
 

 

 
Estratégia para Monitoramento e 
Avaliação de Impactos da Política de 
Desenvolvimento Urbano, com Foco na 
Redução de Desigualdades 
Socioespaciais em Fortaleza/CE 

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA 
ESTRATÉGIA 

 

Elaborado por: 
 
Ato Urbano  
 
Bárbara Bravo 
Caio Marques 
Camila Aldigueri 
Cid Blanco Jr. (coordenador) 
Fernando Mello Franco  
Marisa Rodrigues 
 
 
 
Para: 
Cooperação Alemã para o Desenvolvimento 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
  



 

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

Elaborado por: Ato Urbano Arquitetura e Urbanismo Eireli 

Autores: Bárbara Bravo 
Caio Marques 
Camila Aldigueri 
Cid Blanco Jr. (coordenador) 
Fernando Mello Franco  
Marisa Rodrigues 

  
  
 

 

Para: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Encargo: Avaliação de Impactos da Política de Desenvolvimento Urbano, com Foco na 
Redução de Desigualdades Socioespaciais em Fortaleza/CE, GIZ Brasil 

Nº. do Encargo: 15.9073.6 

Coordenação: Alex Rosa (GIZ),  

Cid Blanco Jr. (Ato Urbano) 

 

 

16.10.2020 

 

Informações Legais 

1. Todas as indicações, dados e resultados deste estudo foram compilados e cuidadosamente 

revisados pelo(s) autor(es). No entanto, erros com relação ao conteúdo não podem ser 

evitados. Consequentemente, nem a GIZ ou o(s) autor(es) podem ser responsabilizados por 

qualquer reivindicação, perda ou prejuízo direto ou indireto resultante do uso ou confiança 

depositada sobre as informações contidas neste estudo, ou direta ou indiretamente 

resultante dos erros, imprecisões ou omissões de informações neste estudo.  

2. A duplicação ou reprodução de todo ou partes do estudo (incluindo a transferência de dados 

para sistemas de armazenamento de mídia) e distribuição para fins não comerciais é 

permitida, desde que a GIZ seja citada como fonte da informação. Para outros usos 

comerciais, incluindo duplicação, reprodução ou distribuição de todo ou partes deste estudo, 

é necessário o consentimento escrito da GIZ. 
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Introdução 

Este documento apresenta o terceiro produto elaborado no âmbito do projeto de cooperação 

técnica “Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável - ANDUS” no município 

de Fortaleza, conforme preconizado no contrato firmado entre a Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Agência Alemã de Cooperação Internacional e a Ato 

Urbano. A cooperação é desenvolvida em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional 

(MDR) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

O objetivo do projeto de cooperação em Fortaleza é a prestação de serviços de consultoria 

especializada para a estratégia para monitoramento e avaliação de impactos da política de 

desenvolvimento urbano, com foco na redução de desigualdades socioespaciais. 

A partir do trabalho desenvolvido para realização da Etapa de Diagnóstico, foram elaboradas  

diretrizes para a definição e a implementação de uma estratégia participativa de monitoramento e 

avaliação do impacto das políticas, dos programas e das ações de desenvolvimento urbano do 

município de Fortaleza, com foco na redução de desigualdades socioespaciais. Espelhando a 

estrutura apresentada no diagnóstico, este documento é dividido em quatro partes: M&A quanto 

metodologia, monitoramento sistêmico, avaliação e sustentabilidade. 

 

1. Redefinindo a Estratégia 

A partir do diagnóstico feito acerca dos elementos cruciais ao Monitoramento & Avaliação (M&A) 

de desigualdades socioespaciais em Fortaleza, foi possível identificar diversos esforços que estão 

sendo feitos em prol de uma gestão baseada em resultados e orientada para a promoção da 

redução das desigualdades. Dentre as importantes iniciativas em curso, cabe ressaltar o esforço 

da Prefeitura em alinhar seu Plano Plurianual (PPA) com o Plano Fortaleza 2040, com o objetivo 

de otimizar e alinhar os esforços feitos por diferentes setoriais, bem como o investimento na 

realização de concursos públicos para o cargo de analista de planejamento e gestão, ocupação 

fundamental para a garantia da realização de uma coleta e análise de dados robusta e contínua 

nas diversas áreas que compõem a administração pública.  

Neste contexto, o objetivo deste documento é apresentar uma estratégia de M&A que fortaleça 

ainda mais o trabalho que já vem sendo desenvolvido pela Prefeitura de Fortaleza, mas que 

também sirva como instrumento para subsidiar outras instâncias governamentais para aprimorarem 

seus sistemas de M&A. Sendo assim, o conteúdo deste documento é construído de modo a ser 

facilmente apropriado e replicado por servidores públicos, tendo o cenário de Fortaleza como 

ilustração da aplicação das ferramentas e métodos apresentados, mas não sendo restrito ou 

específico para este caso. 
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2. Metodologia de Monitoramento & Avaliação 

OBJETIVO: Enquadrar o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Fortaleza como 

metodologia de Monitoramento & Avaliação 

Retomando o Diagnóstico, o Monitoramento & Avaliação quanto metodologia baseada na 

Teoria de Programa estabelece uma relação entre problema conceituado e hipótese de como 

resolvê-lo. O M&A tem como base o pressuposto de que toda intervenção é desenhada a partir de 

uma teoria lógica que oferece uma hipótese a respeito de como resolver um problema maior, e que 

suscita um conjunto de estratégias para resolvê-lo. Ou seja, esta teoria é fundamental na 

delimitação conceitual do problema a ser resolvido, que no caso de Fortaleza diz respeito à 

definição do que é entendido por desigualdade socioespacial; e na relação causal estabelecida 

entre este entendimento específico do problema e a forma como se pretende solucioná-lo. Nesse 

cenário, o Monitoramento & Avaliação atua em conjunto na análise da consistência entre a teoria 

proposta e os resultados alcançados pelo programa ou projeto. Para construir a metodologia de 

M&A baseada na Teoria de Programa com os insumos já existentes e utilizados pela Prefeitura de 

Fortaleza, foi desenhado o processo abaixo espelhado no modelo apresentado como ideal no 

diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicação do modelo ao caso de Fortaleza Modelo de M&A do diagnóstico 

Figura 1 – Modelo de M&A  
Fonte: Ato Urbano, 2020 
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2.1. Construindo o problema e a hipótese da Teoria de Programa 

Definição do problema e da hipótese de acordo com a Carta Brasileira para Cidades 

Inteligentes. Não basta apenas identificar um problema amplo a ser resolvido, como 

desigualdades socioespaciais. Para que uma metodologia de M&A possa servir de fato ao 

propósito de prover informações acerca da evolução de determinada intervenção é necessário 

delimitar conceitualmente o que se entende pelo problema. Nesse sentido, a “Carta Brasileira para 

Cidades Inteligentes”1 oferece uma excelente definição de desigualdades socioespaciais que pode 

ser aplicada ao contexto intraurbano, como no caso de Fortaleza. Em resposta ao problema 

delimitado apresentado, a hipótese é a síntese de alternativa escolhida para transformar o 

problema em solução.  

2.1.1. Desigualdade socioespacial 

Conforme Rodrigues (2007, p.74), a “desigualdade socioespacial é expressão do processo de 

urbanização capitalista, um produto da reprodução ampliada do capital que se perpetua como 

condição de permanência da desigualdade social.” Segundo essa autora, a desigualdade 

socioespacial demonstra as diferentes formas de apropriação da riqueza produzida e expressa a 

impossibilidade da maioria dos trabalhadores em apropriar-se de condições adequadas de 

sobrevivência2.  

Essa apropriação desigual social e espacial aparece de muitas formas e níveis no território das 

cidades brasileiras. Todas as nossas cidades, em maior ou menor grau, sofrem com desigualdades 

associadas à aspectos sociais e espaciais, revelando-se de forma mais evidente na desigualdade 

de acesso a oportunidades, bens e serviços3. Essas desigualdades afetam principalmente os 

bairros periféricos, os assentamentos informais e a vida dos grupos sociais vulneráveis (pessoas 

com deficiência, pessoas de baixa renda, pessoas LGBTQIA+, mulheres, pessoas pretas, pessoas 

idosas, jovens e crianças), impedindo que essas pessoas e grupos sociais exerçam o seu pleno 

direito a cidades sustentáveis (BRASIL/MDR, 2020). 

Em Fortaleza não é diferente. Os piores índices de vulnerabilidade social4 encontravam-se nos 

bairros mais periféricos e com presença significativa de assentamentos precários, onde as 

condições sociais e urbanas precárias são dominantes. Já os bairros com melhores índices de 

 
1 Iniciativa da Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (SMDRU/MDR), no âmbito do Projeto ANDUS e em colaboração com o 
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e com o Ministério das Comunicações (MCom). 
2 RODRIGUES, A.M. Desigualdade socioespacial: a luta pelo direito à cidade. CIDADES, v. 4, n. 6, 2007, 
p. 73-88 
3 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Cartas Brasileiras para Cidades Inteligentes. Brasília: 
MDR, 2020.  
4 O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 
Ipea (2015) traz dezesseis indicadores estruturados que englobam aspectos sociais e espaciais 
contemplando em três dimensões: renda e trabalho, infraestrutura e capital social. O IVS é classificado 
em muita alta vulnerabilidade, alta, média, baixa e muito baixa. Os piores índices que estão na 
classificação de alta vulnerabilidade e, principalmente, no caso de Fortaleza o alta vulnerabilidade 
encontram-se nos bairros mais periféricos.  
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vulnerabilidade social encontram-se nas áreas mais centrais e, principalmente, à leste e sudeste, 

onde correspondem ao eixo tradicional e de expansão dos extratos de renda alto e médio.  

A condição contrastante de desigualdade guarda relação com o processo histórico de estruturação 

da metrópole de Fortaleza. Fortaleza cresceu a partir do seu centro e, já a partir da década de 

1930, apresentava um processo de crescimento e aumento de sua área urbana desacompanhado 

da ampliação de infraestrutura e serviços urbanos. Esse processo de crescimento espontâneo e 

desassistido das condições básicas urbanas deu lugar a moradias precárias na periferia da 

cidade5. A população de baixa renda, em grande parte migrantes, fixou-se no entorno das antigas 

áreas industriais, ao longo e nas imediações da Av. Francisco Sá, na zona oeste, e no entorno da 

zona portuária do Mucuripe, no extremo da zona leste6. A implantação posterior de conjuntos 

habitacionais periféricos, produzidos pelo Banco Nacional de Habitação e o mercado de 

loteamentos populares consolidaram as áreas periféricas, principalmente, a oeste e sudoeste, 

como local de moradia dos estratos sociais de baixa renda. Soma-se a esse quadro a presença 

significativa de favelas em Fortaleza. A impossibilidade de acesso à terra e moradia via mercado 

privado ou via programas habitacionais públicos levou a população mais pobre, já a partir dos anos 

1930, a constituir favelas como uma solução habitacional. As primeiras favelas surgem nas 

décadas de 1930 e 1940, localizadas ao redor da área central e faixa litorânea (SILVA, 2009). 

Atualmente, as favelas estão dispersas por todo o território. Todavia, apresentam maior presença 

nos bairros mais periféricos, próximos aos conjuntos habitacionais e mutirões e, principalmente, 

localizadas nos sistemas ambientais frágeis.  

Já a população mais abastada, se direcionou para região à leste da área central. Inicialmente 

motivada por buscar uma alternativa de local de residência aos bairros Jacarecanga e Benfica, 

localizados à oeste do Centro, devido à proximidade desses bairros à concentração da população 

operária, à presença de indústrias e de favelas. A transferência de atividades e equipamentos, da 

área central para zona leste, juntamente com a promoção de loteamentos voltados para população 

de alto e médio padrão e início do processo de verticalização também foram fatores na 

estruturação da cidade que condicionaram o deslocamento da população mais abastada para lado 

leste do município (SILVA, 2009). Atualmente, essas áreas correspondem ao eixo tradicional de 

valorização e expansão da produção imobiliária de alto padrão7 e concentra as melhores condições 

de infraestrutura, equipamentos e serviços e os mais baixos índices de vulnerabilidade social. As 

disparidades socioeconômicas e espaciais que ainda se apresentam entre regiões e bairros no 

município de Fortaleza revelam um crescimento e expansão desassociado de um desenvolvimento 

urbano genuíno, uma vez que um desenvolvimento urbano autêntico se caracteriza por um 

desenvolvimento socioespacial da cidade isento de grandes contradições socioespaciais8 

 
5 SILVA, J.B. Formação socio Territorial Urbana. In: DANTAS, E. W. C; SILVA, J. B.; COSTA, M. C L 
(org.). De cidade à metrópole: (trans)formações urbanas em Fortaleza. Fortaleza: Edições UFC, 2009.  
6 PEQUENO, R.B. Estrutura intraurbana socioocupacional & condições desigual de moradia na Região 
Metropolitana de Fortaleza. In: COSTA, M. C. L; DANTAS, E. W. C. [org]. Vulnerabilidade socioambiental 
na região metropolitana de Fortaleza.  Fortaleza: Edições UFC, 2009. 
7 RUFINO, B. Incorporação da Metrópole: Transformações na Produção Imobiliária e do Espaço na 
Fortaleza do Século XXI. São Paulo: Annablume, 2016.   
8 SOUZA, M.L. ABC do desenvolvimento urbano, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 
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A redução das desigualdades socioespaciais (relação entre desigualdades associadas a 

aspectos sociais - idade, gênero, renda, educação - e espaciais - onde alguém mora, onde alguém 

trabalha, etc.) intramunicipais (entre áreas dentro dos municípios) e intraurbanas (dentro da 

mancha urbana), é foco da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), conforme 

ressalta o documento “Carta Brasileira para Cidades Inteligentes”. O desenvolvimento urbano 

pode ser entendido como a melhoria das condições materiais e subjetivas de vida nas 

cidades, com diminuição da desigualdade social e garantia de sustentabilidade ambiental, 

social e econômica9. Para garantir o direito às cidades sustentáveis para todos as pessoas, 

segundo a Carta, é preciso “comprometer-se a reduzir desigualdades históricas que 

prejudicam o acesso de pessoas e grupos sociais vulneráveis a oportunidades, bens e 

serviços” (BRASIL/MDR, 2020). Nesse sentido, a compreensão que será adotada para nortear a 

estratégia de monitoramento e avaliação de impacto de políticas públicas no tocante ao 

desenvolvimento urbano sustentável  dialoga com os pressupostos supramencionados que 

fundamentam à construção da PNDU e a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, ou seja, a 

redução das desigualdades socioespaciais está associada a melhoria das condições de vida nos 

aspectos sociais e espaciais que passa pela garantia do acesso a oportunidades, bens e serviços, 

principalmente aos grupos mais vulneráveis.  

Destarte que a redução das desigualdades também é uma questão relevante nas agendas 

internacionais para alcançar o fim da pobreza e o desenvolvimento urbano sustentável. A Nova 

Agenda Urbana visa contribuir com a redução das desigualdades. Aponta preocupação com a 

crescente desigualdade e a persistência de múltiplas formas e dimensões de pobreza e que “a 

organização espacial, a acessibilidade, e o desenho do espaço urbano, bem como a infraestrutura 

e a prestação de serviço básicos, em conjunto com políticas de desenvolvimento, podem promover 

ou dificultar a coesão social, a igualdade e a inclusão”10. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável considera o crescimento das desigualdades com as enormes disparidades de 

oportunidades, riqueza e poder, um dos importantes desafios do mundo atual. Dos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), o 11 tem como objetivo “as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”11 . As metas para efetivação do ODS 11 

estão associadas a promoção do acesso as condições materiais nas cidades (aspectos 

relacionados à habitação, mobilidade, saneamento ambiental) e a redução de impactos sociais e 

ambientais e aumento da resiliência dos assentamentos humanos. Nota-se, portanto, que a 

garantia da melhoria das condições de vida nas cidades que se pretendem sustentáveis passa por 

promover às condições de acesso às oportunidades, bens e serviços a toda a população.  

É válido reforçar que os principais marcos legais da política urbana brasileira, a Constituição 

Federal de 1988 (CF) - capítulo da Política Urbana - e o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 

10.257/01), apontam que a política de desenvolvimento urbano deve garantir o bem-estar de seus 

 
99 BRASIL. Ministério das Cidades. Cadernos MCidades n. 1: Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano. Brasília, 2004 
10 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS - ONU-HABITAT.  
Nova Agenda Urbana. Escritório Regional para a América Latina e o Caribe (ROLAC). Rio de Janeiro: 
ONU-Habitat, 2019. 
11 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. 
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habitantes através do entendimento que a cidade e a propriedade devem cumprir função social12. 

O cumprimento da função social da cidade ocorre quando há redistribuição dos recursos para 

promover a redução das desigualdades socioespaciais, por meio da garantia de acesso à moradia, 

transporte público, saneamento, cultura, lazer, segurança, educação, saúde. O direito ao acesso à 

oportunidade, bens e serviços adequados na cidade aparece como um conjunto de direitos no art. 

6º da CF que trata dos direitos sociais e no art. 2º do EC que trata do direito a cidades 

sustentáveis. Fazer cumprir a função social da cidade e da propriedade é um grande desafio para 

superação das desigualdades socioespaciais nas cidades brasileiras. É importante avançar na 

compreensão dos obstáculos que impedem ou dificultam o cumprimento da função social e, 

consequentemente, a garantia do acesso a oportunidades, bens e serviços para a população mais 

vulnerável.  

2.2. Da Teoria à Ação  

A Teoria de Programa ou Teoria da Mudança é uma descrição detalhada dos mecanismos que 

provocam a transformação de um problema específico. A partir da identificação clara de um 

problema a ser resolvido, a Teoria de Programa identifica a hipótese de transformação, os 

objetivos, pré-condições, premissas, projetos, ações e indicadores de uma intervenção subsidiando 

os gestores encarregados da sua execução com importantes informações e orientações acerca de 

como desenhar, implementar e avaliar programas e projetos13.  

