governo, a seguir: 

1. Sociedade Justa e Solidária; 

2. Economia para uma Vida Melhor; 

3. Gestão Ética, Eficiente e Participativa. 

A partir das metas de Governo, dando procedimento ao processo de Gestão 

Pública por Resultados e buscando atingir sua Visão de “Ser reconhecido como centro 

de excelência na geração de conhecimento socioeconômico e na proposição de 

estratégias e políticas que viabilizem o desenvolvimento do Estado do Ceará”, o IPECE 

reafirmou os seguintes Resultados Estratégicos: 
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1. Disponibilização de informações socioeconômicas e geográficas do Estado do 
Ceará; 

2. Elaboração de propostas de políticas públicas que melhorem a vida dos 
Cearenses; 

3. Elaboração de propostas e assessoria na implantação da Gestão Pública por 
Resultados; 

4. Realização de estudos e pesquisas sobre a realidade cearense. 

A contribuição ou benefício gerado pelo IPECE na consecução de sua missão 

e cumprimento de seus Resultados Estratégicos se traduz nos seguintes produtos: 

• Publicação de informações e estudos sociais, econômicos e geográficos; 

• Atendimento de demandas externas por informações; 

• Assessorias e consultorias econômicas e geográficas; 

• Realização de seminários para debater assuntos sociais, econômicos e 
geográficos de interesse do Estado; 

• Treinamento em temas econômicos, sociais, estatísticos e geográficos; 

• Elaboração e disponibilização dos estudos dos setores da economia e 
avaliação de programas; 

• Disponibilização de Informações geográficas e cartográficas; 

• Cálculo e divulgação de Indicadores socioeconômicos; 

• Participação em encontros e treinamentos.  

II.2. Avaliação de Desempenho 

O desempenho do IPECE vem sendo monitorado desde 2003, pelo 

acompanhamento de suas análise e avaliação de seus resultados, elaboração e 

publicação na sua página da Internet, no item “publicações/Relatório de 

Performance”.  

As metas definidas no começo de cada ano e a realização de seus resultados 

são a tradução do empenho e esforço desse Instituto em contribuir como órgão que 

fornece subsídios capazes de impactar positivamente nos grandes desafios do nosso 

Estado. 
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II.2.1. Metas Físicas 

Na formulação de seu Plano de Ação, voltado para a consecução de seus 

Resultados Estratégicos, o IPECE, dentro do Programa Planejamento e Informação, 

priorizou inicialmente para o ano de 2007,49 projetos3  para a produção de estudos e 

propostas nas dimensões sociais e econômicas englobando educação, juventude, 

pobreza e desigualdade, emprego e renda, comércio, desenvolvimento rural e 

industrial e crescimento sustentável, entre outros, cujo impacto buscado foi a 

efetivação do desenvolvimento econômico e social do Estado.  

Além dos projetos previstos, a Instituição recebeu, ao longo do ano, 11 novas 

demandas, totalizando assim 60 projetos.  

Os Resultados alcançados pelo IPECE, em 2007, estão sintetizados no Anexo 2 – 

Acompanhamento de Performance do IPECE – 2007 demonstrando os projetos e seus 

produtos previstos, demandas novas e o que foi realizado, de acordo com os 

Resultados Estratégicos – RE e as áreas executoras. 

De um total previsto de 49 projetos, que gerariam 894 produtos, o IPECE 

concluiu 50 projetos, produzindo um total de 1.149 produtos. A diferença entre o total 

de produtos previstos e realizados aconteceu em virtude de que, apesar de alguns 

projetos não terem sido concretizados4 outros, como por exemplo, atendimentos de 

demandas externas por informação, por meio da Ouvidoria do IPECE, tiveram um 

acréscimo bem maior do que os anos anteriores5 . A Justificativa do não cumprimento 

de seis projetos e de cumprimento parcial de 4 projetos encontra-se no Anexo 3 – 

Detalhamento de Projetos por Resultado Estratégico. 

 

 

 

 

                                             
3 Programados para alcançar os Resultados Estratégicos do IPECE, limitadas no tempo, das quais resultam produtos. 
4 Justificativa de não execução dos projetos encontra-se no Anexo 3.  
5 Acredita-se que este aumento foi ocasionado, principalmente, por cidadãos sem acesso a Internet, como resultado 

da própria consolidação do Instituto. 



RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO - 2007 

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE 13

Nas Tabelas 4 e 5 estão resumidos os resultados alcançados pelo IPECE, em 

2007. 

Tabela 4: Projetos Previstos e Realizados por RE – 2007. 

Projetos  Total 
RE 

Previsto Realizados Realizados 
Parcialmente 

Não 
Realizados 

Novas 
Demandas Projetos Realizados 

RE 1 28 22 2 4 6 34 28 

RE 2 7 6 1 0 1 8 7 

RE 3 3 3 0 0 2 5 5 

RE 4 11 8 1 2 2 13 10 

Total 49 39 4 6 11 60 50 

Fonte: IPECE. 

RE = Resultados Estratégicos 

 

Tabela 5: Produtos Previstos e Realizados por RE - IPECE – 2007. 

Produtos 
RE 

Previsto Realizado Novas Demandas 
Total 

RE 1 84 1.071 6 1.077 

RE 2 12 11 1 12 

RE 3 8 9 17 26 

RE 4 33 32 2 34 

Total 894 1.123 26 1.149 

Fonte: IPECE. 

II.2.2. Metas Financeiras  

Com relação às metas financeiras, para execução dos projetos planejados 

dentro do Programa Finalístico “Planejamento e Informação”, de um total de recursos 

financeiros alocado no Plano Operativo, utilizando a Fonte Tesouro, de R$100.000,00 

(cem mil reais), foram gastos 60,6% ou R$ 60.585,47 (sessenta mil quinhentos e oitenta e 

cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme explicitado na Tabela 6.  
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Tabela 6: Recursos Previstos e Realizados do Programa Planejamento e Informação - Fonte 
Tesouro. 

