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PANORAMA INSTITUCIONAL

Modelo de Gestão para Resultados (GpR)

• Institucionalizado por meio do
Decreto 32.216, de 8 de maio de 2017

• Crescente solidificação de um
ambiente político voltado ao uso de
evidências para a gestão pública.

• Reconfiguração do Ciclo de Gestão

Estratégica do Governo do Estado do

Ceará.

• Quatro dimensões.



Centro de Análise de Dados e Avaliação
de Políticas Públicas – CAPP

• Articulação e cooperação entre as esferas governamentais (IPECE, SEPLAG e FUNCAP) e

meio acadêmico (UFC, Clear/EESP/FGV e Rice University).

• Coordenar esforços para a institucionalização das práticas de M&A de Políticas Públicas no

Estado do Ceará.

PANORAMA INSTITUCIONAL

• Criado por meio da Portaria Nº 13/2018, DOE de 09/03/2018.

• Objetivos principais: desenhar, monitorar e avaliar programas e políticas públicas na esfera

do Governo Estadual. Além de capacitar técnicos e gestores.



PANORAMA INSTITUCIONAL



• Avaliação de Projetos 
(Decreto Nº 33.320 de 

24/10/2019)

• Avaliação Executiva

• Avaliação de Impacto

Centro de Análise de Dados e Avaliação
de Políticas Públicas – CAPP

GESTÃO PÚBLICA BASEADA EM EVIDÊNCIA

• Aperfeiçoar programas.

• Apoiar processos de planejamento e

orçamento.

• Aprovar financiamento de programas



AVALIAÇÃO DE PROJETOS

Decreto Nº 33.320 de 24 de outubro de 2019.

• Inovação nos processo de monitoramento pioneiro no país.

• Atribuição do CAPP/IPECE (Art. 2º § 1º).

Subsidiar a GEF/ FECOP na análise e avaliação dos projetos com a
elaboração de Parecer Técnico atentando se os mesmos serão objeto de
deliberação do CCPIS.

GESTÃO PÚBLICA BASEADA EM EVIDÊNCIA



AVALIAÇÃO DE PROJETOS

Itens de Avaliação

1. Desenho

1.1 – Coerência entre o problema apresentado, a solução proposta e osresultados esperados

1.2 – Público-alvo e beneficiários coerentes com a proposta

1.3 – Atividades/produtos/resultados alinhados à solução proposta

1.4 – Coerência entre os indicadores e os resultados esperados

1.5 – Estratégia de monitoramento dos resultados definida

1.6 – Proposta de avaliação de impacto fundamentada

2. Gestão

2.1 - Projeto executado em parceria com municípios e/ou comunidadelocal, com definição das responsabilidades dos diferentes
atores envolvidos

2.2 - Projeto envolve articulação intersetorial com definição dasresponsabilidades de cada setorial envolvida

2.3 - Compatibilidade com prioridades das políticas de governo

2.4 - Articulação com programas sociais de combate à pobreza dogoverno federal

GESTÃO PÚBLICA BASEADA EM EVIDÊNCIA



AVALIAÇÃO DE PROJETOS

• 70 projetos avaliados em 2020

• 57 projetos avaliados em 2021

(até junho de 2021)

GESTÃO PÚBLICA BASEADA EM EVIDÊNCIA



AVALIAÇÃO EXECUTIVA

➢ É um instrumento de avaliação ex post referência em diversos países.

• Promover um retrato de programas ou projetos realizando uma avaliação
que demanda pouco tempo e dispêndio de recursos (comparada com
avaliações de impacto).

• Porta de entrada para outras avaliações.

GESTÃO PÚBLICA BASEADA EM EVIDÊNCIA



AVALIAÇÃO EXECUTIVA

➢ Objetivo é prover um diagnóstico do desempenho executivo em 5 eixos:

• Propósito e concepção

• Planejamento

• Execução e gestão

• Monitoramento e avaliação de resultados

• Percepção de beneficiários

GESTÃO PÚBLICA BASEADA EM EVIDÊNCIA



Anos: 2018 e 2019

• MAPP 151 – Bsocial (SECITECE)

• MAPP 68 – Agentes de Leitura (SECULT)

• MAPP 05 – Agente Rural (SDA)

• MAPP 1873 – AVANCE (SECITECE)

• MAPP 249 – Praças Mais Infância,
Brinquedopraça e Brinquedocreches (SPS)

• MAPP 1341 – Prêmio Escola Nota 10 (SEDUC)

Anos: 2020 e 2021

• MAPP 3 - Rio Cocó (SCIDADES)

• MAPP 55 - Incentivos à produção e consumo de leite (SDA)

• MAPP 1805 - Programa Aprendizagem na Idade Certa - MAIS
PAIC (SEDUC)

• MAPP 08 - Criando oportunidades (SPS)

• MAPP 44 - Primeiro Passo (SPS)

• MAPP 93 - Jovem Aprendizagem em serviço profissional (SPS)

Avaliações Executivas Realizadas 

• MAPP 384 – Cartão Mais Infância (SPS)

• MAPP 807 – Bolsa Estágio (SPS)

• MAPP 597 – Mais Nutrição (SDA)

Avaliações Executivas em Andamento
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AVALIAÇÃO DE IMPACTO

• Avaliação de Impacto dos FCP no Nordeste e do FECOP/CE.

• Avaliação do Programa AVANCE iniciada em 2021.

GESTÃO PÚBLICA BASEADA EM EVIDÊNCIA



✓Recursos humanos altamente capacitados em avaliação de programas e políticas

públicas;

✓Disseminação da cultura de Avaliação através da Escola de Gestão Pública.

✓ Interação entre Governo e Academia através do CAPP

✓ https://www.ipece.ce.gov.br/capp/

CAPACIDADES INSTITUCIONAIS

O IPECE  



CONSIDERAÇÕES FINAIS

✓Desenvolver uma cultura de M&A (avaliações não representam punição, mas uma

oportunidade de aprimoramento das políticas).

✓Promover o efetivo uso das avaliações para o aprimoramento das políticas públicas.

✓Desenvolver um Sistema institucional de Avaliação de Políticas Públicas.

✓Corrigir lacunas na produção de informações necessárias para as avaliações.

CAPACIDADES INSTITUCIONAIS



www.ipece.ce.gov.br www.ipece.ce.gov.br/capp