A hipótese da Teoria do Programa precisa ser tangibilizada em projetos, ações e atividades 

por meio de um marco lógico. A escolha de quais projetos serão implementados como forma de 

testar a hipótese é um passo fundamental para a definição do M&A como metodologia baseada na 

Teoria de Programa. No caso da Prefeitura de Fortaleza, dentre todos os projetos em execução 

escolhemos os sete eixos do Fortaleza 2040 como portfólios de projetos que traduzem para a 

prática, a hipótese de que políticas públicas urbanas integradas são capazes de reduzir a relação 

entre desigualdades associadas a aspectos sociais e espaciais dentro das cidades. Cada um dos 

eixos tangibiliza uma faceta desta hipótese, orientando projetos, ações e atividades: 

– Promover Equidade Social, Territorial e Econômica 

– Construir uma Cidade Conectada, Acessível e Justa 

– Fomentar Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar 

– Fomentar o Desenvolvimento da Cultura e do Acolhimento 

– Melhorar a Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

– Promover a Dinamização Econômica e a Inclusão Produtiva 

– Melhorar a Governança Municipal 

 
12 Artigo 182 da Constituição Federal diz que “A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 
poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.”  
13 Mais informações sobre a Teoria de Programa ou Teoria da Mudança estão disponíveis em 
https://dimewiki.worldbank.org/wiki/Theory_of_Change. 
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Abaixo, com base no Fortaleza 2040, o marco lógico do projeto Promover Equidade Social, 

Territorial e Econômica é apresentado como ilustração didática.  

 

Figura 2 – Modelo de Marco Lógico 
Fonte: Ato Urbano, 2020 
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Cada projeto (eixo do Fortaleza 2040) deve ter um marco lógico semelhante a este, que 

conecte a intervenção proposta à Teoria de Programa. A partir da definição de projetos, ações 

e atividades é possível criar indicadores de impacto, resultado, produto e processo. A lógica que 

deve nortear a definição dos indicadores é baseada no questionamento acerca de como 

determinado projeto / ação / atividade contribui para o alcance da hipótese da Teoria de Programa. 

Ou seja, a título de ilustração: 

 

O encadeamento de indicadores seguindo a lógica de escala de projeto ao componente da 

intervenção é fundamental para a validação ou refutação da hipótese que sustenta a Teoria 

de Programa. Desde o mais simples dos processos como a publicação de um edital de licitação, 

até a verificação do impacto de um projeto, o norteador da escala entre sucesso e fracasso deve 

ser a hipótese da Teoria de Programa. Nenhuma intervenção é bem-sucedida por si; é 

fundamental ter um balizador de qual objetivo está sendo almejado, e qual hipótese está sendo 

testada, para orientar a verificação de resultados. Assim, a interpretação de um indicador só pode 

ser feita tendo como referencial a Teoria de Programa. Por exemplo, o aumento do indicador de 

consumo de energia per capita pode ser um resultado positivo se o aumento do acesso à energia 

for um objetivo da Teoria de Programa. No entanto, o mesmo aumento de indicador pode ser um 

resultado negativo se a Teoria de Programa for baseada no aumento da conscientização ambiental 

e redução de consumo.  

Sem encadeamento de indicadores não há M&A quanto metodologia. Ter a clareza da 

estrutura de uma intervenção é imprescindível para o bom gerenciamento da política pública, uma 

vez que permite a identificação de onde existem problemas de implementação. Sem este 

dimensionamento um projeto pode ser considerado fracassado quando na verdade o problema 

estava na execução de uma de suas ações, e fosse esta consertada o projeto como um todo 

poderia ter sido bem-sucedido. É exatamente este o objetivo central do M&A como metodologia: 

permitir o aprendizado do que está dando certo e do que está apresentando problemas de modo a 

possibilitar a correção dos erros e replicação dos acertos. Abaixo ilustramos com exemplos a 

metodologia de M&A com base nos elementos apresentados acima: 

 

 

 

Para validar se políticas públicas urbanas integradas são capazes de reduzir a 
relação entre desigualdades associadas a aspectos sociais e espaciais dentro das 

cidades

Quais são os impactos
que Promover 

Equidade Social, 
Territorial e Econômica 

geram?

Quais são os 
resultados do Plano 

de Habitação de 
Interesse Social?

Quais são os 
produtos gerados 

pela melhoria 
habitacional dos 
assentamentos 

precários?

Quais processos são 
necessários para que a 
melhoria habitacional 
dos assentamentos 
precários aconteça?
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M&A baseado na Teoria de Programa para Fortaleza 

Figura 3 – Teoria de Programa 
Fonte: Ato Urbano, 2020 
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A estrutura metodológica que conecta indicadores como formas de mensurar a validação da 

hipótese de transformação do problema inicial em solução é o que constitui a Teoria de 

Programa. No esquema acima são apresentados exemplos de indicadores já utilizados pela 

Prefeitura de Fortaleza acrescidos em sua maioria de recorte espacial para ilustrar de que forma os 

indicadores de escalas diferentes de análise se conectam a cada projeto, e cada projeto se 

conecta à hipótese. Este esquema não é exaustivo e merece ser aprofundado pelos técnicos da 

Prefeitura com a colaboração de todas as setoriais envolvidas na execução dos projetos.  

 

3. Monitoramento e Avaliação na Prefeitura de Fortaleza 

3.1. Monitoramento 

Esta seção é dividida em duas partes: o objeto do monitoramento, que são os indicadores, e as 

ferramentas para realização do monitoramento sistêmico. 

3.1.1. Indicadores 

OBJETIVO: Avaliar os indicadores utilizados pela Prefeitura de Fortaleza de acordo com os 

critérios SMART para definição de sua prioridade. 

Tomando como base os indicadores da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza 

- CITINOVA e do Plano Plurianual apresentados no Diagnóstico, acrescidos dos indicadores 

setoriais fornecidos pelo Instituto de Planejamento de Fortaleza – IPLANFOR, foi possível montar 

uma Matriz de Avaliação dos Indicadores com o objetivo de definir quais são os mais importantes 

para o M&A da desigualdade socioespacial em Fortaleza.  

Conforme explicado no diagnóstico, existem sistemas de critérios amplamente utilizados como 

balizadores da qualidade dos indicadores, sendo um deles o SMART, que tem como objetivo 

garantir a pertinência dos indicadores e o seu enquadramento funcional na metodologia de 

Monitoramento & Avaliação. Nesse sentido, para avaliação dos indicadores utilizados pela 

Prefeitura de Fortaleza é utilizada uma matriz de avaliação que permite a pontuação de cada 

indicador de acordo com os cinco critérios SMART, seguindo a lógica apresentada abaixo:   
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Tabela 1 – Matriz de Avaliação de Indicadores 

Fonte: Ato Urbano, 2020 

Apesar dos cinco critérios serem fundamentais para a avaliação de um indicador, os critérios de 

especificidade e relevância possuem maior peso do que os demais, uma vez que são os 

responsáveis por assegurarem que o indicador está de fato conectado com a Teoria de Programa. 

Dessa forma, para cálculo da avaliação dos indicadores foi atribuído nota de 0 a 3 para cada um 

dos critérios sendo que para especificidade e relevância a nota foi considerada com peso dobrado. 

A média final de avaliação de cada indicador foi feita a partir da soma de todos os indicadores com 

seus respectivos pesos, dividido por sete: Sx2 +M + A + Rx2 + T. A partir da média, a priorização é 

definida de acordo:                                                       7 

 

CRITÉRIO 0 PONTOS 1 PONTO 2 PONTOS 3 PONTOS 

(S) Específico 

O indicador é 
completamente 
abrangente e 

genérico. 

O indicador é específico 
na sua área temática, 
mas não para medir a 
Teoria da Mudança. 

O indicador é 
específico em sua 
área, mas fornece 

apenas informações 
auxiliares para a 

Teoria da Mudança. 

O indicador é 
específico para 

mensurar a Teoria da 
Mudança. 

(M) Mensurável 
O indicador não 
possui linha de 

base. 

O indicador possui linha 
de base com 

defasagem de mais de 
5 anos. 

O indicador possui 
linha de base com 
defasagem de 1-5 

anos. 

O indicador possui 
linha de base com 

defasagem de até 1 
ano. 

(A) Alcançável 
O indicador não 
possui fonte de 

verificação. 

O indicador possui fonte 
de verificação não 
institucionalizada e 

dependente de quem 
coleta os dados – ex. o 

funcionário da ponta 
preenche o dado. 

O indicador possui 
fonte de verificação 

institucionalizada com 
coleta abrangente – 

ex. IBGE. 

O indicador possui 
fonte de verificação 

institucionalizada com 
coleta específica local 

– HABITAFOR, 
Setoriais, IPLANFOR. 

(R) Relevante 

O indicador não 
tem nenhuma 

relevância para a 
mensuração da 
desigualdade 
socioespacial. 

O indicador tem 
relevância indireta com 

a mensuração da 
desigualdade 
socioespacial. 

O indicador tem 
relevância direta com 

a mensuração da 
desigualdade, mas 
não possui recorte 

socioespacial. 

O indicador tem 
relevância direta com a 

mensuração da 
desigualdade e possui 

recorte espacial. 

(T) Periódico 
O indicador não 

tem periodicidade 
de coleta. 

O indicador tem 
periodicidade de mais 

de 5 anos. 

O indicador tem 
periodicidade de 1-5 

anos. 

O indicador tem 
periodicidade de até 1 

ano. 

Pontuação do 
Indicador 

Média menor ou 
igual a 1,99 

Média entre 2,00 e 
2,35 

Média entre 2,36 e 
2,70 

Média entre 2,71 e 
3,00 

Prioridade DESCONSIDERÁVEL BAIXA MÉDIA ALTA 
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Esta matriz de avaliação pode ser utilizada para avaliar qualquer tipo de indicador, sendo 

extremamente relevante para identificação de quais elementos devem ser aprimorados para que a 

mensuração seja otimizada. No Anexo a avaliação detalhada de cada indicador é apresentada, 

incluindo a sua intepretação à luz da Teoria de Programa, e sugestões de como o indicador 

poderia ser refinado. Infelizmente não tivemos acesso às informações sobre linhas de base, fonte 

de coleta de dados e periodicidade dos indicadores da CITINOVA e do PPA. Dessa forma, foi 

atribuída a nota média 2 para os critérios de mensurável, alcançável e periódico com o objetivo de 

gerar uma referência para avaliação do indicador. Os casos em que isso ocorreu estão indicados 

no anexo com asteriscos. Sugere-se então que a CITINOVA e a SEPOG revejam essa matriz 

atribuindo as notas pertinentes quando tiverem acesso às informações correlacionadas. Abaixo, 

segue a lista de priorização dos indicadores com base nas médias finais. Os indicadores são 

apresentados de acordo com os projetos (eixos do Fortaleza 2040) aos quais estão vinculados.  

Tabela 3 – Priorização de Indicadores 

EIXO14 FONTE INDICADOR TIPO MÉDIA PRIORIDADE 

ESTE 2040 
ZEIS com serviços de pavimentação e 
drenagem adequados 

Resultado 2,86 ALTA 

ESTE 2040 
Quantidade de regularizações em 
assentamentos precários 

Resultado 2,86 ALTA 

ESTE 2040 Assentamentos regularizados Resultado 2,86 ALTA 

VCAB 2040 
Taxa de regularização da posse de casa em 
áreas remanescentes de quilombolas 

Resultado 2,86 ALTA 

DCC 2040 / PPA Bairros atendidos com atividades culturais Resultado 2,86 ALTA 

QMARN 2040 
Número de dias sem abastecimento de água 
por território 

Resultado 2,86 ALTA 

ESTE 2040 Déficit habitacional Resultado 2,57 MÉDIA 

ESTE 2040 Unidades habitacionais sem infraestrutura Produto 2,43 MÉDIA 

ESTE 2040 Unidades habitacionais sem água e esgoto Produto 2,43 MÉDIA 

ESTE 2040 / PPA 
Pessoas habitando em assentamento 
precário 

Resultado 2,57 MÉDIA 

ESTE 2040 / PPA Assentamentos habitacionais requalificados Produto 2,57 MÉDIA 

ESTE PPA-T 
Assentamentos com serviços de 
pavimentação e drenagem adequados 

Produto 2,43 MÉDIA 

ESTE PPA 
Unidades habitacionais de assentamentos 
beneficiados com melhorias habitacionais 

Produto 2,43 MÉDIA 

 
14 CCAJ = Cidade Conectada, Acessível e Justa; DCC = Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento; 
DEIP = Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva; ESTE = Equidade Social, Territorial e Econômica; 
GM = Governança Municipal; QMERN = Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais; VCAB = 
Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar. 
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ESTE PPA-T 
Famílias beneficiadas com melhorias 
habitacionais 

Resultado 2,43 MÉDIA 

ESTE 2040 
Famílias beneficiadas com habitação de 
interesse social 

Resultado 2,57 MÉDIA 

ESTE 2040 Conselhos de ZEIS implementados Produto 2,57 MÉDIA 

ESTE CITINOVA Lei de Uso e Ocupação do Solo Processo 2,57 MÉDIA 

ESTE CITINOVA Lei de Operação Urbana Processo 2,57 MÉDIA 

ESTE CITINOVA Plano Diretor Estratégico Processo 2,57 MÉDIA 

ESTE 2040 
Pessoas direcionadas às oportunidades de 
emprego 

Resultado 2,57 MÉDIA 

ESTE 2040 Empregos informais Resultado 2,43 MÉDIA 

ESTE 2040 Taxa de desemprego Resultado 2,43 MÉDIA 

ESTE 2040 
Taxa de desemprego de jovens de 15 a 29 
anos 

Resultado 2,43 MÉDIA 

ESTE 2040 Jovens Nem Nem Resultado 2,43 MÉDIA 

ESTE 2040 Jovens Nem Nem Nem Resultado 2,43 MÉDIA 

ESTE PPA-T 
Taxa de mortes de adolescentes residentes 
nos 17 territórios mais vulneráveis aos 
homicídios 

Impacto 2,57 MÉDIA 

ESTE 2040 Pessoas atendidas nos CAPS Resultado 2,57 MÉDIA 

ESTE PPA 
Bairros atendidos por regional nos núcleos 
de mediação de conflitos 

Resultado 2,57 MÉDIA 

ESTE PPA-T 
Bairros com célula de proteção urbana 
implantada 

Resultado 2,57 MÉDIA 

CCAJ PPA Índice de acessibilidade econômica do STP Resultado 2,57 MÉDIA 

CCAJ PPA 
Índice de acessibilidade veicular do STP – 
ônibus 

Resultado 2,57 MÉDIA 

CCAJ 2040 Pontos de paradas e/ou estação acessíveis Produto 2,57 MÉDIA 

CCAJ 2040 
Tempo de viagem no transporte público em 
faixas exclusivas 

Resultado 2,57 MÉDIA 

VCAB 2040 Expectativa de vida ao nascer Impacto 2,43 MÉDIA 

VCAB 2040 Unidades habitacionais sem água e esgoto Produto  2,43 MÉDIA 

VCAB 2040 
Cobertura populacional pelas equipes de 
atenção básica 

Resultado 2,57 MÉDIA 

VCAB CITINOVA Cobertura da equipe de saúde da família Resultado 2,57 MÉDIA 

VCAB PPA-T 
Cobertura das equipes de atenção primária à 
saúde 

Resultado 2,57 MÉDIA 

VCAB PPA-T 
Cobertura de atendimento das equipes de 
saúde bucal 

Resultado 2,57 MÉDIA 
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VCAB CITINOVA Número de leitos por habitantes Produto 2,57 MÉDIA 

VCAB CITINOVA Número de médicos por habitantes Produto 2,57 MÉDIA 

VCAB 2040 Famílias referenciadas atendidas nos CRAS Resultado 2,57 MÉDIA 

VCAB 2040 Cobertura de CREAS implantados Resultado 2,57 MÉDIA 

VCAB 2040 
Acompanhamento de famílias por 
profissional de nível superior (PAIF) 

Resultado 2,57 MÉDIA 

VCAB 2040 
Pessoas encaminhadas pelo PAEFI que 
acessaram a rede de serviços 

Resultado 2,57 MÉDIA 

VCAB 2040 
Pessoas em situação de rua que estão em 
acompanhamento pela equipe técnica 

Resultado 2,57 MÉDIA 

VCAB 2040 
Beneficiados com equipamentos públicos 
esportivos 

Resultado 2,57 MÉDIA 

VCAB 2040 
Equipamentos públicos de esporte para cada 
10 mil habitantes 

Produto 2,57 MÉDIA 

VCAB PPA-T 
Taxa de bairros atendidos por núcleos de 
esporte e lazer 

Resultado 2,57 MÉDIA 

VCAB 2040 Trabalho infantil Resultado 2,57 MÉDIA 

VCAB PPA Jovens de 15-29 anos desempregados Resultado 2,43 MÉDIA 

VCAB 2040 Jovens na escola Resultado 2,43 MÉDIA 

VCAB 2040 Taxa de alfabetização em idosos Resultado 2,57 MÉDIA 

VCAB 2040 
Idosos inseridos em programas de 
empreendedorismo e acesso ao mercado de 
trabalho 

Resultado 2,57 MÉDIA 

VCAB 2040 Acessibilidade veicular do STP – ônibus Resultado 2,57 MÉDIA 

VCAB 2040 Taxa de analfabetismo feminino Resultado 2,43 MÉDIA 

VCAB 2040 
Unidades de saúde básica que oferecem 
serviços de planejamento familiar 

Produto 2,57 MÉDIA 

VCAB 2040 
Profissionais de educação municipal 
capacitados 

Produto 2,57 MÉDIA 

VCAB 2040 Profissionais de saúde municipal capacitados Produto 2,57 MÉDIA 

VCAB 2040 
População negra inserida no mercado de 
trabalho 

Resultado 2,57 MÉDIA 

VCAB 2040 Subnutrição da população de baixa renda Resultado 2,57 MÉDIA 

DCC 2040 
Escolas com ambientes científicos-
tecnológicos implantados 

Produto 2,57 MÉDIA 

DCC 2040 Escolas com clubes de ciências funcionando Produto 2,57 MÉDIA 

DCC 2040 
Alunos do 6º ao 9º ano envolvidos no 
programa de iniciação científica 

Resultado 2,57 MÉDIA 
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DCC 2040 
Escolas-laboratório que favoreçam o 
intercâmbio da proposta pedagógica entre as 
demais instituições 