Programa Planejamento e Informação Previsto (R$) Realizado (R$) % 

 Publicações  54.000,00 40.348,00 74,7

 Encontro de Economia 4.000,00 3.040,72 76,0

 Aprimoramento Técnico  22.000,00 7.716,75 35,1

 Contratação de Consultorias 20.000,00 9.480,00 47,4

Total 100.000,00 60.585,47 60,6

Fonte: SIC, SIAP 

Os projetos do Programa Finalístico “Planejamento e Informação” financiados 

por Outras Fontes, no total de R$ 8.848.370,31 (oito milhões, oitocentos e quarenta e 

oito mil trezentos e setenta reais e trinta e um centavos), foram gastos 52,9% ou R$ 

4.684.286,34 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e seis 

reais e trinta e quatro centavos) conforme explicitado na Tabela 7. 

Tabela 7: Recursos Previstos e Realizados do Programa Planejamento e Informação - Outras 
Fontes. 

Programa Planejamento e Informação Previsto (R$) Realizado (R$) % 

 Capacitação em GPR 6 4.035,31 4.035,31 100,0 

 Consultor UGP – SWAP6 33.000,00 33.000,00 100,0 

 Elaboração da Base Cartográfica7 8.811.335,00 4.647.251,03 52,7 

Total 8.848.370,31 4.684.286,34  52,9 

Fonte: SIC, SIAP 

II.2.3. Medidas Implementadas com vistas ao Saneamento de Eventuais Disfunções 

Estruturais  

Por não ter sido identificada qualquer disfunção estrutural, não houve a 

necessidade de implementação dessas medidas. 

 

                                             
6 Projetos financiados pela Operação SWAP (Setor Wide Approach) – Assistência Técnica do Banco Mundial. 
7 Projeto financiado por meio de Convênio com Ministério do Turismo para elaboração da base cartográfica dos municípios da Costa 

do Sol do Estado do Ceará. Deste valor R$1.000.000,00 era previsto como contrapartida do Estado financiado pelo Tesouro. 
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II.3. Indicadores de Gestão e de Desempenho que Permitiram Aferir a Eficiência, 
Eficácia e Economicidade das Ações 

Para mensurar a efetividade do programa fim do IPECE, Planejamento e 

Informação, seus indicadores de resultados foram reavaliados e encontram-se 

descritos a seguir na Tabela 8. 

Tabela 8: Indicadores por Resultado Estratégico – 2007. 

Resultados Estratégicos Setoriais Indicador de Resultado Previsto/
Meta Realizado 

1 

Disponibilização de 
Informações Socioeconômicas 
e Geográficas do Estado do 
Ceará 

N.º de publicações realizados e demandas 
atendidas ao ano 841 1.077 

2 

Elaboração de Propostas de 
Políticas Públicas que 
Melhorem a Vida dos 
Cearenses 

N.º de assessorias/ consultorias, 
monitoramentos, avaliações e treinamentos 
de Política Pública ao ano 

12 12 

continuação 

Resultados Estratégicos Setoriais Indicador de Resultado Previsto/
Meta Realizado 

3 
Elaboração de Propostas e 
Assessoria na Implantação da 
Gestão Pública por Resultados 

N.º de monitoramentos avaliações, estudos 
assessorias e treinamentos de GPR ao ano 8 26 

4 
Realização de Estudos e 
Pesquisas Sobre a Realidade 
Cearense  

N.º de estudos e pesquisas e seminários 
realizados sobre a realidade cearense ao 
ano 

33 34 

 Total  894 1.149 

Fonte: IPECE. 
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III. DEMONSTRATIVO DE RECURSOS EXTERNOS E TRANSFERÊNCIAS 

III.1. Demonstrativo do Fluxo Financeiro de Programas e Projetos Financiados com 
Recursos Externos  

A ausência destas informações é devido ao fato do IPECE não possuir 

programas e projetos financiados com recursos de empréstimos. 

III.2. Demonstrativo das Transferências de Recursos Concedidas e Recebidas  

O IPECE recebeu transferência de recursos externos, concedida por meio de 

um convênio conforme a Tabela 9. 

Tabela 9: Demonstrativo de Recursos Externos e de Transferências. 

Convênio 
nº 

Concedent
e Objeto 

Recursos (1) 

R$ 

Realizado em 
31.12.07 

R$ 

Aplicação dos 
recursos 

603/2005 

Ministério 
do Turismo- 

MTUR 

Elaboração da Base Cartográfica 
dos Municípios do Pólo Costa do Sol 
do Estado do Ceará, ação elegível e 
integrante do PRODETUR NE II, 
programa parcialmente financiado 
pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, através do 
Banco do Nordeste do Brasil -BNB 

8.811.335,00 4.647.251,03 

Contrato nº 
01/2007, 
firmado com a 
empresa 
Topocart - 

Topografia, 
Engenharia e 
Aerolevantam
entos Ltda. 

      

Fonte: IPECE/ SIC  

(1) Valor repassado pelo MTUR: R$ 4.000.000,00 em 2006 e R$ 1.930.201,50 em 2007, totalizando 5.930.201,50 
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IV. CONCLUSÃO 

IV.1. Posicionamento Conclusivo 

O Resultado Global do desempenho do IPECE no ano de 2007 pode ser 

avaliado, de forma sucinta, como um ano de grande sucesso. Dentre os resultados 

alcançados destacam-se: 

• As publicações do IPECE, que são disponibilizadas ao público de forma 
impressa ou eletrônica.  

• O cálculo e a divulgação do Produto Interno Bruto estadual e municipal 
segundo o novo Sistema de Contas Regionais, o que representou um avanço 
metodológico importante no sentido da modernização das estatísticas 
econômicas. 

• O Ceará em Mapas, publicação que aborda através da elaboração de 
mapas temáticos informações políticas - administrativas, fisiográficas, 
demográficas, infra-estruturais, sociais e econômicas para os 184 municípios do 
Estado; permitindo o conhecimento e também o aprofundamento da análise 
sobre os mais variados aspectos da realidade cearense.  

• O estudo que gerou a proposta de mudança no rateio da cota-parte do ICMS 
entre os municípios Cearenses, da qual se originou a aprovação do decreto 
inovador que incentivou os municípios cearenses a buscarem melhorar seus 
indicadores de educação, saúde e meio-ambiente. 

