
01 – CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS 

 

O eixo “Ceará da Gestão Democrática por Resultados” compreende a estrutura 

organizativa da Administração Pública, sua manutenção e o funcionamento dos órgãos 

vinculados a ela. Logo, os recursos previstos para custear os programas e ações desse 

eixo voltam-se, sobretudo, para manter “a máquina funcionando”. É imprescindível que 

haja muita cautela no direcionamento financeiro deste eixo, tendo em vista que o 

funcionamento administrativo só se justifica na medida em que os serviços públicos são 

prestados com qualidade. 

 

GRÁFICO – EXECUÇÃO DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS COMPONENTES DO 
EIXO CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS/ANO 2016 

 
 

Os gastos colados acima representam a totalidade dos recursos empenhados 

pelo Governo em 2016 com exceção dos investimentos relacionados à gestão e 

manutenção de secretarias e órgãos vinculados à Administração Pública. Estes 



representam aproximadamente 47,70% do montante empenhado ao eixo Ceará 

Democrático.  

 
GRÁFICO – EXECUÇÃO COMPARATIVA DE DOIS PROGRAMAS 

COMPONENTES DO EIXO CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR 
RESULTADOS/ANO 2016 

 

Participação e Controle Social
Comunicação Institucional e 
Apoio às Políticas Públicas  

 

 
O “Ceará da Gestão Democrática por Resultados” aborda programas de gestão 

e organização da Administração Pública. Nessa área, nosso mandato atua visando a 

democratização do Estado, a criação de instrumentos que possibilitem a fiscalização da 

Administração pela população e o estímulo à participação direta de cada cidadão e 

cidadã na formulação de políticas públicas. O Governo Estadual, entretanto, ainda 

prioriza financiamento para a publicidade de seus atos e custeio para manter suas 

vultuosas estruturas, tal qual o Palácio da Abolição.  

O programa “Participação e Controle Social” possuía, no Projeto de Lei 

Orçamentária Anual (PLOA) de 2015, no valor de R$1,5 milhão, suplementado até 

R$8,7 milhões. Entretanto, sua execução está baixíssima e não chega a 13%. Por outro 

lado, o programa “Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas” possuía 

previsão de R$ 62,5 milhões e o valor suplementado chegou a R$ 126 milhões. A 

execução é próxima a 80% desse valor.  



No PLOA de 2016, a opção política do Governo se manteve. O valor previsto 

para o programa “Participação e Controle Social” foi de R$ 7,1 milhões, enquanto o 

programa “Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas” teve verba de R$ 

62,3 milhões. É necessário ressaltar a diminuição da previsão orçamentária de um ano 

para o outro na perspectiva da publicidade (R$ 200 mil), bem como o aumento 

significativo da estimativa de recurso na área de participação e controle (R$ 5,6 

milhões). Entretanto, o financiamento entre essas duas áreas continua dispare e 

demanda um esforço por parte do Governo Estadual, sobretudo na sua capacidade de 

executar os recursos autorizados na lei orçamentária. Cumpre destacar que a Gestão e 

Manutenção do Gabinete do Governo custou, até o dia 20.12.2016, R$ 12.926.546,25 

do orçamento estadual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