Produto 2,57 MÉDIA 

DCC 2040 
Escolas com programa voltado para o 
incentivo à leitura e ao prazer de ler 

Produto 2,57 MÉDIA 

DCC 2040 
Instituições com o Programa 
Escola/Cidade/Família implantado 

Produto 2,57 MÉDIA 

DCC 2040 
Escolas de Tempo integral com Centros 
Educacionais multigeracionais de cultura, 
arte, tecnologia e empreendedorismo 

Produto 2,57 MÉDIA 

DCC 2040 
Instituições Educacionais com o programa 
atelier 

Produto 2,57 MÉDIA 

DCC 2040 
Instituições com atendimento em tempo 
integral – ensino fundamental 

Produto 2,57 MÉDIA 

DCC 2040 
Alunos atendidos em tempo integral – ensino 
fundamental 

Resultado 2,57 MÉDIA 

DCC 2040 
Escolas do ensino médio (estaduais e 
municipais) que ofertam tempo integral 

Produto 2,57 MÉDIA 

DCC 
2040 / 
PPA-T 

Alunos matriculados em escolas estaduais e 
municipais que ofertam tempo integral 

Resultado 2,57 MÉDIA 

DCC 2040 CEI construídos Produto 2,57 MÉDIA 

DCC 2040 Escolas construídas Produto 2,57 MÉDIA 

DCC 2040 
Ampliação da matrícula da educação técnica 
e profissionalizante 

Resultado 2,43 MÉDIA 

DCC 2040 Taxa de analfabetismo Resultado 2,43 MÉDIA 

DCC 2040 Taxa de matrícula no ensino superior Resultado 2,43 MÉDIA 

DCC 2040 Participação cidadã em eventos da cultura Resultado 2,57 MÉDIA 

DCC PPA 
Bairros com IDH <0,5 com espaço de 
internet de livre acesso 

Resultado 2,57 MÉDIA 

QMARN 2040 Consumo de energia per capita Resultado 2,42 MÉDIA 

QMARN 2040 Consumo de água per capita Resultado 2,57 MÉDIA 

GM 2040 / PPA Pessoas envolvidas no ciclo participativo Resultado 2,57 MÉDIA 

GM 2040 / PPA 
Denúncias solucionadas através das 
ferramentas de Ouvidoria e Transparência 

Resultado 2,57 MÉDIA 

GM 2040 / PPA Propostas eleitas no ciclo participativo Resultado 2,57 MÉDIA 

ESTE PPA-T Taxa de produção habitacional Produto 2,14 BAIXA 

ESTE CITINOVA Despesas com urbanismo Resultado 2,00 BAIXA 

ESTE 
2040 / 

CITINOVA 
Taxa de homicídios geral Impacto 2,28 BAIXA 

ESTE 2040 Taxa de homicídio de jovens Impacto 2,28 BAIXA 
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ESTE 2040 
Pessoas em tratamento de substâncias 
psicoativas atendidas nos CAPS 

Resultado 2,28 BAIXA 

ESTE 
2040 / 
PPA-T 

Conflitos mediados Produto 2,00 BAIXA 

ESTE 2040 
Pessoas atendidas para pré-mediação de 
conflitos 

Resultado 2,00 BAIXA 

ESTE 2040 / PPA Total de CVLI Impacto 2,28 BAIXA 

ESTE CITINOVA Despesa com segurança Resultado 2,00 BAIXA 

CCAJ PPA 
Velocidade média de ônibus em vias com 
faixas exclusivas 

Resultado 2,28 BAIXA 

CCAJ PPA-T Vias requalificadas em relação às existentes Produto 2,00 BAIXA 

CCAJ PPA-T 
Corredores previstos implantados / 
reestruturados 

Produto 2,00 BAIXA 

CCAJ PPA-T Frota com wi-fi Produto 2,00 BAIXA 

CCAJ CITINOVA Número de ônibus versus automóveis Resultado 2,00 BAIXA 

CCAJ CITINOVA Quilômetros de ciclovia Produto 2,00 BAIXA 

VCAB 
2040 / 

CITINOVA / 
PPA-T 

Taxa de mortalidade infantil Impacto 2,28 BAIXA 

VCAB 2040 Taxa de mortalidade materna Impacto 2,28 BAIXA 

VCAB PPA-T 
Mulheres com 7 ou mais consultas de pré-
natal 

Resultado 2,00 BAIXA 

VCAB 
2040 / 
PPA-T 

Nascidos vivos de mães menores de 19 anos Resultado 2,00 BAIXA 

VCAB 
2040 / 
PPA-T 

Taxa de mortalidade prematura por doenças 
crônicas não transmissíveis 

Impacto 2,00 BAIXA 

VCAB PPA 
Taxa de mortalidade prematura pelo conjunto 
das 4 principais DCNT 

Impacto 2,00 BAIXA 

VCAB PPA-T Taxa de óbito por infarto agudo do miocárdio Impacto 2,00 BAIXA 

VCAB PPA População com obesidade Impacto 2,00 BAIXA 

VCAB 2040 Casos novos de sífilis congênita Resultado 2,00 BAIXA 

VCAB 2040 
Casos novos de hanseníase em menores de 
15 anos 

Resultado 2,00 BAIXA 

VCAB 2040 Casos novos notificados de tuberculose Resultado 2,00 BAIXA 

VCAB PPA 
Internações por condições sensíveis à 
atenção primária 

Resultado 2,28 BAIXA 

VCAB CITINOVA Despesas com saúde Resultado 2,00 BAIXA 

VCAB PPA-T 
Pessoas com uso problemático de álcool e 
outras drogas beneficiadas com atendimento 
de serviço voltado à reinserção social 

Resultado 2,00 BAIXA 
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VCAB PPA-T 
Pessoas com uso problemático de álcool e 
outras drogas beneficiadas com ações de 
redução de danos 

Resultado 2,00 BAIXA 

VCAB PPA-T 

Crianças e adolescentes matriculados na 
rede pública municipal de ensino 
beneficiados com ações de prevenção ao 
uso indevido de drogas 

Resultado 2,00 BAIXA 

VCAB PPA-T 
Jovens beneficiados com ações de 
prevenção ao uso indevido de drogas ou de 
redução de danos 

Resultado 2,00 BAIXA 

VCAB PPA 
Denúncias atendidas contra violação dos 
Direitos Humanos 

Produto 2,28 BAIXA 

VCAB PPA-T 
Encaminhamento de crianças e adolescentes 
em situação de violação de direitos realizado 
para a rede de atendimento 

Produto 2,28 BAIXA 

VCAB PPA-T 
Cobertura do Programa de Proteção Integral 
à Família 

Resultado 2,28 BAIXA 

VCAB PPA-T 
Cobertura do Programa de Proteção 
Especializada à Família 

Resultado 2,28 BAIXA 

VCAB 2040 Escolarização na creche e pré-escola Resultado 2,28 BAIXA 

VCAB 2040 Escolarização no ensino fundamental Resultado 2,28 BAIXA 

VCAB 
2040 / 
PPA-T 

Taxa de homicídios de jovens Impacto 2,28 BAIXA 

VCAB PPA 
Jovens beneficiados pelos programas de 
políticas públicas da juventude 

Resultado 2,28 BAIXA 

VCAB PPA-T 
Pessoas diretamente beneficiadas por 
projetos de protagonismo juvenil 

Resultado 2,28 BAIXA 

VCAB PPA-T 
Jovens de 15 a 29 anos beneficiados por 
cursos de formação e qualificação 
profissional 

Resultado 2,28 BAIXA 

VCAB PPA-T 
Jovens entre 15 e 29 anos beneficiados com 
financiamento para negócios 

Resultado 2,28 BAIXA 

VCAB 2040 Escolas municipais com acessibilidade Produto 2,28 BAIXA 

VCAB 2040 
Prédios públicos municipais com 
acessibilidade 

Produto 2,28 BAIXA 

VCAB 2040 
Pessoas com deficiência empregadas no 
serviço público municipal 

Resultado 2,28 BAIXA 

VCAB 2040 
Remuneração de homens e remuneração de 
mulheres 

Impacto 2,14 BAIXA 

VCAB 2040 Gravidez na adolescência Impacto 2,28 BAIXA 

VCAB 2040 AIDS em mulheres Resultado 2,28 BAIXA 

VCAB 2040 Violência contra a mulher Impacto 2,28 BAIXA 
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VCAB 2040 
Mulheres em cargos gerenciais no governo 
do município 

Resultado 2,28 BAIXA 

VCAB 2040 Crimes contra a liberdade sexual Impacto 2,00 BAIXA 

VCAB 2040 Incidência de AIDS na população LGBT Resultado 2,28 BAIXA 

VCAB 2040 Crimes de racismo Impacto 2,00 BAIXA 

DCC 2040 
Instituições educacionais com Projeto 
Político Pedagógico revisado e em execução 

Processo 2,28 BAIXA 

DCC 2040 
Escolas com cultura empreendedora e 
protagonismo estudantil no currículo escolar 

Produto 2,00 BAIXA 

DCC 2040 
Taxa de atendimento de demanda manifesta 
de crianças menores de 1 ano. 

Resultado 2,28 BAIXA 

DCC 2040 
Taxa de atendimento da demanda manifesta 
de crianças de 1 a 3 anos 

Resultado 2,28 BAIXA 

DCC 2040 Crianças de 4 e 5 anos atendidas Resultado 2,28 BAIXA 

DCC 2040 
Crianças de 4 e 5 anos atendidas em tempo 
integral 

Resultado 2,28 BAIXA 

DCC 2040 Escolarização no ensino fundamental Resultado 2,28 BAIXA 

DCC 2040 Escolarização no ensino médio Resultado 2,28 BAIXA 

DCC 2040 
Taxa de alfabetização no 2º ano do ensino 
fundamental 

Resultado 2,28 BAIXA 

DCC PPA-T 
Índice de desempenho escolar 2º ano - 
SPAECE 

Impacto 2,00 BAIXA 

DCC PPA-T 
Índice de desempenho escolar 5º ano - 
SPAECE 

Impacto 2,00 BAIXA 

DCC PPA-T 
Índice de desempenho escolar 9º ano - 
SPAECE 

Impacto 2,00 BAIXA 

DCC 2040 
Estudantes concludentes do ensino médio 
com média das proficiências a partir de 460 
pontos no ENEM 

Resultado 2,00 BAIXA 

DCC PPA-T 
Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 
anos ou mais de idade 

Resultado 2,28 BAIXA 

DCC 2040 Escolas municipais com acessibilidade Produto 2,28 BAIXA 

DCC 2040 Orçamento municipal aplicado em educação Resultado 2,28 BAIXA 

DCC 2040 
Crianças da educação infantil atendidos 
(AEE) 

Resultado 2,28 BAIXA 

DCC 2040 
Alunos do ensino fundamental atendidos 
(AEE) 

Resultado 2,28 BAIXA 

DCC 2040 
Matrículas de alunos de 4 a 17 anos de 
idade com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 

Resultado 2,14 BAIXA 
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superdotação que estudam em classes 
comuns da educação básica 

DCC 2040 Taxa de distorção idade/ano escolar Resultado 2,28 BAIXA 

DCC 2040 Docente titulado Resultado 2,14 BAIXA 

DCC 2040 Licenciaturas reformuladas Resultado 2,14 BAIXA 

DCC CITINOVA Vagas em universidades públicas Produto 2,28 BAIXA 

DCC CITINOVA Média ENEM Impacto 2,00 BAIXA 

DCC CITINOVA Docentes com ensino superior Resultado 2,00 BAIXA 

DCC CITINOVA Taxa de abandono Resultado 2,00 BAIXA 

DCC PPA-T 
Taxa de evasão escolar nas séries do ensino 
fundamental II 

Resultado 2,00 BAIXA 

DCC PPA-T 
Taxa de permanência do aluno durante o 
ano 

Resultado 2,00 BAIXA 

DCC CITINOVA Despesas com educação Resultado 2,00 BAIXA 

DCC 2040 
Bens culturais reconhecidos como patrimônio 
cultural 

Resultado 2,00 BAIXA 

DCC PPA-T Orçamento destinado à função cultura Resultado 2,00 BAIXA 

DCC PPA-T Ações permanentes de cultura realizadas Produto 2,28 BAIXA 

DCC 2040 
Cursos ofertados por órgãos públicos 
municipais na área de cultura 

Produto 2,28 BAIXA 

DCC 2040 Formandos nas áreas de CTI Resultado 2,28 BAIXA 

DCC 2040 
Orçamento municipal investido em ciência e 
tecnologia 

Processo 2,28 BAIXA 

DCC PPA-T 
Espaços com internet para livre acesso da 
população 

Produto 2,28 BAIXA 

DCC PPA-T 
Equipamentos voltados à cultura digital 
geridos pelo município 

Produto 2,28 BAIXA 

QMARN PPA Índice de área verde Resultado 2,00 BAIXA 

QMARN 2040 / PPA Espaços públicos adotados Produto 2,28 BAIXA 

QMARN PPA 
Arrecadação por meio da aplicação de 
instrumentos urbanísticos provenientes do 
Estatuto da Cidade 

Resultado 2,00 BAIXA 

QMARN PPA-T Taxa de licenciamentos Resultado 2,00 BAIXA 

QMARN 2040 / PPA Áreas de preservação ambiental protegidas Produto 2,28 BAIXA 

QMARN 2040 Variação de energia elétrica gerada Resultado 2,00 BAIXA 

QMARN 2040 Distribuição de energia elétrica solar Resultado 2,00 BAIXA 

QMARN CITINOVA % atendimento urbano de água Resultado 2,28 BAIXA 

QMARN CITINOVA Paralização do abastecimento Resultado 2,28 BAIXA 
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QMARN CITINOVA % atendimento urbano de esgoto Resultado 2,28 BAIXA 

QMARN CITINOVA % tratamento de esgoto Resultado 2,28 BAIXA 

QMARN CITINOVA % cobertura de coleta de resíduos sólidos Resultado 2,28 BAIXA 

DEIP CITINOVA Crescimento do PIB per capita Impacto 2,28 BAIXA 

DEIP PPA-T Taxa de inserção no mercado de trabalho Resultado 2,28 BAIXA 

DEIP CITINOVA Empregabilidade Impacto 2,28 BAIXA 

DEIP CITINOVA Renda média dos trabalhadores formais Resultado 2,28 BAIXA 

DEIP PPA-T Taxa de formalização Resultado 2,28 BAIXA 

DEIP CITINOVA Crescimento de empregos Resultado 2,28 BAIXA 

DEIP 2040 Formalização de agricultores urbanos Produto 2,28 BAIXA 

DEIP 2040 
Participação da confecção no emprego 
formal 

Resultado 2,28 BAIXA 

DEIP 2040 
Participação da construção civil no emprego 
formal 

Resultado 2,28 BAIXA 

DEIP 2040 
Participação do setor da economia criativa 
no emprego formal 

Resultado 2,28 BAIXA 

DEIP CITINOVA Crescimento das microempresas individuais Resultado 2,00 BAIXA 

DEIP 2040 Pessoas empregadas no setor de TIC Resultado 2,14 BAIXA 

DEIP 2040 Formandos na área de TIC anual Resultado 2,14 BAIXA 

DEIP CITINOVA Número de computadores por aluno Produto 2,28 BAIXA 

DEIP CITINOVA % banda larga de alta velocidade Produto 2,28 BAIXA 

DEIP CITINOVA Cobertura 4,5G Produto 2,00 BAIXA 

DEIP CITINOVA Acesso à internet por habitante Produto 2,28 BAIXA 

DEIP 2040 
Participação do setor de turismo no emprego 
formal 

Resultado 2,28 BAIXA 

GM 2040 
Servidores públicos capacitados na cultura 
de governança 

Resultado 2,28 BAIXA 

GM 2040 
Sociedade civil capacitada na cultura de 
governança 

Resultado 2,28 BAIXA 

ESTE CITINOVA Consulta de alvará provisório Processo 0,85 DESCONSIDERÁVEL 

ESTE CITINOVA 
% da população em baixa e média 
densidade 

Resultado 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

ESTE 2040 
Participação de Fortaleza no mercado de 
trabalho em relação ao Brasil 

Impacto 1,57 DESCONSIDERÁVEL 

ESTE 
2040 / 

CITINOVA 
Taxa de mortalidade no trânsito Impacto 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

ESTE 
2040 / 
PPA-T 

Ocorrências atendidas pela GMF Produto 1,43 DESCONSIDERÁVEL 
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ESTE PPA-T 
Atendimento às denúncias recebidas pela 
AGEFIS 

Produto 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

ESTE 2040 Reincidência de crimes Impacto 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

ESTE CITINOVA Número de policiais por habitante Produto 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

CCAJ 2040 Acidentes de trânsito Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

CCAJ PPA Taxa de morte por acidente de trânsito Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

CCAJ PPA-T Semáforos controlados pelo CTFOR Produto 0,85  DESCONSIDERÁVEL 

CCAJ PPA-T Frota com ar condicionado Produto 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

CCAJ CITINOVA Número de automóveis por habitantes Resultado 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

CCAJ CITINOVA Idade média da frota de veículos Resultado 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

CCAJ CITINOVA Outros modais de transporte de massa Produto 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

CCAJ CITINOVA Conexões rodoviárias entre estados Produto 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

CCAJ CITINOVA Destinos aeroviários Produto 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

CCAJ CITINOVA % de veículos de baixa emissão Produto 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

VCAB PPA Taxa de mortalidade por causas externas Impacto 0,85 DESCONSIDERÁVEL 

VCAB PPA-T 

Vacinas selecionadas do calendário nacional 
de vacinação para crianças menores de dois 
anos de idade com cobertura vacinal 
preconizada 

Produto 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

VCAB PPA-T 
Servidores capacitados / formados em 
competências alinhadas à estratégia 