• O Projeto de Georreferenciamento do Estado que tem por objetivo unificar as 
informações georreferenciadas produzidas pelos órgãos estaduais em um 
banco de dados geográfico. Com este, será possível evitar a duplicidade de 
ações e o desperdício de recursos na obtenção de informações 
georreferenciadas pelos órgãos da administração pública, bem como será 
permitido promover as condições necessárias para o compartilhamento, a 
disseminação e o uso das informações georreferenciadas disponíveis no 
acervo dos órgãos de governo. 

• A elaboração do Relatório Final da Operação SWAP, que com sucesso teve 
seu último desembolso efetivado em 17/12/2007 e o Acordo de Empréstimo 
finalizado, como previsto, em 31/12/2007. 

• A proposição do desenho metodológico de um Sistema de Monitoramento de 
Ações e Projetos Prioritários – MAPP, como resposta à uma demanda do 
Governo, usando a lógica da Gestão Pública por Resultados (GPR). O MAPP foi 
criado com a finalidade de assessorar a Casa Civil e o Gabinete do 
Governador na seleção e no planejamento dos projetos considerados mais 
importantes para o bom desempenho do Governo, no período de 2007 a 2009, 
junto às secretarias estaduais e suas vinculadas. Hoje, o MAPP é uma marca do 
Governo Cid Gomes, por meio do qual, o Governador e sua equipe 
conhecem e acompanham, em tempo real e de forma detalhada os projetos 
prioritários que serão realizados no período de governo, bem como seus 
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resultados e impactos para “fazer do Ceará uma terra de novas 
oportunidades, de mais igualdade e de mais justiça social”. 

• A realização do III Encontro de Economia do Ceará em Debate. Em sua 
terceira edição o seminário promovido pelo Instituto foi aberto ao público 
interessado em saber sobre os vários aspectos da economia do Ceará.  

IV.2. Aspectos Globais Relevantes  

O ano de 2007 foi o primeiro ano após uma mudança de Governo, o que 

representa um novo desenho político, novos dirigentes, idéias e desafios. É uma nova 

maneira de fazer políticas públicas, onde se faz necessário buscar estratégias e 

soluções inovadoras, mantendo o mesmo comprometimento, profissionalismo e ética. 

Um aspecto relevante que se mostrou desafiador na consecução das metas 

do IPECE foi as mudança na centralização das comissões de licitação, a redução de 

pessoas e de área física ocupada. Apesar da estrutura enxuta e de um espaço 

reduzido, as mudanças e reforma foram realizadas de forma ordenada e tranqüila, 

resultando no final num ambiente de trabalho satisfatório. Tudo isto deu ao grupo do 

IPECE a oportunidade de superar desafios e entregar resultados.  

Outro aspecto relevante foi que, apesar de alguns projetos, inicialmente 

previstos, não terem sido concluídos, o IPECE recebeu novas demandas que foram 

totalmente executadas, e de um total previsto de 49 projetos, que gerariam 894 

produtos, o IPECE concluiu 50 projetos, produzindo um total de 1.149 produtos. 

Portanto, demonstrando efetividade de suas ações para o alcance de seus Resultados 

Estratégicos.  

Por fim, 2007 foi o ano de consolidação do quadro efetivo de colaboradores, 

aprovados no concurso público de 2006, formado por Analistas de Políticas Públicas 

de alto gabarito que fortaleceram o capital humano do IPECE, capacitando-o ainda 

mais para pesquisas, estudos, diagnósticos, propostas de políticas públicas que geram 

resultados ao Governo e à sociedade cearense.   

 

 

 

 



RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO - 2007 

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO - 2007 

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE 20

Anexo 1 - Alocação dos Recursos Orçamentários de 2007. 
PROGRAMAS/AÇÕES FONTE ORÇADO REALIZADO 

1. COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO   3.679.442,28 2.391.819,26 
1.1 Manutenção e Funcionamento Administrativo  2.816.134,92 1.763.271,29 
1.1.1 Pessoal 2.341.702,00 1.532.884,76
 Vencimentos e vantagens fixas Tesouro 1.806.089,87 1.263.128,82
 Obrigações patronais Tesouro 81.600,00 59.202,75
 Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado Tesouro 454.012,13 210.553,19
1.1.2 Custeio de Manutenção 474.432,92 230.386,53
 Diárias Tesouro 16.969,00 8.132,02
 Material de consumo Tesouro 32.500,89 27.975,90
 Material de consumo Outras 2.000,00 0,00
 Passagens e despesas com locomoção Tesouro 20.144,36 7.114,93
 Outros serviços de terceiros - Pessoa física Tesouro 18.912,32 2.354,22
 Locação de mão-de-obra Tesouro 97.412,27 78.731,27
 Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica Tesouro 79.579,78 71.686,96
 Despesas de exercícios anteriores – Água Tesouro 85,84 85,84
 Indenizações e restituições Tesouro 1.268,66 1.268,66
 Material permanente Tesouro 64.000,00 0,00
 PASEP Tesouro 133.157,71 25.328,24
 Despesas de exercícios anteriores – PASEP Tesouro 8.402,09 7.708,49
1.2 Manutenção e Funcionamento de TI (1)  863.307,36 628.547,97 
 Material de consumo Tesouro 9.751,49 6.057,80
 Material de consumo Outras 5.000,00 0,00
 Locação de mão-de-obra Tesouro 819.713,87 615.137,17
 Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica Tesouro 8.842,00 7.353,00
 Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica Outras 20.000,00 0,00
2. PLANEJAMENTO E INFORMAÇÃO  10.157.851,00 4.744.871,81 
2.1 Disponibilização de informações socioeconômicas e 

geográficas do Estado do Ceará  
 9.194.851,00 4.697.079,03 

 Disponibilização de informações socioeconômicas e 
geográficas do Estado do Ceará  

Tesouro 372.000,00 49.828,00

 PRODETUR – contra partida Tesouro 1.000.000,00 0,00
 PRODETUR  Outras 7.822.851,00 4.647.251,03
2.2 Elaboração de propostas de políticas públicas que 

melhorem a vida dos Cearenses 
 48.000,00 0,00 

 Elaboração de propostas de políticas públicas que 
melhorem a vida dos Cearenses 

Tesouro 48.000,00 0,00

2.3 Elaboração de propostas e assessorias na 
implantação da Gestão Pública por Resultados 

 897.000,00 37.035,31 

 Elaboração de propostas e assessoria na implantação 
da Gestão Pública por Resultados 