Produto 0,85 DESCONSIDERÁVEL 

VCAB 2040 Infração cometida por adolescentes Resultado 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

VCAB 2040 
Infração cometida por adolescentes em uso 
de substâncias psicoativas 

Resultado 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

VCAB 2040 
Adolescentes apreendidos com drogas em 
relação ao total de adolescentes 
apreendidos 

Resultado 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

VCAB 2040 
Internações na rede pública de pessoas de 
60 anos ou mais por causas diversas 

Impacto 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

VCAB 2040 
Incidência de câncer de mama e de colo de 
útero 

Resultado 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

VCAB PPA-T Número de pessoas LGBT atendidas Resultado 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

VCAB 2040 
Conselheiros do Conselho Municipal LGBT 
capacitados em política cidadã 

Produto 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

VCAB PPA-T 
Taxa de execução das metas do Plano 
Municipal de Políticas Públicas para LGBT 
de Fortaleza 

Processo 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

DCC 
2040 / 

CITINOVA / 
PPA 

IDEB / anos iniciais Impacto 1,85 DESCONSIDERÁVEL 
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DCC 
2040 / 

CITINOVA / 
PPA 

IDEB / anos finais Impacto 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

DCC 
2040 / 

CITINOVA / 
PPA 

IDEB / ensino médio Impacto 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

DCC 2040 Vagas ampliadas Produto 1,57 DESCONSIDERÁVEL 

DCC CITINOVA Média de alunos por turma Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

DCC CITINOVA Média de hora-aula diária Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN 2040 Área verde per capita Resultado 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN PPA-T Índice de controle da poluição atmosférica Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN PPA-T Índice de controle da poluição hídrica Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN PPA-T Índice de controle da poluição de resíduos Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN PPA-T Índice de controle da poluição visual Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN PPA-T Índice de controle da poluição sonora Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN PPA 
Taxa de adequabilidade da atividade 
econômica 

Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN PPA 
Taxa de evolução das operações urbanas 
consorciadas 

Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN 2040 Emissão de gases do efeito estufa Impacto 1,28 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN PPA 
Índice de emissões que produzem 
aquecimento global e passivo ambiental 

Impacto 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN CITINOVA Potência outorgada de energia eólica Produto 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN CITINOVA Potência outorgada de energia UFV Produto 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN CITINOVA Potência outorgada de biomassa Produto 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN CITINOVA Tarifa média Resultado 0,85 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN 2040 Água proveniente de perda Resultado 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN 2040 Corpos hídricos balneáveis Resultado 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN PPA Corpos hídricos balneáveis – água doce Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN PPA-T Corpos hídricos monitorados Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN 2040 Oferta de água do mar Resultado 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN CITINOVA % de perdas na distribuição de água Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN 2040 Resíduos reciclados Produto 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN CITINOVA Recuperação de materiais recicláveis Resultado 0,85 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN PPA Resíduo de construção civil reutilizado Produto 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN CITINOVA Monitoramento de áreas de risco Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

QMARN CITINOVA % de resíduos plásticos recuperados Produto 1,14 DESCONSIDERÁVEL 
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DEIP PPA 
Participação de Fortaleza no mercado de 
trabalho em relação ao Brasil 

Impacto 1,57 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP CITINOVA Crescimento de empresas Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP CITINOVA Independência de empregos do setor público Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP CITINOVA Receita municipal não oriunda de repasses Impacto 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 
Produção de orgânicos nas fazendas 
urbanas 

Resultado 1,57 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 
Participação do setor de confecções no PIB 
municipal 

Impacto 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 
Formalização de empresas do setor de 
confecções 

Produto 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 
Participação do setor da construção civil no 
PIB municipal 

Impacto 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 
Formalização de empresas do setor da 
construção civil 

Produto 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 
Participação dos setores da economia 
criativa no PIB municipal 

Impacto 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 
Formalização de empresas do setor da 
economia criativa 

Produto 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 
Participação dos setores da economia do 
mar no PIB municipal 

Impacto 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP CITINOVA Crescimento das empresas de tecnologia Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP CITINOVA Parques tecnológicos Produto 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP CITINOVA 
Crescimento das empresas de economia 
criativa 

Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP CITINOVA Incubadoras Produto 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP PPA 
Microempreendimentos individuais de 
Fortaleza em relação ao Brasil 

Impacto 1,57 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP PPA-T 
Taxa de sustentabilidade de 
microempreendimento 

Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 
Número de navios (cargas e passageiros) 
atracados no período 

Produto 0,85 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP PPA-T Evolução de embarques e desembarques Resultado 0,85 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 
Participação das atividades dos recursos 
pesqueiros na composição do PIB municipal 

Impacto 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 Participação do emprego na saúde privada Resultado 1,42 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 
Participação do emprego na educação 
particular 

Resultado 1,42 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 
Participação da indústria de transformação 
do emprego 

Resultado 1,42 DESCONSIDERÁVEL 
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DEIP 2040 Empresas que inovam no município Resultado 1,28 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 
Participação do setor de TIC no PIB do 
município 

Impacto 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP CITINOVA % de empregos no setor TIC Resultado 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP CITINOVA % de empregos em educação e pesquisa Resultado 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP CITINOVA % empregos formais de nível superior Resultado 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP CITINOVA Fibra ótica Produto 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP CITINOVA Patentes Produto 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP CITINOVA Bolsas CNPQ Produto 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 Fluxo turístico para o Ceará via Fortaleza Resultado 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 Turistas nacionais em Fortaleza Resultado 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 Turistas internacionais em Fortaleza Resultado 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 Ocupação hoteleira Resultado 1,57 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 Média de permanência em dias Resultado 1,57 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP PPA Impacto do turismo sobre o PIB Impacto 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 Oferta de UH Resultado 1,57 DESCONSIDERÁVEL 

DEIP 2040 Equipamentos cadastrados Processo 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

GM PPA 
Taxa de automatização de processos em 
gestão de pessoas 

Processo  1,43 DESCONSIDERÁVEL 

GM PPA-T Conectividade na rede FIBRAFOR Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

GM PPA Índice de capacidade de endividamento Impacto 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

GM PPA-T Índice de eficácia da arrecadação própria Impacto 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

GM PPA-T Retorno da dívida ativa Impacto 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

GM PPA Resultado primário Impacto 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

GM PPA-T Índice de execução do PNAFM Impacto 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

GM 2040 / PPA Poupança corrente líquida Impacto 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

GM PPA-T 
Estruturas organizacionais modernizadas e 
alinhadas 

Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

GM 2040 / PPA Autonomia financeira Impacto 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

GM 2040 Gastos previdenciários Impacto 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

GM CITINOVA Escolaridade do prefeito Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

GM CITINOVA Índice FIRJAN Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

GM CITINOVA Escala Brasil Transparente Resultado 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

GM CITINOVA Conselhos Produto 0,85 DESCONSIDERÁVEL 

Fonte: Ato Urbano, 2020 
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OBJETIVO: identificar gaps15 nos indicadores existentes avaliados 

Para mensurar desigualdade socioespacial são necessários indicadores georreferenciados. 

O problema central a ser enfrentado pela Prefeitura de Fortaleza é a desigualdade socioespacial, e 

a hipótese da Teoria de Programa pressupõe que como resultado, as políticas públicas urbanas 

integradas proporcionarão a redução da relação entre desigualdades sociais e espaciais. Nesse 

sentido, é fundamental a existência de indicadores georreferenciados que permitam aferir as 

diferenças da implementação das políticas públicas urbanas nos territórios. Um bom exemplo, é 

que a maioria dos indicadores com pontuação média poderia ser de alta prioridade se fossem 

georreferenciados. Esse é o caso do indicador de crescimento do PIB per capita. Se este indicador 

não for georreferenciado de acordo com as divisões de territórios / bairros da cidade, não é 

possível inferir que o seu aumento está contribuindo para a Teoria de Programa, uma vez que o 

crescimento do PIB per capita pode ser um indicador de aumento da concentração de renda se 

não for georreferenciado.  Para tanto, uma sugestão a ser adotada seria expandir o projeto 

Fortaleza em Mapas, usando sua base de georreferenciamento para espacialização das 

informações coletadas. Outra medida poderia ser a adoção de bases de dados com coleta 

realizada por domínios ou por bairros e a inclusão de uma abordagem participativa de 

monitoramento em que os moradores dos territórios possam mensurar suas percepções acerca 

dos processos de transformação, tendo como base a sua vivência em determinada área da cidade. 

Esta última proposta será detalhada mais adiante. 

Indicadores de Impacto são fundamentais para mensurar se há de fato correlação entre a 

intervenção e a hipótese da Teoria de Programa, no entanto eles demandam estrutura e 

recursos para serem construídos e monitorados. Os indicadores de impacto selecionados com 

base nas fontes de consulta pública tendem a ser abrangentes, de difícil correlação com a Teoria 

de Programa e identificação de quais variáveis de fato foram responsáveis pelo seu resultado. 

Nesse sentido, a Figura 3 apresenta insumos para a formulação de novos indicadores de impacto 

relacionados aos projetos, e que foram inspirados nos documentos do Fortaleza 2040. A criação 

destes indicadores depende da análise de recursos humanos e financeiros disponíveis, uma vez 

que a mensuração de indicadores de impacto envolve a criação de grupos de controle e avaliações 

quase-experimentais em que se torna possível a comparação entre grupos que foram submetidos 

às intervenções previstas por determinado projeto, versus grupos que não foram submetidos às 

mesmas circunstancias. 

O investimento no desenho e monitoramento de indicadores de impacto é fortemente 

recomendado como ferramenta crucial para verificação do trabalho feito pela Prefeitura. 

Como insumos para reflexão acerca de quais poderiam ser os indicadores de impacto da Teoria de 

Programa foram identificados: 

 
15 Pontos faltantes. 
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São necessários indicadores participativos que permitam a mensuração da percepção 

acerca da transformação provocada pela Teoria de Programa. A criação de indicadores de 

percepção deve ser feita de forma participativa, com a colaboração de atores e beneficiários das 

políticas públicas urbanas de Fortaleza, e devem seguir os critérios SPICED: (S) subjetivo, (P) 

participativo, (I) interpretável / comunicável, (C) verificável, (E) empoderador, (D) diverso e 

desagregado. Sugere-se que os indicadores de percepção sejam elaborados em reuniões de 

concertação realizadas dentro do sistema de governança territorial do Fortaleza 2040. A partir dos 

conselhos das 12 regiões administrativas que agregam os 39 territórios de planejamento devem 

ser conduzidas dinâmicas para identificação dos principais marcadores subjetivos de percepção 

acerca da transformação da desigualdade socioespacial. Após cruzamento de informações 

advindas das 12 regiões administrativas, uma matriz de indicadores deve ser criada junto com um 

aplicativo de celular que viabilize a coleta de dados acerca de como os cidadãos de Fortaleza 

percebem as transformações da desigualdade socioespacial a partir do ponto de vista que 

possuem do território. A combinação dos indicadores de percepção com os indicadores 

quantitativos será capaz de evitar zonas cinzentas de monitoramento, ou seja, os dados 

qualitativos dos indicadores de percepção poderão trazer contexto e situar os dados quantitativos, 

não deixando margem para interpretação dúbia das informações. 

  

• INSUMO PARA FORMULAÇÃO DE 
INDICADORES DE IMPACTO

PROJETO / EIXO 2040

• Redução da precariedade em que vivem mais de um 
milhão de pessoas moradoras de favelas, mutirões, 
conjuntos habitacionais, cortiços e loteamentos 
irregulares.

Promover Equidade Social, 
Territorial e Econômica

• Ampliação da acessibilidade e conectividade para a 
melhoria da qualidade de vida da população e para a 
reorganização da forma urbana de Fortaleza

Construir uma Cidade Conectada, 
Acessível e Justa

• Aumento do acesso da população aos serviços públicos 
e às políticas especiais e de garantia dos direitos 
humanos

Fomentar Vida Comunitária, 
Acolhimento e Bem-Estar

• Melhoria da qualidade da educação e do acesso às 
escolas públicas e aumento da capacidade científica e 
tecnológica de Fortaleza.

Fomentar o Desenvolvimento da 
Cultura e do Conhecimento

• Redução da degradação ambiental, do desmatamento e 
da poluição dos recursos hídricos e aumento da 
recuperação de áreas degradadas

Melhorar a Qualidade do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais

• Melhoria da competitividade da economia, aumento da 
distribuição regional das atividades econômicas, 
aumento do adensamento das cadeias produtivas e 
aumento da diversificação da estrutura produtiva.

Promover a Dinamização 
Econômica e a Inclusão Produtiva

• Aumento da capacidade dos governos, da sociedade e 
das comunidades planejarem e executarem políticas, 
programas e projetos de forma eficiente, eficaz e efetiva. 

Melhorar a Governança Municipal
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OBJETIVO: monitorar indicadores em vez de acompanhá-los. 

É preciso questionar os dados coletados de forma periódica. Os dados coletados para 

mensuração de indicadores não devem ser meramente sistematizados com preenchimento de 

números. É imprescindível que sejam criados documentos de monitoramento, ou seja, 

instrumentos em que não apenas os dados sejam reportados, mas que sejam gerados 

questionamentos acerca de quais indícios são evidenciados pelos números, com o objetivo de 

subsidiar o processo de avaliação. O monitoramento dos dados em vez do seu mero 

acompanhamento pressupõe o estabelecimento de uma relação dialógica entre quem coleta o 

dado e quem o reporta. Para isso, é fundamental capacitar os técnicos responsáveis pela coleta de 

dados em técnicas e ferramentas de monitoramento. Esses técnicos precisam ser capazes de 

cruzar dados quantitativos e qualitativos gerando hipóteses acerca da evolução da implementação 

das políticas públicas. Nesse sentido, recomenda-se que a discussão acerca dos dados coletados 

seja periodicamente levada aos conselhos das 12 regiões administrativas para avançar o processo 

de questionamento dos dados e levantamento de hipóteses que irão orientar a fase de avaliação. 

Monitoramento é mais do que mera disponibilização e divulgação de informações e está 

diretamente relacionado com a participação do cidadão no processo de melhoria das 

políticas públicas. A utilização e apropriação de ferramentas de informação pelos cidadãos é a 

chave para a concretização dos objetivos dessa abordagem. Neste contexto, a criação e 

disponibilização de ferramentas digitais como aplicativos de participação cidadã são fundamentais 

para permitir ao cidadão participar em pesquisas de opinião e percepção, tanto para aprimorar as 

informações quanto para captar suas opiniões sobre os temas abordados. O processo de coleta 

das opiniões e percepções dos cidadãos requer canais transparentes e acessíveis a todos. Se o 

Estado não prover esses canais e / ou se os cidadãos não tomarem conhecimento de sua 

existência ou importância, a construção de uma cultura de auditoria e responsabilização social, 

aspectos essenciais da participação cidadã, fica comprometida. Dando luz sobre a inserção e 

acessibilidade digital da população, a edição 2019 da pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo 

Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), revelou que o celular é usado por 99% das pessoas 

conectadas no país, sendo que 58% da população acessa a internet somente pelo celular. Já nas 

classes D e E, 85% dos acessos são exclusivos pela rede móvel. Em se tratando de meio 

comunicação, a pesquisa aponta que 92% dos usuários da internet no país usam a rede para 

mensagens instantâneas (ex: WhatsApp), com as redes sociais (76%) e chamadas de vídeo ou voz 

(73%). Diante desse cenário, é indispensável que os canais de comunicação com o cidadão e as 

ferramentas de pesquisa de opinião e percepção considerem prioritariamente o acesso através de 

dispositivos móveis (como celulares) e mecanismos de mensagens instantâneas (como o 

WhatsApp, SMS, entre outros). Além de possibilitar o acesso à informação, esses espaços e 

ferramentas estabelecem um canal de relacionamento “direto” com o cidadão, possibilitando-o a 

oferecer sua percepção quanto à implementação das políticas públicas, seus resultados práticos e 

sua satisfação com o serviço prestado, servindo como insumos essenciais para o refinamento e 

direcionamento da elaboração de novas políticas públicas 
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OBJETIVO: Apontar para sugestões de como transformar a plataforma do IPLANFOR em um 

Painel de Monitoramento  

A resposta do Estado a demandas do cidadão (e também de gestores) será melhor se houver 

processos e procedimentos internos à gestão de modo a garantir que os dados mais relevantes 

estejam disponíveis de maneira mais automática e de fácil acesso. Gestores da administração 

pública se queixam de que muitas vezes esse acesso não é facilitado. 

A primeira base para o compartilhamento de dados é boa política de gestão da informação, que 

venha a cuidar dos procedimentos de criação, guarda e preservação dos dados em qualquer 

formato. Além disso, é importante considerar a construção de uma camada de integração de 

dados, de modo que as informações possam estar centralizadas em único lugar em algum 

momento. Tal procedimento facilitaria a interligação de sistemas e a interoperabilidade de dados. 

Essa camada de integração tem por premissa disponibilizar dados e informações por meio de 

serviços. Desse modo, qualquer componente de software que demandar uma informação poderá 

acessar de modo semiautomático nessa camada. 

 

4. Avaliação 

OBJETIVO: Melhorar o processo de avaliação da Prefeitura de Fortaleza. 

A avaliação dos projetos e das políticas públicas urbanas em Fortaleza precisa ser baseada 

em uma lente de equidade para que o processo de transformação do problema da 

desigualdade socioespacial seja corretamente investigado. Com o objetivo de oferecer um 

arcabouço metodológico para uma avaliação mais equitativa, sugere-se o uso do framework 

proposto pela Equitable Evaluation Initiative16 dividido em três princípios basilares: 

 
16 Disponível em https://www.equitableeval.org/ee-framework 
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É necessário realizar avaliações ex-ante para determinar a linha de base dos indicadores, 

tanto quantitativos quanto de percepção, que antecede à intervenção. Durante a fase de 

definição de um projeto, ação ou atividade é fundamental realizar uma avaliação de contexto que 

seja capaz de definir o status dos indicadores a serem monitorados, com o objetivo de traçar linhas 

de base confiáveis que servirão como norteadores de toda a metodologia de M&A. Idealmente, a 

avaliação que precede à intervenção é realizada por técnicos envolvidos no processo de desenho 

do projeto / ação / atividade, uma vez que estes são os mais capacitados para produzir 

conhecimento a partir das informações disponíveis.  