Tesouro 12.000,00 0,00

 Projetos Diversos (Operação SWAP) Outras 485.000,00 37.035,31
 Projetos Diversos Outras 400.000,00 0,00
2.4 Realização de estudos e pesquisas sobre a realidade 

cearense 
 18.000,00 10.757,47 

 Realização de estudos e pesquisas sobre a realidade 
cearense 

Tesouro 18.000,00 10.757,47

3. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  345.295,00 4.950,00 
 Material de consumo  220.295,00 0,00
 Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica  50.000,00 0,00
 Equipamentos, Material Permanente e Serviços de 

terceiros  
Tesouro 60.000,00 0,00

 Equipamentos, Material Permanente e Serviços de 
terceiros  

Outras 15.000,00 4.950,00

TOTAL   14.182.588,28 7.141.641,07 

Fonte: SIC
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Anexo 2 - Acompanhamento de Performance do IPECE – 2007   
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Anexo 3 - Detalhamento de Projetos por Resultado Estratégico 
1. Disponibilização de informações socioeconômicas e geográficas do Estado do Ceará 

Performance 

  

Nº 

Projetos 

  Planejado 
Demanda 

Nova 

O que é ? 

  

Meta 

  

Impacto Gerado 

  

1 

Cálculo do PIB 
Estadual e Municipal 

    Desenvolvimento do Sistema de Contas Regionais. Estimativa do 
Produto Interno Bruto (PIB) que sintetiza a soma de todos os bens e 
serviços finais produzidos internamente numa economia, em um 
determinado período de tempo. Dimensionamento da economia 
do Estado do Ceará padronizada e comparável em seus 
municípios. 

06 Publicações  Subsídios para a formulação de cenários, implementação de ações e 
políticas estratégicas do Governo em nível regional e local, e negociação 
de empréstimo junto a organismos internacionais 

2 

Nova Metodologia 
Contas Regionais 

8   Desenvolvimento do Novo Sistema de Contas Regionais. Estimativa 
do Produto Interno Bruto (PIB) que sintetiza a soma de todos os 
bens e serviços finais produzidos internamente numa economia, em 
um determinado período de tempo 

02 Estudos Melhoria no dimensionamento da economia do Estado do Ceará 
padronizada e comparável com seus municípios. Subsídios para a 
formulação de cenários, implementação de ações e políticas estratégicas 
do Governo em nível regional e local, e negociação de empréstimo junto a 
organismos internacionais. 

3 

Boletins da 
Conjuntura 
Econômica do Ceará 

    Boletim que analisa de forma setorial o desempenho da economia 
cearense no curto prazo 

02 Publicações Acompanhamento setorial do desempenho econômico do Ceará, 
auxiliando na tomada de decisões públicas e privadas, permitindo avaliar a 
performance da economia cearense e os impactos das diferentes variáveis 
macroeconômicas sobre a mesma. 

4 Boletim da evolução 
do INPC 

    Acompanhamento do desempenho mensal da inflação da Região 
Metropolitana de Fortaleza. 

12 Publicações Acompanhamento das variações de preços ao consumidor para as famílias 
com rendimentos de 1 a 8 salários mínimos. 

5 

Boletim da 
Conjuntura da 
Indústria. 

    São apresentados mensalmente indicadores selecionados da 
produção física e emprego da pesquisa do IBGE e indicadores 
conjunturais da Federação das Indústrias do Estado do Ceará 
(FIEC), de onde são extraídas informações que retratam as vendas 
reais da indústria de transformação do Estado. São relacionadas, 

ainda, informações sobre exportação dos produtos industriais. 

12 Publicações Acompanhamento e monitoramento da produção industrial do Estado do 
Ceará, auxiliando na tomada de decisões públicas e privadas, permitindo 
avaliar a performance da indústria cearense e antecipar ameaças e 
oportunidades sobre a mesma. 

6 

Boletins da 
Conjuntura do 
Agronegócio. 

    Publicações sobre o desempenho do agronegócio cearense, com 
informações dos setores produtivo e exportador, divulgado em 
duas versões: anual e trimestral. 

4 Publicações Acompanhamento e monitoramento do desempenho do agronegócio 
cearense, auxiliando na tomada de decisões públicas e privadas, 
permitindo avaliar a performance do agronegócio cearense e antecipar 
ameaças e oportunidades sobre o mesmo. 

                                             

8 Este projeto não teve o produto ”Elaboração Projeto Conta Satélite Turismo - metodologia SETUR-EMBRATUR-IPECE e IBGE” concluído por conta que em 2006/2007, a Coordenação das Contas Nacionais, 
priorizou o desenvolvimento e conclusão da construção do novo sistema de Contas Nacionais, Regionais e PIB Municipal, o desenvolvimento do Projeto CST ficou para a programação de 2008. 
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Performance 

  

Nº 

Projetos 

  Planejado 
Demanda 

Nova 

O que é ? 

  

Meta 

  

Impacto Gerado 

  

7 

 Boletins da 
Conjuntura do 
Comércio Exterior . 

    Acompanha o desempenho mensal do comércio exterior 
cearense, destacando a balança comercial, as exportações e 
importações, os mercados de origem e de destino, bem como as 
categorias de uso. 

12 publicações Acompanhamento e monitoramento da balança comercial do Estado do 
Ceará, auxiliando na tomada de decisões públicas e privadas, permitindo 
avaliar a performance das exportações e importações cearense e antecipar 
ameaças e oportunidades. 

8 

Boletins da 
Conjuntura do 
Comércio Varejista 

9   O documento aborda o desempenho do setor cearense levando 
em consideração o Acompanhamento do comércio varejista 
segundo a situação macroeconômica, o comportamento setorial 
e a influência no mercado de trabalho. 

02 Publicações Acompanhamento e monitoramento do desempenho do comércio varejista 
cearense, auxiliando na tomada de decisões públicas e privadas, 
permitindo avaliar a performance da atividade comercial e antecipar 
ameaças e oportunidades.  