Os projetos que sustentam a Teoria de Programa precisam ser avaliados no meio da sua 

implementação. Avaliações intermediárias são fundamentais para identificação de problemas com 

a implementação de determinado projeto e para correção do que está fora do previsto. Avaliações 

intermediárias devem ser realizadas por profissional capacitado contratado, que não seja parte da 

equipe de implementação do projeto para garantir que todos os aspectos da execução do projeto 

serão avaliados, incluindo a equipe e as competências de gerenciamento do projeto. 

É de grande importância destinar recursos humanos e financeiros para realização de 

avaliações ex-post, ou avaliações de impacto. Como mencionado anteriormente, indicadores de 

impacto permitem a avaliação dos projetos com relação à forma como estes contribuem para a 

validação ou refutação da hipótese que norteia a Teoria de Programa. Avaliações de impacto são 

custosas porque devem ser feitas com base no modelo quase-experimental, em que é possível 

controlar variáveis que podem interferir nas condições de determinada população. Para tal, é 

necessário acompanhar desde antes da implementação de um projeto as condições de dois 

grupos da mesma população, que devem possuir condições e perfis semelhantes. Ao final da 

implementação do projeto, os dois grupos serão novamente avaliados com o objetivo de mensurar 

de que forma o grupo que foi submetido à intervenção foi transformado em comparação com o 

• A produção, o consumo e o gerenciamento da avaliação 
devem ter como grande norteador a responsabilidade 
em promover o progresso em direção à equidade.

Avaliação deve sempre servir 
ao princípio da equidade

• De que forma decisões históricas e estruturais 
contribuiram para o cenário de desigualdade

• Qual é o efeito da intervenção em populações com 
diferentes níveis de vulnerabilidade

• Qual é o efeito da intervenção nas condições 
sistêmicas da desigualdade

• De que forma os contextos e particularidades espaciais 
são abordados nas intervenções

Avaliação pode e deve 
responder questões cruciais 

sobre desigualdade

• A avaliação deve ser sensível a contextos identitários e 
culturais diversos, e os métodos de coleta e análise das 
informações deve ser sensíveis às particularidades dos 
locais submetidos à intervenção

• A avaliação deve ser um meio de da voz às percepções 
dos beneficiários e stakeholders sobre os processos de 
transformação em curso.

Avaliação deve ser 
desenhada e implementada 
de acordo com os princípios 

de equidade
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grupo que foi deixado de fora. Apenas com avaliações de impacto é possível controlar as demais 

variáveis que podem interferir no perfil de desigualdades socioespaciais com o objetivo de 

mensurar, de fato, o impacto de determinado projeto e, consequentemente, a validade da hipótese 

da Teoria de Programa.  

 

5. Sustentabilidade da Estratégia 

5.1. Proposta de Governança do Monitoramento & Avaliação 

É necessária a criação de uma governança dos dados e do Monitoramento & Avaliação na 

Prefeitura de Fortaleza. Em um contexto em que a coleta de dados é feita por diferentes fontes e 

setoriais, é fundamental que seja determinada uma estrutura de governança que estabeleça fluxos 

e processos de trabalho com o objetivo de otimizar o monitoramento e a avaliação. Sugere-se que 

um dos órgãos da Prefeitura seja reconhecido como responsável por centralizar: 

– Padrões de formulários de monitoramento que permitam questionamento dos dados; 

– Diretrizes de capacitação e formação continuada dos profissionais que trabalham com dados; 

– Calendário de avaliações periódicas dos projetos; 

– Metodologias e parâmetros para realização de avaliações ex-ante, intermediária e ex-post; 

– Controle sobre o processo de alimentação de Painel de Monitoramento; 

– Interface com a população para coleta e análise de dados monitorados. 

Cada setorial precisa ter um técnico responsável pelo trabalho de monitoramento e 

avaliação da setorial. Todos os técnicos precisam passar pelos mesmos processos de 

capacitação e formação continuada. Considerando o fato de que todas as setoriais produzem e 

coletam dados, é de extrema importância que haja uma clara designação de quem são os técnicos 

responsáveis pela manipulação das informações. Esta definição é fundamental para criação de 

fluxos e processos de trabalho entre as setoriais, e também para garantir a continuidade das 

metodologias de trabalho, independentemente de trocas de gestão.  

5.2. Capacitação em monitoramento e avaliação 

A capacitação básica em M&A deve fazer parte do calendário anual dos servidores que 

trabalham diretamente com desenho e implementação de políticas públicas. O formato da 

capacitação deve seguir os padrões da Escola Nacional de Administração Pública que ministra 

ciclos de aula online e presencial para capacitar servidores em M&A. Idealmente, o órgão 

responsável pela governança do Monitoramento & Avaliação deveria desenvolver um currículo de 

capacitação e formação continuada que fosse composto de módulos de aulas online e presenciais, 

e que combinasse formação teórica e aplicada de métodos e metodologias. Com o objetivo de 

aumentar o engajamento dos profissionais deve ser considerada a possibilidade de uma formação 

em campo supervisionada por especialistas em M&A, em que os técnicos apliquem os conteúdos 

assimilados nas aulas nos projetos em que trabalham.  
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5.3. Fóruns periódicos de avaliação e lições aprendidas 

Anualmente devem ser realizados Fóruns de Avaliação dos projetos implementados para 

debate aberto com a sociedade civil sobre as lições aprendidas. Ao término de cada projeto 

executado pela Prefeitura deve ser realizado um Fórum de Avaliação em formato de audiência 

pública para que os resultados do projeto sejam apresentados e fomentem troca de percepções e 

informações entre a sociedade civil (incluindo a academia, o setor privado e o terceiro setor) e os 

órgãos públicos envolvidos na implementação do projeto. As informações geradas a partir da 

metodologia de M&A devem ser sempre que possível compartilhadas com o máximo de 

interlocutores com o objetivo de difundir a informação, evitar a repetição de erros cometidos, e 

garantir a perpetuação de intervenções bem-sucedidas.  

 

6. Considerações Finais 

Ao longo deste documento foi apresentada uma proposta de estratégia de Monitoramento & 

Avaliação de desigualdades socioespaciais para a Prefeitura de Fortaleza. Vários dos recursos e 

métodos apresentados podem ser utilizados em outros contextos ou para projetos que tenham 

outros objetivos que não o de reduzir as desigualdades, como é o caso da matriz de avaliação de 

indicadores SMART. Outros recursos aqui introduzidos são específicos para abordar a questão das 

desigualdades socioespaciais e devem ser considerados como relevantes para outros contextos 

similares ao de Fortaleza. Este documento não é de forma alguma um instrumento exaustivo em si 

mesmo, e sim um mapeamento de formas e abordagens para melhor utilização da metodologia de 

M&A e suas ferramentas. Espera-se que com base nos apontamentos feitos no documento os 

servidores públicos possam se apropriar das informações e refinar seus instrumentos de trabalho e 

lentes de análise da realidade. 
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ANEXO 

Eixo Fonte Indicador Tipo Sx2 M A Rx2 T Média Prioridade 

Interpretação 
de acordo 

com a Teoria 
da Mudança 

Sugestão 

ESTE 2040 
Déficit 
habitacional 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
política 

habitacional 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior déficit. 

ESTE PPA-T 
Taxa de produção 
habitacional 

Produto 4 2* 2* 4 3 2,14 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
política 

habitacional 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
espacial das habitações e 
correlação de demanda 
versus oferta. 

ESTE 2040 
Unidades 
habitacionais sem 
infraestrutura 

Produto 6 2 2 4 3 2,43 MÉDIA 

A aumento do 
acesso aos 
serviços de 
melhoria da 

infraestrutura 
das unidades 
habitacionais 

provoca a 
redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior 
precariedade. O indicador 
poderia ser mais específico 
no que diz respeito ao termo 
infraestrutura, especificando 
seus parâmetros de 
verificação. 

ESTE 2040 
Unidades 
habitacionais sem 
água e esgoto 

Produto 6 2 2 4 3 

 2,43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉDIA 

A aumento do 
acesso aos 
serviços de 

água e esgoto 
das unidades 
habitacionais 

provoca a 
redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior 
precariedade. O indicador 
poderia ser desagregado em 
unidades habitacionais sem 
água, e unidades 
habitacionais sem esgoto, 
uma vez que não 
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ANEXO 

necessariamente os dois 
ocorrem simultaneamente. 

ESTE 2040 / PPA 

Pessoas 
habitando em 
assentamento 
precário 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
política 

habitacional 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com mais 
assentamentos. 

ESTE 2040 / PPA 
Assentamentos 
habitacionais 
requalificados 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
política 

habitacional 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
espacial dos assentamentos 
e correlação de demanda 
versus oferta. O indicador 
poderia ser mais específico 
no que diz respeito ao termo 
requalificados, especificando 
seus parâmetros de 
verificação. 

ESTE PPA-T 

Assentamentos 
com serviços de 
pavimentação e 
drenagem 
adequados 

Produto 6 2* 2* 4 3 2,43 MÉDIA 

O aumento do 
acesso aos 
serviços de 

pavimentação 
e drenagem 

dos 
assentamento

s provoca o 
aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior 
precariedade. O indicador 
poderia ser desagregado em 
assentamentos com serviços 
de pavimentação e 
assentamentos com serviço 
de drenagem, uma vez que 
não necessariamente os dois 
ocorrem simultaneamente. 

ESTE PPA 

Unidades 
habitacionais de 
assentamentos 
beneficiados com 
melhorias 
habitacionais 

Produto 6 2* 2* 4 3 2,43 MÉDIA 

O aumento do 
acesso ao 
serviço de 
melhorias 

habitacionais 
dos 

assentamento

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior 
precariedade. O indicador 
poderia ser mais específico 
no que diz respeito ao termo 
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ANEXO 

s provoca o 
aumento do 
indicador. 

melhorias habitacionais, 
especificando seus 
parâmetros de verificação. 

ESTE PPA-T 

Famílias 
beneficiadas com 
melhorias 
habitacionais 

Resultado 6 2* 2* 4 3 2,43 MÉDIA 

O aumento do 
acesso das 
famílias ao 
serviço de 
melhorias 

habitacionais 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior 
precariedade. O indicador 
poderia ser mais específico 
no que diz respeito ao termo 
melhorias habitacionais, 
especificando seus 
parâmetros de verificação. 

ESTE 2040 

Famílias 
beneficiadas com 
habitação de 
interesse social 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso das 
famílias à 

habitação de 
interesse 

social provoca 
o aumento do 

indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
espacial das habitações e 
correlação de demanda 
versus oferta. 

ESTE 2040 

ZEIS com 
serviços de 
pavimentação e 
drenagem 
adequados 

Resultado 6 2 3 6 3 2,86 ALTA 

O aumento do 
acesso aos 
serviços de 

pavimentação 
e drenagem 

nas ZEIS 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

O indicador poderia ser 
desagregado em ZEIS com 
serviços de pavimentação e 
ZEIS com serviço de 
drenagem, uma vez que não 
necessariamente os dois 
ocorrem simultaneamente. 

ESTE 2040 
Conselhos de 
ZEIS 
implementados 

Produto 4 2 3 6 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso da 

população à 
participação 

social provoca 
o aumento do 

indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade às ZEIS 
sem conselho instituído. 

ESTE 2040 
Quantidade de 
regularizações 

Resultado 6 2 3 6 3 2,86 ALTA 
O aumento do 

acesso à 
Considerar cruzamento de 
dados para análise da 
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ANEXO 

em 
assentamentos 
precários 

política de 
urbanização 

dos 
assentamento

s provoca o 
aumento do 

indicador 

distribuição espacial das 
regularizações e correlação 
de demanda versus oferta. 

ESTE 2040 
Assentamentos 
regularizados 

Resultado 6 2 3 6 3 2,86 ALTA 

O aumento do 
acesso à 

regularização 
dos 

assentamento
s provoca o 
aumento do 
indicador. 

Considerar cruzamento de 
dados para análise da 
distribuição espacial das 
regularizações e correlação 
de demanda versus oferta. 

ESTE CITINOVA 
Lei de Uso e 
Ocupação do 
Solo 

Processo 6 2* 2* 6 2* 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
indicador 
contribui 

positivamente 
com a Teoria 
da Mudança. 

Considerar a possibilidade 
de criar indicadores para 
monitorar revisões e 
atualizações da lei. 

ESTE CITINOVA 
Lei de Operação 
Urbana 

Processo 6 2* 2* 6 2* 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
indicador 
contribui 

positivamente 
com a Teoria 
da Mudança. 

Considerar a possibilidade 
de criar indicadores para 
monitorar revisões e 
atualizações da lei. 

ESTE CITINOVA 
Plano Diretor 
Estratégico 

Processo 6 2* 2* 6 2* 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
indicador 
contribui 

positivamente 
com a Teoria 
da Mudança. 

Considerar a possibilidade 
de criar indicadores para 
monitorar revisões e 
atualizações do plano. 

ESTE CITINOVA 
Consulta de 
alvará provisório 

Processo 0 2* 2* 0 2* 0,85 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Redefinir o indicador 
especificando o que 
exatamente deve ser 
mensurado: número de 
consultas, existência de 
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portal para consultas, 
número de deferimentos, etc. 

ESTE CITINOVA 
Despesas com 
urbanismo 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso ao 
orçamento 

destinado ao 
urbanismo 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
receberam maiores 
investimentos. 

ESTE CITINOVA 
% da população 
em baixa e média 
densidade 

Resultado 2 2* 2* 4 2* 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso ao 

planejamento 
urbano pode 
provocar o 
aumento ou 
redução do 
indicador, 

dependendo 
da estratégia 

adotada. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise das áreas com 
baixa e média densidade 
com objetivo de interpretar 
se o indicador está medindo 
um processo de 
espraiamento ou de 
adensamento. O indicador 
deveria ser desagregado em 
% da população em baixa 
densidade e % da população 
em média densidade. 
Considerar a possibilidade 
de mensurar também % da 
população em alta 
densidade. 

ESTE 2040 

Pessoas 
direcionadas às 
oportunidades de 
emprego 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte de tipo de 
trabalho, formal ou informal. 
Incluir recorte de área 
setorial do emprego. 

ESTE 2040 
Empregos 
informais 

Resultado 6 2 2 4 3 2,43 MÉDIA 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego 

formal provoca 

Incluir segmentação de 
setores dos trabalhos 
informais.  
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ANEXO 

a redução do 
indicador. 

ESTE 2040 

Participação de 
Fortaleza no 
mercado de 
trabalho em 
relação ao Brasil 

Impacto 2 2 2 2 3 1,57 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Considerar comparação com 
demais cidades do mesmo 
porte. 

ESTE 2040 
Taxa de 
desemprego 

Resultado 6 2 2 4 3 2,43 MÉDIA 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior vulnerabilidade. 

ESTE 2040 

Taxa de 
desemprego de 
jovens de 15 a 29 
anos 

Resultado 6 2 2 4 3 2,43 MÉDIA 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior vulnerabilidade. Incluir 
segmentação por categoria 
de jovem: 15-18 anos, 19-24 
anos, 25-29 anos. 

ESTE 2040 Jovens Nem Nem Resultado 6 2 2 4 3 2,43 MÉDIA 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego e 
à educação 

pública 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior vulnerabilidade. Incluir 
segmentação por categoria 
de jovem: 15-18 anos, 19-24 
anos, 25-29 anos. 

ESTE 2040 
Jovens Nem Nem 
Nem 

Resultado 6 2 2 4 3 2,43 MÉDIA 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego e 
à educação 

pública 
provoca a 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior vulnerabilidade. Incluir 
segmentação por categoria 
de jovem: 15-18 anos, 19-24 
anos, 25-29 anos. 
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ANEXO 

redução do 
indicador. 

ESTE 
2040 / 
CITINOVA 

Taxa de 
homicídios geral 

Impacto 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 
públicas 

provoca a 
redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior vulnerabilidade. Incluir 
segmentação por perfil 
socioeconômico das vítimas 
e tipo de homicídio 

ESTE 2040 
Taxa de 
homicídio de 
jovens 

Impacto 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 
públicas 

provoca a 
redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior vulnerabilidade. Incluir 
segmentação por perfil 
socioeconômico das vítimas 
e tipo de homicídio 

ESTE PPA-T 

Taxa de mortes 
de adolescentes 
residentes nos 17 
territórios mais 
vulneráveis aos 
homicídios 

Impacto 6 2* 2* 6 2* 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 
públicas 

provoca a 
redução do 
indicador. 

Especificar o termo 
adolescente, definindo faixa 
etária. Especificar 
parâmetros de definição dos 
territórios mais vulneráveis. 

ESTE 2040 

Pessoas em 
tratamento de 
substâncias 
psicoativas 
atendidas nos 
CAPS 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

Assistência 
Social provoca 
o aumento do 

indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise dos CAPS que 
concentram mais casos. 

ESTE 2040 
Pessoas 
atendidas nos 
CAPS 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 

Assistência 
Social provoca 
o aumento do 

indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise dos CAPS que 
concentram mais casos. 

ESTE 
2040 / 
CITINOVA 

Taxa de 
mortalidade no 
trânsito 

Impacto 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
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ANEXO 

Teoria da 
Mudança. 

concentram maior incidência 
de acidentes. 

ESTE 
2040 / 
PPA-T 

Ocorrências 
atendidas pela 
GMF 

Produto 0 2 3 2 3 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
concentram maior número de 
ocorrência. Segmentar as 
ocorrências por tipo de 
demanda. Considerar cruzar 
dados com indicador de 
tempo de resposta da GMF 
para as ocorrências por 
bairro. 

ESTE PPA-T 

Atendimento às 
denúncias 
recebidas pela 
AGEFIS 

Produto 0 2* 2* 2 2* 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
concentram maior número de 
denúncias. Segmentar os 
atendimentos por tipo de 
demanda. Considerar cruzar 
dados com indicador de 
tempo de resposta da 
AGEFIS para as denúncias 
por bairro. 

ESTE 
2040 / 
PPA-T 

Conflitos 
mediados 

Produto 2 2 3 4 3 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

Assistência 
Social provoca 
o aumento do 

indicador. 

Redefinir o indicador 
especificando parâmetros do 
que é considerado como 
conflito, como é mensurado 
e por quem o conflito deve 
ser mediado para constar no 
indicador. Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
concentram maior número de 
conflitos mediados.  

ESTE 2040 

Pessoas 
atendidas para 
pré-mediação de 
conflitos 

Resultado 2 2 3 4 3 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

Assistência 
Social provoca 

Redefinir o indicador 
especificando parâmetros do 
que é considerado como 
conflito, como é mensurado 
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ANEXO 

o aumento do 
indicador. 

e por quem o conflito deve 
ser pré-mediado para 
constar no indicador. Incluir 
recorte georreferenciado dos 
dados para análise de quais 
bairros concentram maior 
número de conflitos pré-
mediados.  

ESTE PPA 

Bairros atendidos 
por regional nos 
núcleos de 
mediação de 
conflitos 

Resultado 6 2* 2* 6 2* 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 

Assistência 
Social provoca 
o aumento do 

indicador. 

Sem sugestões. 

ESTE PPA-T 

Bairros com 
célula de 
proteção urbana 
implantada 

Resultado 6 2* 2* 6 2* 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
segurança 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Sem sugestões. 

ESTE 2040 
Reincidência de 
crimes 

Impacto 0 2 3 4 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
concentram maior número de 
reincidências. Segmentar as 
reincidências por tipo de 
crime.  

ESTE 2040 / PPA Total de CVLI Impacto 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 
públicas 

provoca a 
redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
concentram maior número de 
casos.  

ESTE CITINOVA 
Despesa com 
segurança 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso ao 
orçamento 
destinado à 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
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ANEXO 

segurança 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

receberam maiores 
investimentos. 

ESTE CITINOVA 
Número de 
policiais por 
habitante 

Produto 4 2* 2* 2 2* 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso à 
segurança 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
espacial de atuação dos 
policiais. 

CCAJ PPA 

Índice de 
acessibilidade 
econômica do 
STP 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 

mobilidade 
urbana 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
possuem os menores 
índices. 

CCAJ PPA 

Índice de 
acessibilidade 
veicular do STP – 
ônibus 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 

mobilidade 
urbana 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
possuem os menores 
índices. 

CCAJ 2040 
Acidentes de 
trânsito 

Resultado 0 2 3 2 3 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
concentram maior número de 
acidentes. Segmentar os 
acidentes por tipo/causa.  

CCAJ PPA 
Taxa de morte 
por acidente de 
trânsito 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

CCAJ 2040 
Pontos de 
paradas e/ou 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 
O aumento do 

acesso à 
Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
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ANEXO 

estação 
acessíveis 

mobilidade 
urbana 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

para análise de quais bairros 
possuem menos 
paradas/estações. 

CCAJ 2040 

Tempo de viagem 
no transporte 
público em faixas 
exclusivas 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 

mobilidade 
urbana 

provoca a 
redução do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de percursos 
com maior tempo de viagem. 

CCAJ PPA 

Velocidade média 
de ônibus em vias 
com faixas 
exclusivas 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

mobilidade 
urbana 

provoca o 
aumento do 

indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de percursos 
com menor velocidade 
média. 

CCAJ PPA-T 

Vias 
requalificadas em 
relação às 
existentes 

Produto 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

mobilidade 
urbana 

provoca o 
aumento do 

indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de investimento na 
requalificação das vias pelo 
território. 

CCAJ PPA-T 
Semáforos 
controlados pelo 
CTFOR 

Produto 2 2* 2* 0 2* 0,85  DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

CCAJ PPA-T 

Corredores 
previstos 
implantados / 
reestruturados 

Produto 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

mobilidade 
urbana 

provoca o 
aumento do 

indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de investimento nos 
corredores pelo território. 
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ANEXO 

CCAJ PPA-T 
Frota com ar 
condicionado 

Produto 2 2* 2* 0 2* 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

CCAJ PPA-T Frota com wi-fi Produto 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

conectividade 
e à tecnologia 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
das frotas com wi-fi pelo 
território. 

CCAJ CITINOVA 
Número de 
automóveis por 
habitantes 

Resultado 2 2* 2* 4 2* 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego e 
aumento do 

poder 
aquisitivo 
provoca o 

aumento do 
indicador. O 
aumento do 
acesso à 

mobilidade 
urbana 

provoca a 
redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de automóveis por bairro. 
Considerar cruzar o 
indicador com demais 
variáveis para analisar os 
resultados e sua correlação 
com a teoria da mudança.  

CCAJ CITINOVA 
Idade média da 
frota de veículos 

Resultado 2 2* 2* 0 2* 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Redefinir o indicador para 
determinar quais tipos de 
veículos são considerados. 

CCAJ CITINOVA 
Número de 
ônibus versus 
automóveis 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 
O aumento do 

acesso à 
mobilidade 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
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ANEXO 

urbana 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

de carros que atendem cada 
bairro. 

CCAJ CITINOVA 
Outros modais de 
transporte de 
massa 

Produto 0 2* 2* 4 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso à 

mobilidade 
urbana 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

Redefinir o indicador 
determinando parâmetros de 
quais outros modais estariam 
sendo verificados. Redefinir 
a unidade de mensuração: 
número de transportes, de 
linhas, de quilômetros 
percorridos. Considerar a 
possibilidade de desagregar 
o indicador em modalidades 
diferentes de transporte.  

CCAJ CITINOVA 
Quilômetros de 
ciclovia 

Produto 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

mobilidade 
urbana 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de ciclovias por bairro. 

CCAJ CITINOVA 
Conexões 
rodoviárias entre 
estados 

Produto 2 2* 2* 0 2* 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

CCAJ CITINOVA 
Destinos 
aeroviários 

Produto 2 2* 2* 0 2* 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

CCAJ CITINOVA 
% de veículos de 
baixa emissão 

Produto 2 2* 2* 0 2* 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Sem sugestões. 
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ANEXO 

Teoria da 
Mudança. 

VCAB 
2040 / 
CITINOVA / 
PPA-T 

Taxa de 
mortalidade 
infantil 

Impacto 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de mortes por bairro. 

VCAB 2040 
Taxa de 
mortalidade 
materna 

Impacto 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de mortes por bairro. 

VCAB PPA-T 
Mulheres com 7 
ou mais consultas 
de pré-natal 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de pré-natal por bairro. 

VCAB 
2040 / 
PPA-T 

Nascidos vivos de 
mães menores de 
19 anos 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de nascimentos por bairro. 

VCAB 
2040 / 
PPA-T 

Taxa de 
mortalidade 
prematura por 
doenças crônicas 
não 
transmissíveis 

Impacto 4 2 3 2 3 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
das mortes por bairro. 

VCAB PPA 
Taxa de 
mortalidade por 
causas externas 

Impacto 0 2* 2* 0 2* 0,85 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Redefinir indicador para 
determinar o que seriam as 
causas externas. Considerar 
segmentar por tipo de causa. 
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VCAB PPA 

Taxa de 
mortalidade 
prematura pelo 
conjunto das 4 
principais DCNT 

Impacto 4 2 3 2 3 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
das mortes por bairro. 

VCAB PPA-T 
Taxa de óbito por 
infarto agudo do 
miocárdio 

Impacto 4 2 3 2 3 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
das mortes por bairro. 

VCAB 2040 
Expectativa de 
vida ao nascer 

Impacto 6 2 2 4 3 2,43 MÉDIA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 
públicas 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da expectativa 
de vida por bairro. 

VCAB PPA-T 

Vacinas 
selecionadas do 
calendário 
nacional de 
vacinação para 
crianças menores 
de dois anos de 
idade com 
cobertura vacinal 
preconizada 

Produto 2 2* 2* 0 2* 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Redefinir o indicador para 
mensurar a taxa de 
vacinação em vez do número 
de vacinas selecionadas. 

VCAB PPA 
População com 
obesidade 

Impacto 4 2 3 2 3 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de incidência de obesidade 
por bairro. 

VCAB 2040 
Casos novos de 
sífilis congênita 

Resultado 4 2 3 2 3 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca a 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de casos por bairro. 
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ANEXO 

redução do 
indicador. 

VCAB 2040 

Casos novos de 
hanseníase em 
menores de 15 
anos 

Resultado 4 2 3 2 3 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de casos por bairro. 

VCAB 2040 
Casos novos 
notificados de 
tuberculose 

Resultado 4 2 3 2 3 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de casos por bairro. 

VCAB 2040 
Unidades 
habitacionais sem 
água e esgoto 

Produto 6 2 2 4 3  2,43 MÉDIA 

A aumento do 
acesso aos 
serviços de 

água e esgoto 
das unidades 
habitacionais 

provoca a 
redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior 
precariedade. O indicador 
poderia ser desagregado em 
unidades habitacionais sem 
água, e unidades 
habitacionais sem esgoto, 
uma vez que não 
necessariamente os dois 
ocorrem simultaneamente. 

VCAB 2040 

Cobertura 
populacional 
pelas equipes de 
atenção básica 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

Aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior 
precariedade 

VCAB CITINOVA 
Cobertura da 
equipe de saúde 
da família 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

Aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior 
precariedade 
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ANEXO 

VCAB PPA-T 

Cobertura das 
equipes de 
atenção primária 
à saúde 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

Aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior 
precariedade 

VCAB PPA 

Internações por 
condições 
sensíveis à 
atenção primária 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

Aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior número de 
internações. 

VCAB PPA-T 

Cobertura de 
atendimento das 
equipes de saúde 
bucal 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

Aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior 
precariedade 

VCAB CITINOVA 
Número de leitos 
por habitantes 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

Aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com menor número 
de leitos. 

VCAB CITINOVA 
Número de 
médicos por 
habitantes 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

Aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
espacial de atuação dos 
médicos. 

VCAB CITINOVA 
Despesas com 
saúde 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso ao 
orçamento 
destinado à 

saúde provoca 
o aumento do 

indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
receberam maiores 
investimentos. 

VCAB PPA-T 
Pessoas com uso 
problemático de 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 
O aumento do 

acesso à 
Redefinir indicador 
determinando os parâmetros 
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ANEXO 

álcool e outras 
drogas 
beneficiadas com 
atendimento de 
serviço voltado à 
reinserção social 

Assistência 
Social provoca 
o aumento do 

indicador. 

dos termos uso problemático 
e serviço voltado à 
reinserção social. Incluir 
recorte georreferenciado dos 
dados para análise da 
distribuição de beneficiados 
por bairro. 

VCAB PPA-T 

Pessoas com uso 
problemático de 
álcool e outras 
drogas 
beneficiadas com 
ações de redução 
de danos 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

Assistência 
Social provoca 
o aumento do 

indicador. 

Redefinir indicador 
determinando os parâmetros 
dos termos uso problemático 
e ações de redução de 
danos. Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de beneficiados por bairro. 

VCAB PPA-T 

Crianças e 
adolescentes 
matriculados na 
rede pública 
municipal de 
ensino 
beneficiados com 
ações de 
prevenção ao uso 
indevido de 
drogas 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

Assistência 
Social provoca 
o aumento do 

indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
das escolas beneficiadas por 
bairro. 

VCAB PPA-T 

Jovens 
beneficiados com 
ações de 
prevenção ao uso 
indevido de 
drogas ou de 
redução de danos 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

Assistência 
Social provoca 
o aumento do 

indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
dos jovens beneficiados por 
bairro. 

VCAB PPA 

Denúncias 
atendidas contra 
violação dos 
Direitos Humanos 

Produto 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso aos 

direitos 
humanos 
provoca o 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
concentram maior número de 
denúncias. Segmentar as 
denúncias por tipo de 
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ANEXO 

aumento do 
indicador. 

demanda. Considerar cruzar 
dados com indicador de 
tempo de resposta para as 
denúncias por bairro. 

VCAB PPA-T 

Encaminhamento 
de crianças e 
adolescentes em 
situação de 
violação de 
direitos realizado 
para a rede de 
atendimento 

Produto 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso aos 

direitos 
humanos 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
concentram maior número de 
encaminhamentos. 
Segmentar os 
encaminhamentos por tipo 
de demanda. 

VCAB PPA-T 

Servidores 
capacitados / 
formados em 
competências 
alinhadas à 
estratégia 

Produto 0 2* 2* 0 2* 0,85 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Redefinir o indicador para 
determinar que 
competências e qual 
estratégia está sendo 
avaliada. 

VCAB 2040 

Famílias 
referenciadas 
atendidas nos 
CRAS 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

Aumento do 
acesso à 

Assistência 
Social provoca 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior 
precariedade. 

VCAB 2040 
Cobertura de 
CREAS 
implantados 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

Aumento do 
acesso à 

Assistência 
Social provoca 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior 
precariedade. 

VCAB PPA-T 

Cobertura do 
Programa de 
Proteção Integral 
à Família 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

Aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior 
precariedade. 

VCAB PPA-T 
Cobertura do 
Programa de 
Proteção 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 
Aumento do 

acesso à 
saúde pública 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
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ANEXO 

Especializada à 
Família 

provoca 
aumento do 
indicador. 

bairros com maior 
precariedade. 

VCAB 2040 

Acompanhamento 
de famílias por 
profissional de 
nível superior 
(PAIF) 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

Aumento do 
acesso à 

Assistência 
Social provoca 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior 
precariedade. 

VCAB 2040 

Pessoas 
encaminhadas 
pelo PAEFI que 
acessaram a rede 
de serviços 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

Aumento do 
acesso à 

Assistência 
Social provoca 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior 
precariedade. 

VCAB 2040 

Pessoas em 
situação de rua 
que estão em 
acompanhamento 
pela equipe 
técnica 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

Aumento do 
acesso à 

Assistência 
Social provoca 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior 
precariedade. 

VCAB 2040 

Beneficiados com 
equipamentos 
públicos 
esportivos 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

Aumento do 
acesso 

política de 
esporte e lazer 

provoca 
aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição de beneficiados 
por bairro. 

VCAB 2040 

Equipamentos 
públicos de 
esporte para cada 
10 mil habitantes 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

Aumento do 
acesso 

política de 
esporte e lazer 

provoca 
aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição de equipamentos 
por bairro. 

VCAB PPA-T 

Taxa de bairros 
atendidos por 
núcleos de 
esporte e lazer 

Resultado 6 2* 2* 6 2* 2,57 MÉDIA 

Aumento do 
acesso 

política de 
esporte e lazer 

Sem sugestões. 
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ANEXO 

provoca 
aumento do 
indicador. 

VCAB 2040 
Escolarização na 
creche e pré-
escola 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
menor taxa de escolarização. 

VCAB 2040 
Escolarização no 
ensino 
fundamental 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
menor taxa de escolarização. 

VCAB 2040 
Infração cometida 
por adolescentes 

Resultado 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Redefinir o indicador com 
segmentação por tipo de 
infração, e seleção de quais 
tipos de infração são 
relevantes para mensurar a 
Teoria da Mudança. 

VCAB 2040 

Infração cometida 
por adolescentes 
em uso de 
substâncias 
psicoativas 

Resultado 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Redefinir o indicador com 
segmentação por tipo de 
infração, e seleção de quais 
tipos de infração são 
relevantes para mensurar a 
Teoria da Mudança. 

VCAB 2040 Trabalho infantil Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

públicas e aos 
direitos 

humanos 
provoca a 

redução do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior incidência de casos. 
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ANEXO 

VCAB PPA 
Jovens de 15-29 
anos 
desempregados 

Resultado 6 2 2 4 3 2,43 MÉDIA 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior vulnerabilidade. Incluir 
segmentação por categoria 
de jovem: 15-18 anos, 19-24 
anos, 25-29 anos. 

VCAB 
2040 / 
PPA-T 

Taxa de 
homicídios de 
jovens 

Impacto 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 
públicas 

provoca a 
redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior vulnerabilidade. Incluir 
segmentação por perfil 
socioeconômico das vítimas 
e tipo de homicídio 

VCAB 2040 Jovens na escola Resultado 6 2 2 4 3 2,43 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior vulnerabilidade. Incluir 
segmentação por categoria 
de jovem: 15-18 anos, 19-24 
anos, 25-29 anos. 

VCAB 2040 

Adolescentes 
apreendidos com 
drogas em 
relação ao total 
de adolescentes 
apreendidos 

Resultado 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior incidência de casos. 

VCAB PPA 

Jovens 
beneficiados 
pelos programas 
de políticas 
públicas da 
juventude 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas de 
juventude 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior vulnerabilidade. Incluir 
segmentação por categoria 
de jovem: 15-18 anos, 19-24 
anos, 25-29 anos. 

VCAB PPA-T 

Pessoas 
diretamente 
beneficiadas por 
projetos de 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas de 
juventude 
provoca o 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
mais pessoas beneficiadas. 
Incluir segmentação por 
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ANEXO 

protagonismo 
juvenil 

aumento do 
indicador. 

categoria de jovem: 15-18 
anos, 19-24 anos, 25-29 
anos. 

VCAB PPA-T 

Jovens de 15 a 
29 anos 
beneficiados por 
cursos de 
formação e 
qualificação 
profissional 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
mais pessoas beneficiadas. 
Incluir segmentação por 
categoria de jovem: 15-18 
anos, 19-24 anos, 25-29 
anos. 

VCAB PPA-T 

Jovens entre 15 e 
29 anos 
beneficiados com 
financiamento 
para negócios 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas de 
juventude 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
mais pessoas beneficiadas. 
Incluir segmentação por 
categoria de jovem: 15-18 
anos, 19-24 anos, 25-29 
anos. 

VCAB 2040 
Taxa de 
alfabetização em 
idosos 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso às 

políticas dos 
idosos 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
menor taxa de alfabetização. 