9 

Resultados do Tesouro 
do Estado 

    O documento faz um apanhado dos principais resultados fiscais do 
Tesouro Estadual, acompanhando as contas de receita e despesa 
orçamentária, além de abordar tópicos especiais como 
Previdência, FUNDEB e Dívida Estadual 

04 Publicações Acompanhamento e monitoramento das finanças públicas estaduais, 
auxiliando na tomada de decisões e permitindo avaliar a performance da 
gestão fiscal. 

10 
Relatórios do Risco 
Fiscal  

    Este documento, a partir de um modelo estatístico para análise de 
risco e sensibilidade, quantifica as ameaças para que as metas 
fiscais assumidas pelo Estado do Ceará. 

03 Publicações Acompanhamento e monitoramento das finanças públicas estaduais, 
permitindo aos gestores uma melhor tomada de decisão no âmbito do 
ajuste fiscal do Estado. 

11 

Sínteses dos 
Indicadores Sociais 
Elaboradas  

    Expõe as principais transformações econômicas e sociais ocorridas 
no Ceará ao longo dos últimos anos, foram analisados os dados 
provenientes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD), além de outras fontes adicionais 

01Publicação Acompanhamento dos resultados obtidos com a política de inclusão social 
implementada pelo governo do Estado 

12 
 Relatório de 
Performance 
Elaborado 

    Relatório aprofundado dos produtos realizados, bem como dos 
resultados alcançados, pelo IPECE em 2007. 

01Publicação Acompanhamento e avaliação dos produtos realizados pelo IPECE em 2007. 

13 
Anuário Estatístico do 
Ceará  

    É um documento produzido anualmente que traz informações 
fisiográficas, sócio-demográficas e econômicas, detalhadas em 
nível estadual e municipal 

01Publicação Divulgação de estatística socioeconômica do Ceará. 

14 Ceará em Números     Publicação anual que apresenta uma síntese do cenário 
econômico social do Estado do Ceará 

01 Publicação Divulgação de estatística socioeconômica do Ceará 

15 Perfil básico Municipal     Apresentação dos diversos aspectos de cada município cearense, 
selecionando índices socioeconômicos e demográficos. 

01 Publicação Proporciona às prefeituras municipais informações para a elaboração de 
seus planos diretores de desenvolvimento 

                                             
9 Esta meta não foi alcançada por conta do estabelecimento de novas prioridades. 
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Performance 

  

Nº 

Projetos 

  Planejado 
Demanda 

Nova 

O que é ? 

  

Meta 

  

Impacto Gerado 

  

16 

 Indicadores 
Econômicos 
Elaborados  

    Cálculo de Indicadores necessários para o cálculo do Índice de 
Desenvolvimento Municipal e do Índice de Desenvolvimento Social 
e que se referem à economia. No ano de 2007, o alcance dessa 
meta envolveu as atividades de coleta, tabulação e revisão de 
dados para o cálculo e revisão dos seis indicadores. 

06 Indicadores Calculados Divulgação de estatística socioeconômica do Ceará 

17 

Indicadores Sociais 
Elaborados 

    Cálculo de indicadores necessários para o cálculo do Índice de 
Desenvolvimento Municipal e do Índice de Desenvolvimento Social 
e que se referem à fisiografia, demografia, infra-estrutura e 
condições sociais. Essa meta, no ano de 2007, envolveu a coleta, 
tabulação e revisão de dados para o cálculo e revisão dos vinte e 
dois indicadores. 

22 Indicadores Calculados Divulgação de estatística socioeconômica do Ceará 

18 

Geração da base 
cartográfica dos 
municípios do pólo 
turístico Ceará Costa 
do Sol 

10   Elaboração de estudos e mapas que visem à ampliação e 
atualização dos municípios que compõem a Costa do Sol. 

01Estudo Espacialização das informações estatísticas sócio-político-econômicas dos 
municípios da Costa do Sol. 

19 

Ceará em Mapas     O Ceará em Mapas é composto de informações 
georreferenciadas e espacializadas para os 184 municípios 
cearenses, abordando aspectos ligados a informações político-
administrativas, fisiográficas, demográficas, infra-estruturais, sociais 
e econômicas; permitindo o conhecimento e também o 
aprofundamento da análise sobre os mais variados aspectos da 
realidade cearense. 

190 Nº de Informações 
Geográficas disponibilizados 

Disponibilização de informações socioeconômicas e geográficas para a 
sociedade através da elaboração de mapas temáticas. 

20 

 Parecer de Assessoria 
técnica sobre os 
Limites Municípios   

    Constituísse na elaboração de pareceres técnicos sobre 
questionamentos em relação às divisas municipais do Estado do 
Ceará, utilizando-se para tanto do material cartográfico oficial e 
da análise da legislação vigente. No ano de 2007, foram 
elaborados 26 pareceres técnicos. 

20 Estudos Atendimento às solicitações de informações a cerca dos limites territoriais do 
Estado do Ceará. 

                                             

10 O projeto de geração da base cartográfica dos municípios do Pólo Ceará Costa do Sol tem seu término previsto para o mês de fevereiro/2008, de acordo com o contrato nº 001 do ano de 2007, celebrado 
entre o IPECE e a empresa Topocart Topografia Engenharia Ltda. No entanto, por causa do atraso na conclusão da etapa de vôo aerofotogramétrico devido a condições climáticas adversas houve um atraso no 
cronograma físico sendo necessária a prorrogação do contrato até o mês de junho de 2008.Ressalta-se que já foram concluídas as etapas de vôo aerofotogramétrico, apoio de campo básico e suplementar e 
aerotriangulação. Atualmente estão sendo executadas as etapas de restituição de elementos cartográficos e elaboração de ortofotocartas finais nas escalas de 1:2.000 e 1:20.000. 
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Performance 

  

Nº 

Projetos 

  Planejado 
Demanda 

Nova 

O que é ? 

  

Meta 

  

Impacto Gerado 

  

21 

Site do IPECE 
atualizado 

 

    Reforma parcial do Site do IPECE e atualização mensal das 
informações disponibilizadas pelo IPECE. 

100  de Sistemas Atualizados Acesso rápido a informações socioeconômicas e geográficas do Estado do 
Ceará. 

22 
Sistema IPECE 
Performance 
atualizado 

11   Relatório aprofundado dos produtos realizados, bem como os 
resultados alcançados pelo IPECE. 

1  Sistemas Atualizado Acompanhamento e avaliação dos produtos realizados pelo IPECE. 

23 Biblioteca Digital  4   Sistema que permite os usuários da biblioteca acessa a todo o seu 
acervo pela Internet 

1Implantação de Sistema Acesso ao conhecimento. 

24 

 Atendimento de 
Demandas pela 
Ouvidoria 

    São demandas oriundas dos mais variados segmentos da 
sociedade, cearense ou nacional. A meta definida para essa 
atividade corresponde a uma estimativa do total de possíveis 
demandas a serem realizadas, o que a torna dependente das 
solicitações de terceiros. Assim, a meta para essa atividade foi 
alcançada com 420 demandas solicitadas e atendidas no ano de 
2007. 

190 Nº de demandas 
atendidas 

Atendimento às solicitações socioeconômicas e geográficas do Estado do 
Ceará. 

25 
Atendimento de 
Demandas ao 
Público Geral 

12   Disponibilização de informações socioeconômicas e geográficas 
do Estado do Ceará adquiridas de outros Órgãos e gerados pelo 
IPECE. 

240 Nº de demandas 
atendidas 

Atendimento às solicitações de informações Socioeconômicas e 
geográficas do Estado do Ceará. 

26 

Índice IPECE  
instrumento de uma 
política publica 
efetiva 

    Apresentação dos principais indicadores construídos pelo IPECE ao 
nível Nacional 

00 Demanda prevista Disseminação dos Indicadores desenvolvidos pelo IPECE ao nível nacional. 

                                             

11 A atualização do Sistema IPECE Performance e a Biblioteca Digital não foram concretizados devido mudança de prioridades nos trabalhos relativos a área de TI , sendo o ano de 2008.  

 

12 A meta de 240 atendimentos definida para essa atividade corresponde a uma estimativa do total de possíveis demandas a serem realizadas, sendo este valor definido com base em atendimentos realizados 
em anos anteriores, teve-se um total de 154 demandas solicitadas, sendo todas atendidas.  
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Performance 

  

Nº 

Projetos 

  Planejado 
Demanda 

Nova 

O que é ? 

  

Meta 

  

Impacto Gerado 

  

27 

Nota Técnica sobre o 
Programa de apoio 
as reformas sociais 
para 
desenvolvimento de 
crianças e 
adolecentes-
PROARES II 

    Criação de uma nova metodologia para repartição de recursos do 
PROARES 

00 Demanda prevista Dar subsídios técnicos para implantação do PROARES II 

28 

Demanda do 
Gabinete do 
governador sobre 
idosos e deficientes 

    Demanda Solicitada pelo Gabinete do Governador para subsidiar 
programa de apoio aos idosos e deficientes. 

00 Publicação previstas Geração de  informações sócio-econômicas relativos aos idosos e 
deficientes do Estado. 

29 
Índice de 
desenvolvimento 
regional – IDR 

    Estudo sobre uma sugestão de índice para distribuição dos recursos 
do Fundo de Desenvolvimento Regional-FDR do Nordeste  

00 Indicador calculado Subsidiar o governo para uma melhoria na distribuição dos recursos do FDR. 

30 

Estudos sobre 
informações sócio-
economica de 
microfinanças 

    Demanda da Secretaria de Planejamento e Gestão-SEPLAG para 
subsidiar a empresa FINCA INTERNACIONAL.  

00 Demanda atendidas 
previstas 

Disponibilidade de informações sobre municípios cearenses para instalação 
de agências de miocrofinanças no Estado. 

31  Estudo sobre 
aplicações bancárias 

    Solicitação da SEPLAG 00 Assesoria prevista Disponibilização de informações de aplicações bancárias no Ceará. 

32 
Boletim do Índice 
Municipal de Alerta 
(2007) 

    É um instrumento para identificar os municípios mais vulneráveis aos 
problemas advindos das irregularidades climáticas 

04 Publicações Fornecer informações aos estudiosos sobre os municípios mais vulneráveis 
devidos as irregularidades climáticas 

33 

Relatório sobre o 
índice de 
Desenvolvimento 
Social (IDS) 

    O IDS agrupa os municípios cearenses de acordo com os seus 
níveis de desenvolvimento social, na tentativa de selecionar 
aqueles que apresentam, de uma forma geral, características 
semelhantes. São consideradas duas dimensões de política: uma 
de oferta, que abrange a oferta de serviços públicos na área 
social, e um de resultados, que sintetiza onde o Governo quer 
chegar. Para cada um desses aspectos, o índice contempla 
quatro dimensões fundamentais: educação, saúde, condições de 
moradia, e emprego e renda. 

01 Publicação Proporciona informações para a elaboração de políticas que permitam a 
redução das desigualdades. 

34 

Relatório sobre o 
Índice de 
Desenvolvimento 
Municipal (IDM) 

    O IDM tem como objetivo definir o nível geral de desenvolvimento 
dos municípios do Ceará, o que possibilita a sua hierarquização, 
através de trinta indicadores divididos em quatro grupos: 
indicadores fisiográficos, fundiários e agrícolas; indicadores 
demográficos e econômicos; indicadores de infra-estrutura de 
apoio; e indicadores sociais. 

01 Publicação Proporciona informações para a elaboração de políticas que permitam a 
redução das desigualdades regionais 
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2. Elaboração de propostas de políticas públicas que melhorem a vida dos cearenses 

Performance 

Nº Projetos 
Planejado Demanda 

Nova 

O que é ? Meta Impacto Gerado 

35 

 Estudos e Propostas 
de Finanças Públicas 
Estaduais 

    Conjunto de trabalhos que dão subsídios a decisão de alocação 
dos recursos públicos segundo critérios de eficiência, eficácia e 
efetividade. Abrange proposta de distribuição de recursos entre 
municípios, modelo de previsão de receitas e estudo sobre o 
impacto dos gastos em educação e saúde sobre indicadores 
sociais ao nível municipal. 