VCAB 2040 

Internações na 
rede pública de 
pessoas de 60 
anos ou mais por 
causas diversas 

Impacto 0 2 3 2 3 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 

políticas dos 
idosos 

provoca a 
redução do 
indicador 

Redefinir o indicador para 
determinar os parâmetros de 
verificação do termo causas 
diversas. Considerar 
segmentação do indicador 
por tipo de causa.  

VCAB 2040 

Idosos inseridos 
em programas de 
empreendedorism
o e acesso ao 
mercado de 
trabalho 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso às 

políticas dos 
idosos 

provoca o 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
mais beneficiários. 



Ato Urbano  
 

Estratégia para Monitoramento e Avaliação de Impactos  
da Política de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza:  

Plano de Implementação da Estratégia 

 

 

24 

ANEXO 

aumento do 
indicador 

VCAB 2040 
Acessibilidade 
veicular do STP – 
ônibus 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 

mobilidade 
urbana 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
possuem os menores 
índices. 

VCAB 2040 
Escolas 
municipais com 
acessibilidade 

Produto 6 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas de 
inclusão e 

direitos 
humanos 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
possuem escolas acessíveis. 

VCAB 2040 
Prédios públicos 
municipais com 
acessibilidade 

Produto 6 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas de 
inclusão e 

direitos 
humanos 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Sem sugestões. 

VCAB 2040 

Pessoas com 
deficiência 
empregadas no 
serviço público 
municipal 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas de 
inclusão e 

direitos 
humanos 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Sem sugestões. 

VCAB 2040 
Taxa de 
analfabetismo 
feminino 

Resultado 6 2 2 4 3 2,43 MÉDIA 
O aumento do 

acesso às 
políticas de 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
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ANEXO 

gênero 
provoca a 

redução do 
indicador. 

para análise de bairros com 
menor taxa de alfabetização. 

VCAB 2040 

Remuneração de 
homens e 
remuneração de 
mulheres 

Impacto 4 2 2 4 3 2,14 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas de 

gênero 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Redefinir o indicador para 
evidenciar que é a relação 
entre as remunerações que 
está sendo mensurada. 
Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior discrepância de 
remuneração.  

VCAB 2040 

Unidades de 
saúde básica que 
oferecem serviços 
de planejamento 
familiar 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
unidades básicas sem o 
serviço de planejamento 
familiar. 

VCAB 2040 
Gravidez na 
adolescência 

Impacto 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Redefinir o indicador 
apontando para gravidez 
indesejada na adolescência. 
Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior incidência. 

VCAB 2040 
Incidência de 
câncer de mama 
e de colo de útero 

Resultado 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Redefinir o indicador para 
mensurar o atendimento de 
pacientes com câncer de 
mama e de colo de útero, em 
vez da incidência. 

VCAB 2040 
AIDS em 
mulheres 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de casos por bairro. 
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ANEXO 

VCAB 2040 
Violência contra a 
mulher 

Impacto 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas de 

gênero, 
segurança 
pública e 
direitos 

humanos 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de casos por bairro. 

VCAB 2040 

Mulheres em 
cargos gerenciais 
no governo do 
município 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas de 

gênero 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de mulheres oriundas de 
cada bairro. 

VCAB 2040 
Crimes contra a 
liberdade sexual 

Impacto 2 2 3 4 3 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas de 
gênero e de 
segurança 

pública 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Redefinir o indicador com 
segmentação por tipo de 
crime, e seleção de quais 
tipos de crime são relevantes 
para mensurar a Teoria da 
Mudança. Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
espacial das ocorrências. 

VCAB PPA-T 
Número de 
pessoas LGBT 
atendidas 

Resultado 2 2* 2* 4 2* 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas de 
gênero e de 
Assistência 

Social provoca 
o aumento do 

indicador. 

Redefinir o indicador 
especificando que tipo de 
atendimento deve ser 
considerado para 
mensuração. 

VCAB 2040 
Conselheiros do 
Conselho 
Municipal LGBT 

Produto 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso da 

população às 
políticas de 

Sem sugestões. 
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ANEXO 

capacitados em 
política cidadã 

gênero e à 
política cidadã 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

VCAB PPA-T 

Taxa de 
execução das 
metas do Plano 
Municipal de 
Políticas Públicas 
para LGBT de 
Fortaleza 

Processo 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
indicador 
contribui 

positivamente 
com a Teoria 
da Mudança. 

Sem sugestões. 

VCAB 2040 
Incidência de 
AIDS na 
população LGBT 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
de casos por bairro. 

VCAB 2040 

Profissionais de 
educação 
municipal 
capacitados 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

Aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
espacial de atuação dos 
profissionais de educação. 

VCAB 2040 
Profissionais de 
saúde municipal 
capacitados 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

Aumento do 
acesso à 

saúde pública 
provoca 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise da distribuição 
espacial de atuação dos 
profissionais de saúde. 

VCAB 2040 
Crimes de 
racismo 

Impacto 2 2 3 4 3 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

raciais e de 
segurança 

pública 
provoca a 

Redefinir o indicador com 
segmentação por tipo de 
crime, e seleção de quais 
tipos de crime são relevantes 
para mensurar a Teoria da 
Mudança. Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
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ANEXO 

redução do 
indicador. 

para análise da distribuição 
espacial das ocorrências. 

VCAB 2040 

Taxa de 
regularização da 
posse de casa em 
áreas 
remanescentes 
de quilombolas 

Resultado 6 2 3 6 3 2,86 ALTA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

raciais, de 
patrimônio 
cultural e 
direitos 

humanos 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Sem sugestões. 

VCAB 2040 

População negra 
inserida no 
mercado de 
trabalho 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

raciais e às 
oportunidades 
de emprego 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte de tipo de 
trabalho, formal ou informal. 
Incluir recorte de área 
setorial do emprego. 

VCAB 2040 
Subnutrição da 
população de 
baixa renda 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 

Assistência 
Social provoca 
a redução do 

indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade aos 
bairros com maior incidência 
de subnutrição. 

DCC 2040 

Instituições 
educacionais com 
Projeto Político 
Pedagógico 
revisado e em 
execução 

Processo 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
indicador 
contribui 

positivamente 
com a Teoria 
da Mudança. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial das 
instituições educacionais 
sem projeto político 
pedagógico. 

DCC 2040 
Escolas com 
ambientes 
científicos-

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 
pública e à 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
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ANEXO 

tecnológicos 
implantados 

ciência e 
tecnologia 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

distribuição espacial das 
escolas beneficiadas. 

DCC 2040 

Escolas com 
clubes de 
ciências 
funcionando 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 
pública e à 
ciência e 

tecnologia 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial das 
escolas beneficiadas. 

DCC 2040 

Alunos do 6º ao 
9º ano envolvidos 
no programa de 
iniciação científica 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 
pública e à 
ciência e 

tecnologia 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial dos 
alunos beneficiados. 

DCC 2040 

Escolas-
laboratório que 
favoreçam o 
intercâmbio da 
proposta 
pedagógica entre 
as demais 
instituições 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial das 
escolas beneficiadas. 

DCC 2040 

Escolas com 
programa voltado 
para o incentivo à 
leitura e ao prazer 
de ler 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 
pública e à 

cultura 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial das 
escolas beneficiadas. 
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ANEXO 

DCC 2040 

Escolas com 
cultura 
empreendedora e 
protagonismo 
estudantil no 
currículo escolar 

Produto 2 2 3 4 3 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Redefinir o indicador 
desagregando cultura 
empreendedora de 
protagonismo estudantil e 
determinando parâmetros 
para mensuração dos 
termos. 

DCC 2040 

Instituições com o 
Programa 
Escola/Cidade/Fa
mília implantado 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 
pública e à 
Assistência 

Social provoca 
o aumento do 

indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial das 
instituições beneficiadas. 

DCC 2040 

Escolas de 
Tempo integral 
com Centros 
Educacionais 
multigeracionais 
de cultura, arte, 
tecnologia e 
empreendedorism
o 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 
pública, à 
cultura e à 
ciência e 

tecnologia 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial das 
escolas beneficiadas. 

DCC 2040 

Taxa de 
atendimento de 
demanda 
manifesta de 
crianças menores 
de 1 ano. 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial dos 
atendimentos. 

DCC 2040 

Taxa de 
atendimento da 
demanda 
manifesta de 
crianças de 1 a 3 
anos 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial dos 
atendimentos. 
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DCC 2040 
Crianças de 4 e 5 
anos atendidas 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial dos 
atendimentos. 

DCC 2040 
Crianças de 4 e 5 
anos atendidas 
em tempo integral 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial dos 
atendimentos. 

DCC 2040 
Instituições 
Educacionais com 
o programa atelier 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 
pública e à 

cultura 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial das 
escolas beneficiadas. 

DCC 2040 
Escolarização no 
ensino 
fundamental 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial da taxa 
de escolarização. 

DCC 2040 
Escolarização no 
ensino médio 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial da taxa 
de escolarização. 

DCC 2040 
Taxa de 
alfabetização no 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 
O aumento do 

acesso à 
educação 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
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ANEXO 

2º ano do ensino 
fundamental 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

distribuição espacial da taxa 
de alfabetização. 

DCC 
2040 / 
CITINOVA / 
PPA 

IDEB / anos 
iniciais 

Impacto 4 1 2 4 2 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Substituir o indicador de 
IDEB geral de Fortaleza pelo 
indicador de IDEB por 
bairro/média do IDEB das 
escolas do bairro. 

DCC 
2040 / 
CITINOVA / 
PPA 

IDEB / anos finais Impacto 4 1 2 4 2 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Substituir o indicador de 
IDEB geral de Fortaleza pelo 
indicador de IDEB por 
bairro/média do IDEB das 
escolas do bairro. 

DCC 
2040 / 
CITINOVA / 
PPA 

IDEB / ensino 
médio 

Impacto 4 1 2 4 2 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Substituir o indicador de 
IDEB geral de Fortaleza pelo 
indicador de IDEB por 
bairro/média do IDEB das 
escolas do bairro. 

DCC PPA-T 

Índice de 
desempenho 
escolar 2º ano - 
SPAECE 

Impacto 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
variação de desempenho 
entre os bairros. 

DCC PPA-T 

Índice de 
desempenho 
escolar 5º ano - 
SPAECE 

Impacto 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
variação de desempenho 
entre os bairros. 
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DCC PPA-T 

Índice de 
desempenho 
escolar 9º ano - 
SPAECE 

Impacto 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
variação de desempenho 
entre os bairros. 

DCC 2040 

Estudantes 
concludentes do 
ensino médio com 
média das 
proficiências a 
partir de 460 
pontos no ENEM 

Resultado 4 1 3 4 3 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial dos 
estudantes. 

DCC 2040 

Instituições com 
atendimento em 
tempo integral – 
ensino 
fundamental 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial das 
instituições. 

DCC 2040 

Alunos atendidos 
em tempo integral 
– ensino 
fundamental 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial dos 
alunos atendidos. 

DCC 2040 

Escolas do ensino 
médio (estaduais 
e municipais) que 
ofertam tempo 
integral 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial das 
instituições. 

DCC 
2040 / 
PPA-T 

Alunos 
matriculados em 
escolas estaduais 
e municipais que 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
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ANEXO 

ofertam tempo 
integral 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

distribuição espacial dos 
alunos matriculados. 

DCC 2040 CEI construídos Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 
pública e à 

cultura 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial dos 
CEI. 

DCC 2040 
Escolas 
construídas 

Produto 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 
pública e à 

cultura 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial das 
escolas. 

DCC 2040 

Ampliação da 
matrícula da 
educação técnica 
e 
profissionalizante 

Resultado 6 2 2 4 3 2,43 MÉDIA 

acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
menor taxa de matrícula. 

DCC 2040 
Taxa de 
analfabetismo 

Resultado 6 2 2 4 3 2,43 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca a 

redução do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
menor taxa de alfabetização. 

DCC PPA-T 

Taxa de 
analfabetismo das 
pessoas de 15 
anos ou mais de 
idade 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca a 

redução do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
menor taxa de alfabetização. 
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DCC 2040 
Escolas 
municipais com 
acessibilidade 

Produto 6 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas de 
inclusão e 

direitos 
humanos 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
possuem escolas acessíveis. 

DCC 2040 

Orçamento 
municipal 
aplicado em 
educação 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso ao 
orçamento 
destinado à 
educação 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
receberam maiores 
investimentos. 

DCC 2040 
Crianças da 
educação infantil 
atendidos (AEE) 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial dos 
atendimentos. 

DCC 2040 
Alunos do ensino 
fundamental 
atendidos (AEE) 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para dar visibilidade à 
distribuição espacial dos 
atendimentos. 

DCC 2040 

Matrículas de 
alunos de 4 a 17 
anos de idade 
com deficiência, 
transtornos 
globais do 
desenvolvimento 
e altas 

Resultado 4 2 2 4 3 2,14 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca 

redução do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior taxa de matrícula. 
Considerar cruzar 
indicadores para analisar se 
a redução do indicador 
significa que os alunos estão 
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ANEXO 

habilidades ou 
superdotação que 
estudam em 
classes comuns 
da educação 
básica 

sendo encaminhados para 
classes especiais, ou se 
estão fora da escola. 

DCC 2040 
Taxa de distorção 
idade/ano escolar 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca 

redução do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior taxa. 

DCC 2040 
Taxa de matrícula 
no ensino 
superior 

Resultado 6 2 2 4 3 2,43 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
menor taxa de matrícula. 

DCC 2040 Docente titulado Resultado 4 2 2 4 3 2,14 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Segmentar indicador por 
área de formação. Incluir 
recorte georreferenciado dos 
dados para análise da 
distribuição dos docentes 
titulados em escolas por 
bairro. 

DCC 2040 Vagas ampliadas Produto 0 2 2 4 3 1,57 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Reformular o indicador para 
determinar que os 
parâmetros do tipo de vaga 
que está sendo mensurado. 

DCC 2040 
Licenciaturas 
reformuladas 

Resultado 4 2 2 4 3 2,14 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

Segmentar indicador por 
área de formação.  
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ANEXO 

aumento do 
indicador. 

DCC CITINOVA 
Vagas em 
universidades 
públicas 

Produto 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Segmentar indicador por 
área de formação. 
Considerar cruzar indicador 
com dados sobre demanda 
por cursos. 

DCC CITINOVA Média ENEM Impacto 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Substituir o indicador de 
média do ENEM geral de 
Fortaleza pelo indicador de 
média do ENEM por 
bairro/média do ENEM das 
escolas do bairro. 

DCC CITINOVA 
Docentes com 
ensino superior 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Segmentar indicador por 
área de formação. Incluir 
recorte georreferenciado dos 
dados para análise da 
distribuição dos docentes 
titulados em escolas por 
bairro. 

DCC CITINOVA 
Taxa de 
abandono 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca a 

redução do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior taxa. 

DCC PPA-T 

Taxa de evasão 
escolar nas séries 
do ensino 
fundamental II 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca a 

redução do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de bairros com 
maior taxa. 

DCC PPA-T 
Taxa de 
permanência do 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 
O aumento do 

acesso à 
Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
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ANEXO 

aluno durante o 
ano 

educação 
pública 

provoca o 
aumento do 

indicador 

para análise de bairros com 
menor taxa. 

DCC CITINOVA 
Média de alunos 
por turma 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca a 

redução do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
possuem as maiores médias 
por turma. 

DCC CITINOVA 
Despesas com 
educação 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso ao 
orçamento 
destinado à 
educação 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
receberam maiores 
investimentos. 

DCC CITINOVA 
Média de hora-
aula diária 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso à 
educação 

pública 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
possuem as menores médias 
por turma. 

DCC 2040 

Bens culturais 
reconhecidos 
como patrimônio 
cultural 

Resultado 4 2 3 4 1 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

cultura e ao 
patrimônio 

cultural 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Sem sugestões. 

DCC PPA-T 
Orçamento 
destinado à 
função cultura 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso ao 
orçamento 
destinado à 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
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ANEXO 

cultura 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

receberam maiores 
investimentos. 

DCC PPA-T 
Ações 
permanentes de 
cultura realizadas 

Produto 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

cultura 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise da distribuição 
espacial das ações 
realizadas. 

DCC 2040 

Cursos ofertados 
por órgãos 
públicos 
municipais na 
área de cultura 

Produto 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

cultura 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise da distribuição 
espacial das ações 
realizadas. 

DCC 2040 

Participação 
cidadã em 
eventos da 
cultura 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 

cultura 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise da distribuição 
espacial da participação 
cidadã. 

DCC 2040 / PPA 
Bairros atendidos 
com atividades 
culturais 

Resultado 6 2 3 6 3 2,86 ALTA 

O aumento do 
acesso à 

cultura 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Sem sugestões. 

DCC 2040  
Formandos nas 
áreas de CTI 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
ciência e 

tecnologia 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Segmentar indicador por 
área de formação. Incluir 
recorte georreferenciado dos 
dados para análise da 
distribuição dos formandos 
por bairro 

DCC 2040 
Orçamento 
municipal 
investido em 

Processo 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso ao 
orçamento 
destinado à 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
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ANEXO 

ciência e 
tecnologia 

ciência e 
tecnologia 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

receberam maiores 
investimentos. 

DCC PPA 

Bairros com IDH 
<0,5 com espaço 
de internet de 
livre acesso 

Resultado 6 2* 2* 6 2* 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 

conectividade 
e à tecnologia 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

Sem sugestões. 

DCC PPA-T 

Espaços com 
internet para livre 
acesso da 
população 

Produto 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

conectividade 
e à tecnologia 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
não possuem espaços com 
internet livre. 

DCC PPA-T 

Equipamentos 
voltados à cultura 
digital geridos 
pelo município 

Produto 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

conectividade 
e à tecnologia 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise da distribuição 
espacial dos equipamentos. 

QMARN 2040 
Área verde per 
capita 

Resultado 4 1 3 4 1 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Redefinir o indicador com 
novos parâmetros de linha 
de base e periodicidade de 
coleta. 

QMARN PPA 
Índice de área 
verde 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise da distribuição 
espacial da área verde por 
bairro. 
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ANEXO 

aumento do 
indicador 

QMARN PPA-T 
Índice de controle 
da poluição 
atmosférica 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Sem sugestões. 