03 Estudos Atendimento a demanda por estudos e propostas que visem otimizar  a 
administração dos recursos públicos. 

36 

Estudos e Propostas 
de redução de 
desigualdades 
Regionais  

    Conjunto de Estudos abordando a problemática regional a partir 
da realização de diagnóstico e proposição de políticas para 
diminuir a desigualdade econômica entre as regiões do Estado do 
Ceará, considerando a vantagem comparativa e igualdade de 
oportunidades. 

02 Estudos Atendimento de demanda por estudos e análise que subsidiem a 
formulação de políticas pública  para o desenvolvimento das regiões do 
Estado do Ceará. 

37 

 Avaliação do Prêmio 
Educação (Escolas e 
Diretores) 

    O Prêmio de Educação (Escolas e Diretores) foi criado para 
incentivar os professores e diretores das escolas públicas estaduais 
a buscar uma melhor aprendizagem de seus alunos. Portanto, de 
acordo com as notas nos testes de proficiência em português e 
matemática, os professores, diretores e equipe administrativa das 
escolas premiadas recebem o 14º salário. Como o Prêmio já se 
encontra na sua 3ª edição, viu-se a necessidade de avaliar a 
consistência interna do mecanismo adotado bem como se os 
impactos esperados estão sendo alcançados, i.e., se essa 
motivação tem ajudado de fato a melhor a qualidade da 
educação no Estado. 

01 Estudo Incentivo à Educação Básica ampliada com qualidade 

38 

 Proposta de 
Mudança no rateio 
da Cota Parte pelo 
ICMS 

    Proposta para a mudança do rateio da cota parte do ICMS entre 
os municípios. A divisão será feita conforme uma nova fórmula. 
Quem tiver melhor desempenho, receberá mais verbas. 
Atualmente, esses 25% dos recursos do ICMS (a cota parte) são 
distribuídos tomando como base dois critérios: o crescimento 
populacional e o percentual do gasto orçamentário com 
educação. 

01Estudo incentivar os municípios cearenses a elaborarem políticas públicas e 
adotarem práticas de gestão que garantam o aprimoramento dos serviços 
de educação, saúde e meio ambiente. 

39 

 Elaboração de 
Propostas para a 
Redução da 
Vulnerabilidade dos 
Jovens 

    Estudos visando diagnosticar e avaliar as condições sócio-
econômicas dos jovens cearenses, mais especificamente as 
condições dos jovens em termos de educação e mercado de 
trabalho. 

02 Estudos Elaborar recomendações de políticas que objetivam reduzir a vulnerabilidade dos 
jovens. 
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Performance 

Nº Projetos 
Planejado Demanda 

Nova 

O que é ? Meta Impacto Gerado 

40 
Prêmio Ceará Vida 
Melhor 
Implementado 

 13   O Prêmio Ceará Vida Melhor tem como objetivo incentivar os 
municípios cearenses a perseguirem maiores avanços nos seus 
indicadores de saúde, educação e de renda. 

02 Estudos Propicia melhoria dos indicadores de saúde, educação e renda dos municípios 
participantes. 

41 

Estudo de 
vulnerabilidade e 
diagnostico 
municipal-
CADUNICO 

    Estudo sobre o cadastro único da caixa econômica federal de 
informações sobre  pobreza do Estado. 

01 Estudo Mapear a situação dos pobres no Estado. 

42 

Projeto de 
Georreferenciamento 
solicitado pela casa 
civil 

    O Projeto de Georreferenciamento do Estado tem por objetivo 
unificar as informações georreferenciadas produzidas pelos órgãos 
estaduais em um banco de dados geográfico, devendo possuir um 
portal na internet para o acesso aos dados, seus metadados e 
serviços relacionados, visando à tomada de decisão dos gestores, 
assim como permitindo o planejamento e o monitoramento das 
ações governamentais. O citado projeto foi proposto pela Casa 
Civil, sendo coordenado pelo IPECE e pela ETICE 

00 Informação Geográfica Com a construção deste banco de dados geográfico será possível evitar a 
duplicidade de ações e o desperdício de recursos na obtenção de 
informações georreferenciadas pelos órgãos da administração pública, bem 
como será permitido promover as condições necessárias para o 
compartilhamento, a disseminação e o uso das informações 
georreferenciadas disponíveis no acervo dos órgãos de governo. 

 

 

 

 

 

                                             

13 Foi realizada a coleta de dados e o cálculo do Índice de Metas Sociais – IMS que serve como base para avaliar o desempenho dos municípios. Contudo as demais atividades previstas para a conclusão da 3ª. 
Edição não foram realizadas  tendo em vista a reavaliação do prêmio e seu aprimoramento 
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3. Elaboração propostas e assessorar na implantação da gestão pública baseada em resultados 

Performance 

Nº Projetos 
Planejado Demanda 

Nova 

O que é ? Meta Impacto Gerado 

43 

Conhecimentos GPR 
difundidos nas 
Equipes de 
Planejamento 
Setoriais 

    Treinamentos realizados para os Gestores Públicos 05 Treinamentos Integração Interinstitucional 

44 

Assessoramento para 
Implementação do 
Programa Cidades do 
Ceará Realizado 

    Demanda da Secretaria das CIDADES para o instituto elaborar um 
estudo da dinâmica econômica setorial, utilizando a metodologia 
SHIFT –SHARE,da região CARIRI .  

02 Assesorias Ampliar o desenvolvimento da região do Cariri 

45 

Relatórios Finais de 
Desempenho 
Elaborado e 
Apresentado ao 
Banco Mundial  

    Relatório de desempenho de 2006 informando ao banco Mundial 
informando o alcance das metas previstas pela Operação SWAP. 

01Estudo Obter um relatório com informações do alcance das metas previstas na 
operação SWAP ao Banco Mundial. 

46 Matriz de Risco 
SECON 

    Demanda solicitada pela SECON para apoiar na construção da 
matriz de risco da secretaria. 

00 Assesoria prevista Construção da Matriz de risco da SECON. 

47 

Monitoramento de 
Ações e Projetos 
Prioritário do Governo 
do Estado -MAPP 

    É uma Ferramenta de Gestão Publica baseada em Resultados-GPR 
com finalidade de Planejar, Monitorar e Avaliar as Ações e Projetos 
Prioritários do Governo do Estado no Período de 2007 a 210. 

00 Assesoria prevista Definição de Planejamento Estratégico com base no GPR para direcionar e 
maximizar os gastos públicos com a finalidade de oferecer um serviço 
público de qualidade com agilidade aos cearenses. 
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4. Realização de estudos e pesquisas sobre a realidade cearenses 

Performance 

Nº Projetos 
Planejado Demanda 

nova  

O que é ? Meta Impacto Gerado 

48 

Estudos e Propostas 
para Inserção do 
Ceará na Economia 
Internacional 

    Conjunto de estudos que abordam o desempenho exterior da 
economia cearense, através de boletins de acompanhamento 
mensal e de estudos que buscam caracterizar e identificar 
potencialidades, entraves e oportunidades para o setor externo do 
Estado. A partir disso, são oferecidos subsídios a elaboração de 
propostas que viabilizem seu desenvolvimento e sustentabilidade. 

 04 Estudos Atendimento a demanda por estudos e propostas destinadas a elaboração 
de políticas orientadas para o comércio exterior. 

49 

Estudos dos Fatores 
de Crescimento 
Econômico (capital 
físico, humano e 
institucional 

    Conjunto de estudos abordando os fatores determinantes do 
crescimento econômico de longo prazo, mais especificamente 
aqueles relacionados ao desenvolvimento de ambiente de 
negócios, acumulação de capital físico e humano, além de 
abranger os aspectos locacionais dos municípios cearenses 
relacionados ao desenvolvimento de atividades econômicas.  

05 Estudos Atendimento a demanda por estudos e propostas destinadas a elaboração 
de políticas orientadas para o comércio exterior. 

50 

Estudos e Propostas 
para Indústria 
Cearense  

 14   Conjunto de trabalhos abordando especificamente a indústria 
local, a partir da realização de diagnósticos, geração de 
perspectivas para as atividades estudadas e análise dos 
instrumentos de desenvolvimento industrial. 

04 Estudos Atendimento a demanda por estudos e análises que subsidiem a formulação 
de políticas públicas para o desenvolvimento da indústria cearense. 

51 
Estudos e Propostas 
para a Economia 
Rural 

    Ensaios sobre temas ligados ao desenvolvimento sócio-econômico 
do espaço rural. 

05Estudos Atendimento a demanda por estudos e análises que subsidiem a formulação 
de políticas públicas para o desenvolvimento do espaço rural. 

52 

Estudos e Propostas 
para o Setor de 
Serviços 

    Conjunto de trabalhos abordando especificamente o setor de 
serviços, a partir da realização de diagnósticos, geração de 
perspectivas para as atividades estudadas e análise dos 
instrumentos de desenvolvimento no setor 

03Estudos Atendimento a demanda por estudos e análises que subsidiem a formulação 
de políticas públicas para o desenvolvimento do setor de serviços cearense. 

53 

Avaliação de Política 
de Combate ao 
Analfabetismo 

    Um estudo de busca avaliar o impacto dos programas de 
alfabetização de adultos no Ceará, mais especificamente dos 
cursos de alfabetização de jovens e adultos, sobre o analfabetismo 
no Ceará. 

01Estudo Subsídio e aprimoramento da política de combate ao analfabetismo no 
Ceará. 

54 

Proposição de 
políticas para a 
Redução da Pobreza 

    Uma análise geral da pobreza no estado do Ceará, envolvendo 
comparações com outros estados e países, que possibilita a 
proposição de políticas públicas voltadas para o combate à 
pobreza. 

01Estudo Compreensão dos aspectos subjacentes a pobreza no estado do Ceará, 
assim como a geração de subsídios para implantar políticas voltadas para 
redução da pobreza. 

                                             

14 O Estudo sobre fatores de fragilidade da indústria cearense foi reprogramada para ser realizado no primeiro semestre de 2008. 
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Performance 

Nº Projetos 
Planejado Demanda 

nova  

O que é ? Meta Impacto Gerado 

55 

Mapa Criminalidade  15   È um estudo para identificar as ocorrências criminais de diversas 
modalidades nos municípios cearenses e nos bairros da região 
metropolitana de fortaleza-RMF 

01 Estudo Subsidiar as políticas de segurança pública do Estado do ceará a partir de 
informações sobre o tema. 

56 

Avaliação da 
Efetividade dos 
Gastos em Segurança 
Pública 

 8   Um estudo que busca identificar os principais determinantes e 
condicionantes da criminalidade no Ceará, analisando o impacto 
dos gastos em segurança pública sobre as ocorrências 

01Estudo Uma melhor compreensão do efeito dos gastos em segurança para reduzir o 
crime no Ceará, de forma a gerar subsídios para as políticas de segurança 
pública no estado. 

57 

Seminário Economia 
do Ceará em Debate 

    Seminário realizado pelo IPECE, que visa dar oportunidade para 
estudiosos da economia cearense possam debater suas idéias em 
um foco apropriado e também possibilitar às autoridades públicas 
intervir no processo de desenvolvimento do Estado. 

01Seminário Reunião e divulgação de informações geradas a partir de trabalhos técnicos 
e científicos sobre aspectos socioeconômicos do Estado do Ceará. 

58 

Aprimoramento 
Técnico com 
participação em 
encontro de 
Economia, Estatística, 
Geografia e Contas 
Regionais.  

     Participação dos servidores em encontros de Economia, Estatística, 
Geografia e Contas Regionais 

07 Servidores treinados Conhecimentos Técnicos atualizados 

59 
Curso de 
Econometria –Módulo 
I 

    Curso de Treinamento e capacitação em estatística e econometria 
para os técnicos do IPECE 

00 Treinamentos servidores 
previstos 

Técnicos treinados e capacitados  

60 

Employmente Growth 
in Ceará a SHIFT-
SHARE Analisus ( 2002-
2005) 

    Estudo sobre dinâmica econômica setorial usando a metodologia 
SHIFT-SHARE 

00 Estudo previsto Fornecer informações estratégicas para tomada de decisões sobre política 
públicas. 

 

 

                                             

15 O Mapa Criminalidade e Avaliação de Efetividade Gastos em Segurança Publica no Ceará  não foram realizados em função das informações sobre ocorrências criminais ter sido da disponibilizado na última 
semana de 2007, adiando a realização para 2008. 

 