QMARN PPA-T 
Índice de controle 
da poluição 
hídrica 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Sem sugestões. 

QMARN PPA-T 
Índice de controle 
da poluição de 
resíduos 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Sem sugestões. 

QMARN PPA-T 
Índice de controle 
da poluição visual 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Sem sugestões. 

QMARN PPA-T 
Índice de controle 
da poluição 
sonora 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Sem sugestões. 

QMARN PPA 
Taxa de 
adequabilidade 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL O aumento do 
acesso às 

Segmentar taxa por setor de 
atividade econômica.  
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ANEXO 

da atividade 
econômica 

políticas 
ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador 

QMARN 2040 / PPA 
Espaços públicos 
adotados 

Produto 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise da distribuição 
espacial dos espaços 
públicos adotados por bairro. 

QMARN PPA 

Arrecadação por 
meio da aplicação 
de instrumentos 
urbanísticos 
provenientes do 
Estatuto da 
Cidade 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 
urbanas 

provoca o 
aumento do 

indicador 

Correlacionar com indicador 
sobre destino dos 
investimentos feitos com a 
arrecadação. 

QMARN PPA 

Taxa de evolução 
das operações 
urbanas 
consorciadas 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas 
urbanas 

provoca o 
aumento do 

indicador 

Sem sugestões. 

QMARN PPA-T 
Taxa de 
licenciamentos 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise da distribuição 
espacial dos licenciamentos 
por bairro. 

QMARN 2040 / PPA 

Áreas de 
preservação 
ambiental 
protegidas 

Produto 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise da distribuição 
espacial dos licenciamentos 
por bairro 
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ANEXO 

aumento do 
indicador 

QMARN 2040 
Emissão de 
gases do efeito 
estufa 

Impacto 2 1 2 2 2 1,28 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

QMARN PPA 

Índice de 
emissões que 
produzem 
aquecimento 
global e passivo 
ambiental 

Impacto 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

QMARN 2040 
Variação de 
energia elétrica 
gerada 

Resultado 2 2 3 4 3 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Redefinir o indicador para 
determinar os parâmetros de 
verificação do termo 
variação. Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise do consumo de 
energia por bairro. 

QMARN 2040 
Consumo de 
energia per capita 

Resultado 6 2 2 4 3 2,42 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 
energia 

provoca o 
aumento do 
indicador. O 
aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca a 

redução do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise do consumo de 
energia por bairro. 
Considerar cruzar a 
quantidade de consumo per 
capita com o indicador do 
número de pessoas com 
acesso à energia. 

QMARN 2040 
Distribuição de 
energia elétrica 
solar 

Resultado 6 2 2 2 2 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise da distribuição de 
energia solar por bairro. 
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ANEXO 

aumento do 
indicador 

QMARN CITINOVA 
Potência 
outorgada de 
energia eólica 

Produto 2 2* 2* 0 2* 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Sem sugestões. 

QMARN CITINOVA 
Potência 
outorgada de 
energia UFV 

Produto 2 2* 2* 0 2* 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Sem sugestões. 

QMARN CITINOVA 
Potência 
outorgada de 
biomassa 

Produto 2 2* 2* 0 2* 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Sem sugestões. 

QMARN CITINOVA Tarifa média Resultado 0 2* 2* 0 2* 0,85 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Redefinir o indicador 
determinando os parâmetros 
de verificação do termo tarifa 
média.  

QMARN 2040 
Consumo de 
água per capita 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 

água provoca 
o aumento do 
indicador. O 
aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise do consumo de água 
por bairro. Considerar cruzar 
a quantidade de consumo 
per capita com o indicador 
do número de pessoas com 
acesso à água. 
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ANEXO 

provoca a 
redução do 
indicador 

QMARN 2040 
Água proveniente 
de perda 

Resultado 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso ao 
serviço de 

água e 
tratamento de 

esgoto 
provoca a 

redução do 
indicador 

Sem sugestões. 

QMARN 2040 

Número de dias 
sem 
abastecimento de 
água por território 

Resultado 6 2 3 6 3 2,86 ALTA 

O aumento do 
acesso ao 
serviço de 

água e 
tratamento de 

esgoto 
provoca a 

redução do 
indicador 

Sem sugestões. 

QMARN 2040 
Corpos hídricos 
balneáveis 

Resultado 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso ao 
serviço de 

água e 
tratamento de 

esgoto 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Sem sugestões. 

QMARN PPA 
Corpos hídricos 
balneáveis – água 
doce 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso ao 
serviço de 

água e 
tratamento de 

esgoto 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Sem sugestões. 
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ANEXO 

QMARN PPA-T 
Corpos hídricos 
monitorados 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso ao 
serviço de 

água e 
tratamento de 

esgoto 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Sem sugestões. 

QMARN 2040 
Oferta de água do 
mar 

Resultado 2 3 3 2 2 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso ao 
serviço de 

água e 
tratamento de 

esgoto 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Sem sugestões. 

QMARN CITINOVA 
% atendimento 
urbano de água 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso ao 
serviço de 

água e 
tratamento de 

esgoto 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise do atendimento de 
água por bairro. 

QMARN CITINOVA 
Paralização do 
abastecimento 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso ao 
serviço de 

água e 
tratamento de 

esgoto 
provoca a 

redução do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise de bairros mais 
afetados pela paralisação. 

QMARN CITINOVA 
% de perdas na 
distribuição de 
água 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 
O aumento do 

acesso ao 
serviço de 

Sem sugestões. 
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água e 
tratamento de 

esgoto 
provoca a 

redução do 
indicador 

QMARN CITINOVA 
% atendimento 
urbano de esgoto 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso ao 
serviço de 

água e 
tratamento de 

esgoto 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise do atendimento de 
esgoto por bairro 

QMARN CITINOVA 
% tratamento de 
esgoto 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso ao 
serviço de 

água e 
tratamento de 

esgoto 
provoca o 

aumento do 
indicador 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise do tratamento de 
esgoto por bairro 

QMARN 2040 
Resíduos 
reciclados 

Produto 2 1 2 0 3 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Sem sugestões. 

QMARN CITINOVA 
Recuperação de 
materiais 
recicláveis 

Resultado 0 2* 2* 0 2* 0,85 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Redefinir indicador 
determinando os parâmetros 
de verificação do termo 
recuperação para melhor 
mensuração. 
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QMARN PPA 
Resíduo de 
construção civil 
reutilizado 

Produto 2 2* 2* 0 2* 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Sem sugestões. 

QMARN CITINOVA 
% cobertura de 
coleta de 
resíduos sólidos 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

coleta de lixo 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise de coleta de resíduos 
por bairro 

QMARN CITINOVA 
Monitoramento de 
áreas de risco 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas 
urbanas 

provoca o 
aumento do 

indicador 

Sem sugestões. 

QMARN CITINOVA 
% de resíduos 
plásticos 
recuperados 

Produto 2 2* 2* 0 2* 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 
políticas 

ambientais 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Sem sugestões. 

DEIP CITINOVA 
Crescimento do 
PIB per capita 

Impacto 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 
públicas 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise do PIB per capita por 
bairro. 

DEIP PPA-T 
Taxa de inserção 
no mercado de 
trabalho 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego 
provoca o 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise da taxa por bairro. 
Incluir recorte de tipo de 
trabalho, formal ou informal. 
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aumento do 
indicador. 

Incluir recorte de área 
setorial do emprego. 

DEIP CITINOVA Empregabilidade Impacto 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso 
políticas 
públicas 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise da empregabilidade 
por bairro 

DEIP CITINOVA 
Renda média dos 
trabalhadores 
formais 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego 

formal provoca 
o aumento do 

indicador. 

Incluir segmentação de 
setores dos trabalhos 
formais.  

DEIP PPA-T 
Taxa de 
formalização 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego 

formal provoca 
o aumento do 

indicador. 

Incluir segmentação de 
setores dos trabalhos 
formais.  

DEIP PPA 

Participação de 
Fortaleza no 
mercado de 
trabalho em 
relação ao Brasil 

Impacto 2 2 2 2 3 1,57 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Considerar comparação com 
demais cidades do mesmo 
porte. 

DEIP CITINOVA 
Crescimento de 
empregos 

Resultado 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise da taxa por bairro. 
Incluir recorte de tipo de 
trabalho, formal ou informal. 
Incluir recorte de área 
setorial do emprego. 
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DEIP CITINOVA 
Crescimento de 
empresas 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Considerar cruzar indicador 
com dados sobre aumento 
de geração de emprego. 

DEIP CITINOVA 
Independência de 
empregos do 
setor público 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP CITINOVA 
Receita municipal 
não oriunda de 
repasses 

Impacto 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 
Formalização de 
agricultores 
urbanos 

Produto 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 
políticas 
urbanas 

provoca o 
aumento do 
indicador. 

Sem sugestões.  

DEIP 2040 
Produção de 
orgânicos nas 
fazendas urbanas 

Resultado 2 2 3 2 3 1,57 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 

Participação do 
setor de 
confecções no 
PIB municipal 

Impacto 2 2 2 4 3 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 
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DEIP 2040 
Participação da 
confecção no 
emprego formal 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego 

formal provoca 
o aumento do 

indicador. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 

Formalização de 
empresas do 
setor de 
confecções 

Produto 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 

Participação do 
setor da 
construção civil 
no PIB municipal 

Impacto 2 2 2 4 3 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 

Formalização de 
empresas do 
setor da 
construção civil 

Produto 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 

Participação da 
construção civil 
no emprego 
formal 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego 

formal provoca 
o aumento do 

indicador. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 

Participação dos 
setores da 
economia criativa 
no PIB municipal 

Impacto 2 2 2 4 3 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 
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DEIP 2040 

Participação do 
setor da 
economia criativa 
no emprego 
formal 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego 

formal provoca 
o aumento do 

indicador. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 

Formalização de 
empresas do 
setor da 
economia criativa 

Produto 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 

Participação dos 
setores da 
economia do mar 
no PIB municipal 

Impacto 2 2 2 4 3 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP CITINOVA 
Crescimento das 
empresas de 
tecnologia 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Considerar cruzar indicador 
com dados sobre aumento 
de geração de emprego. 

DEIP CITINOVA 
Parques 
tecnológicos 

Produto 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP CITINOVA 
Crescimento das 
empresas de 
economia criativa 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Considerar cruzar indicador 
com dados sobre aumento 
de geração de emprego 

DEIP CITINOVA Incubadoras Produto 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL Não há 
relação direta 

Sem sugestões. 
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entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

DEIP CITINOVA 
Crescimento das 
microempresas 
individuais 

Resultado 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP PPA 

Microempreendim
entos individuais 
de Fortaleza em 
relação ao Brasil 

Impacto 2 2 2 2 3 1,57 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP PPA-T 

Taxa de 
sustentabilidade 
de 
microempreendim
ento 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 

Número de navios 
(cargas e 
passageiros) 
atracados no 
período 

Produto 0 2* 2* 0 2* 0,85 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP PPA-T 
Evolução de 
embarques e 
desembarques 

Resultado 0 2* 2* 0 2* 0,85 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 

Participação das 
atividades dos 
recursos 
pesqueiros na 

Impacto 2 2 2 4 3 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Sem sugestões. 
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composição do 
PIB municipal 

Teoria da 
Mudança. 

DEIP 2040 
Participação do 
emprego na 
saúde privada 

Resultado 2 1 2 2 3 1,42 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 

Participação do 
emprego na 
educação 
particular 

Resultado 2 1 2 2 3 1,42 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 

Participação da 
indústria de 
transformação do 
emprego 

Resultado 2 1 2 2 3 1,42 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 
Empresas que 
inovam no 
município 

Resultado 2 1 1 2 3 1,28 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 
Participação do 
setor de TIC no 
PIB do município 

Impacto 2 2 2 4 3 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 
Pessoas 
empregadas no 
setor de TIC 

Resultado 4 2 2 4 3 2,14 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise pessoas trabalhando 
em TIC por bairro. 



Ato Urbano  
 

Estratégia para Monitoramento e Avaliação de Impactos  
da Política de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza:  

Plano de Implementação da Estratégia 

 

 

55 

ANEXO 

DEIP 2040 
Formandos na 
área de TIC anual 

Resultado 4 2 2 4 3 2,14 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
ciência e 

tecnologia 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise formandos em TIC 
por bairro. 

DEIP CITINOVA 
% de empregos 
no setor TIC 

Resultado 4 2* 2* 2 2* 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso à 
ciência e 

tecnologia 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Sem sugestões. 

DEIP CITINOVA 
% de empregos 
em educação e 
pesquisa 

Resultado 4 2* 2* 2 2* 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso à 
ciência e 

tecnologia 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Sem sugestões. 

DEIP CITINOVA 
% empregos 
formais de nível 
superior 

Resultado 4 2* 2* 2 2* 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso à 
ciência e 

tecnologia 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Sem sugestões. 

DEIP CITINOVA 
Número de 
computadores por 
aluno 

Produto 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
ciência e 

tecnologia 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise da distribuição de 
computadores por aluno por 
bairro. 

DEIP CITINOVA 
% banda larga de 
alta velocidade 

Produto 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
ciência e 

tecnologia 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise do % de cobertura de 
banda larga por bairro. 
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provoca o 
aumento do 
indicador. 

DEIP CITINOVA Fibra ótica Produto 0 2* 2* 2 2* 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso à 
ciência e 

tecnologia 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Redefinir o indicador 
determinando parâmetros 
para verificação da fibra 
ótica.  

DEIP CITINOVA Cobertura 4,5G Produto 4 2* 2* 4 2* 2,00 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
ciência e 

tecnologia 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise cobertura 4,5G por 
bairro. 

DEIP CITINOVA 
Acesso à internet 
por habitante 

Produto 6 2* 2* 4 2* 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 
ciência e 

tecnologia 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise do acesso à internet 
por bairro. 

DEIP CITINOVA Patentes Produto 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso à 
ciência e 

tecnologia 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Sem sugestões. 

DEIP CITINOVA Bolsas CNPQ Produto 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

O aumento do 
acesso à 
ciência e 

tecnologia 
provoca o 

aumento do 
indicador. 

Sem sugestões. 
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DEIP 2040 
Fluxo turístico 
para o Ceará via 
Fortaleza 

Resultado 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 
Turistas nacionais 
em Fortaleza 

Resultado 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 
Turistas 
internacionais em 
Fortaleza 

Resultado 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 
Ocupação 
hoteleira 

Resultado 2 2 2 2 3 1,57 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 
Média de 
permanência em 
dias 

Resultado 2 2 2 2 3 1,57 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 

Participação do 
setor de turismo 
no emprego 
formal 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso às 

oportunidades 
de emprego 

formal provoca 
o aumento do 

indicador. 

Sem sugestões. 
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DEIP PPA 
Impacto do 
turismo sobre o 
PIB 

Impacto 2 2 2 4 3 1,85 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 Oferta de UH Resultado 2 2 2 2 3 1,57 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

DEIP 2040 
Equipamentos 
cadastrados 

Processo 0 2 3 0 3 1,14 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Redefinir o indicador 
determinando parâmetros de 
verificação do termo 
equipamentos. 

GM 2040 

Servidores 
públicos 
capacitados na 
cultura de 
governança 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

GM PPA 

Taxa de 
automatização de 
processos em 
gestão de 
pessoas 

Processo  2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

GM PPA-T 
Conectividade na 
rede FIBRAFOR 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

GM 2040 / PPA 
Pessoas 
envolvidas no 
ciclo participativo 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 
O aumento do 

acesso à 
participação 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
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social provoca 
o aumento do 

indicador. 

análise da participação por 
bairro. 

GM PPA 
Índice de 
capacidade de 
endividamento 

Impacto 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

GM PPA-T 
Índice de eficácia 
da arrecadação 
própria 

Impacto 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

GM PPA-T 
Retorno da dívida 
ativa 

Impacto 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

GM PPA 
Resultado 
primário 

Impacto 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

GM PPA-T 
Índice de 
execução do 
PNAFM 

Impacto 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

GM 2040 / PPA 
Poupança 
corrente líquida 

Impacto 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 
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GM PPA-T 

Estruturas 
organizacionais 
modernizadas e 
alinhadas 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

GM 2040 / PPA 
Autonomia 
financeira 

Impacto 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

GM 2040 
Gastos 
previdenciários 

Impacto 2 2 3 2 3 1,71 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

GM 2040 

Sociedade civil 
capacitada na 
cultura de 
governança 

Resultado 4 2 3 4 3 2,28 BAIXA 

O aumento do 
acesso à 

participação 
social provoca 
o aumento do 

indicador. 

Sem sugestões. 

GM 2040 / PPA 

Denúncias 
solucionadas 
através das 
ferramentas de 
Ouvidoria e 
Transparência 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 

participação 
social provoca 
o aumento do 

indicador. 

Incluir recorte 
georreferenciado dos dados 
para análise de quais bairros 
concentram maior número de 
denúncias. Segmentar as 
denúncias por tipo de 
demanda. Considerar cruzar 
dados com indicador de 
tempo de resposta para as 
denúncias por bairro. 

GM 2040 / PPA 
Propostas eleitas 
no ciclo 
participativo 

Resultado 6 2 3 4 3 2,57 MÉDIA 

O aumento do 
acesso à 

participação 
social provoca 

Incluir recorte 
georreferenciado para 
análise da propostas eleitas  
por bairro. 
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o aumento do 
indicador. 

GM CITINOVA 
Escolaridade do 
prefeito 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

GM CITINOVA Índice FIRJAN Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

GM CITINOVA 
Escala Brasil 
Transparente 

Resultado 2 2* 2* 2 2* 1,43 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Sem sugestões. 

GM CITINOVA Conselhos Produto 0 2* 2* 0 2* 0,85 DESCONSIDERÁVEL 

Não há 
relação direta 

entre o 
indicador e a 

Teoria da 
Mudança. 

Redefinir o indicador 
determinando os parâmetros 
de verificação do termo 
conselhos. 
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