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Principais Destaques

Painel Consolidado de Monitoramento – Sema Dados 2020

❖ Criação de 2 unidades de conservação, sendo uma com área de 136,65 
hectares no município de Maracanaú-CE (Decreto Estadual n°33.568/ 
2020) e outra com 65,51 hectares nos municípios de Madalena e Itatira 
(Decreto n°33.766/2020).

❖ Conclusão do plano de Manejo do Monumento Natural das Falésias de 
Beberibe.

❖ Acréscimo de mais um ponto de monitoramento nas praias de Fortaleza, 
gerando uma densidade de balneabilidade de 2,66.

❖ Florestamento e reflorestamento de 10,33 Hectares de área no Ceará.
❖ Auxílio Catador para 1.339 catadores de materiais recicláveis.

Oportunidades de Melhoria para o AR 2021

❖ Aperfeiçoar a qualificação da matriz de problemas e 
riscos, no que tange principalmente a solicitação de 
recursos para as entregas;

❖ Verificar indicadores que podem ser aferidos no 
acumulado.

❖ Verificar as notas metodológicas para mensuração dos 
indicadores.

Desempenho das Entregas

Desempenho dos Indicadores



Painel Consolidado da Análise Situacional – Sema Dados 2020

Indicadores com Desempenho Crítico

Indicadores % Meta*Meta do Ano Realizado 2020

1. [%] Instituições públicas envolvidas com a 
Coleta Seletiva Solidária 

18,43 23,08 20,00 33,33

2. [%]Municípios com coleta seletiva solidária - 10,00 4,00 40,00

3. [%] Municípios cearenses que possuem 
políticas públicas de proteção e bem-estar animal 

- 2,00 1,08 54,00

*Cálculo considera apenas o desempenho no ano de 2020, sem contar a execução de anos anteriores.

Até 2019



Painel Consolidado da Análise Situacional – Sema Dados 2020

Entregas % Real.Meta do Ano Realizado

1. [nº] Brigada de Incêndio 1 0 0,00%

2. [nº] Central Municipal de Resíduos Sólidos 
Implantada

6 0 0,00%

3. [nº] Cadastro Ambiental Rural Realizado 10 0 0,00%

4. [nº]Unidade de Conservação Municipal Implantada] 2 1 50,00%

Principais Problemas das EntregasEntregas com Desempenho Crítico



Painel Consolidado da Análise Financeira – Sema Dados 2020

Análise Financeira das Entregas do AR 2020

31,81%

39,94%

0%

Deliberado como 
Limite Financeiro

Empenhado do 
Limite Financeiro

Empenhado de
Outras Fontes

*Houve Atualização do Pactuado de R$7.210.268,77 para R$9.410.338,6 em 31/12/2020. Aumento de23,37 p.p



Total de Acordos Pactuados: 16

Nota por Pilares

Indicadores

Máximo Média Sema

Entregas Financeira

MonitoramentoPactuação

Máximo Média Sema Máximo Média Sema

Máximo Média Sema Máximo Média Sema

Painel de Avaliação Parcial – Sema

10,00 7,67 8,19 9,41 7,74 7,63 10,00 8,59 3,99

9,97 9,03 9,03 10,00 8,99 9,59

Nota Geral Parcial

Nota da 
Secretaria

Nota média das 
Secretarias

Posição no 
Ranking

Bom Satisfatória

Desempenho Geral

ClassificaçãoFaixa de Desempenho

7,97 10º 8,23

Dados 2020



Programa 721 - Ceará Consciente por 
natureza

Objetivo:  Ampliar a promoção da educação ambiental 
com foco na mudança de atitudes e valores e no 
fortalecimento da gestão ambiental municipal.



Programa PPA Polaridade Unidade Realizado 2019 Meta 2020 Realizado 2020 % Meta 2020

721 Quanto maior, melhor % 78,80 7,06

1.Indicador: Municípios com capacitações de educação ambiental

Desempenho do Indicador Análise do Desempenho Geral do Indicador

O indicador expressa o percentual de municípios cearenses que 
receberam capacitações em educação ambiental (ex, cursos, 
palestras, oficinas e campanhas de educação ambiental). 

No ano de 2020, o indicador alcançou 12,50% de municípios do CE 
com capacitações em educação ambiental representando o total de 
23 municípios. Em um cenário de pandemia, o alcance da meta foi 
possível após a adaptações das capacitações.

12,50 177,05



Programa PPA Polaridade Unidade Realizado 2019 Meta 2020 Realizado 2020 % Meta 2020*

721 Quanto maior, melhor % 19,56 20,12

2.Indicador: Municípios com gestão ambiental descentralizada

Desempenho do Indicador Análise do Desempenho Geral do Indicador

Este indicador  mede o percentual de municípios que possuem 
órgãos ambientais capacitados para realizar a gestão ambiental 
local, que inclui o licenciamento ambiental, a fiscalização e o 
monitoramento. Considera-se órgão ambiental capacitado, 
conforme o disposto pela Lei Complementar nº 140/2011, como 
sendo  aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, 
devidamente habilitados e em número compatível com a demanda 
das ações administrativas a serem delegadas

O indicador alcançou, no acumulado, 21,73% de municípios com 
gestão ambiental descentralizada, a partir da adesão dos 
municípios de Limoeiro do Norte, Quixadá, Viçosa do Ceará, 
Maranguape e Caridade. 

21,73 387,50

*Cálculo considera apenas o desempenho no ano de 2020, sem contar a execução de anos anteriores.



Iniciativa Entrega PPA Unidade Meta 2020 Realizado % Meta 2020 

721.1.01 Capacitação Realizada nº 13,00

1.Entrega: Capacitação Realizada

Análise do Desempenho Geral da Entrega

Foram realizadas ao todo 24 capacitações. No 1º semestre foram 
realizadas 4 capacitações presenciais envolvendo temas de 
sustentabilidade, tecnologia e racionalização dos recursos ambientais. 
Totalizando 209 pessoas capacitadas. De abril a julho houve uma 
paralisação das atividades devido a pandemia. Em agosto, a Sema 
montou uma sala equipada e exclusiva para capacitações onlines. De 
setembro até novembro foram realizadas mais 10 palestras online. 
Alcançado um desempenho de 184,62% da meta.

Desempenho Financeiro da Entrega  (Dados: 

Entrega com Mapp sem valor programado para o período.

Desempenho Físico da Entrega

Análise de Problema da Entrega

Entrega  concluída conforme previsto (meta superada)

24,00 184,62

31/12/2020)



Programa 723 - Ceará da Proteção e 
Bem-estar animal

Objetivo:  Reduzir as populações de animais 
domésticos abandonados em condições de maus 

tratos e o número de espécies ameaçadas de extinção 
no Estado do Ceará.



Programa PPA Polaridade Unidade Realizado 2019 Meta 2020 Realizado % Meta 2020

723 Quanto maior, melhor % 20 20

3. Indicador: Atendimento de denúncias relacionadas a crime 
ambientais praticados contra a fauna

Análise do Desempenho Geral do Indicador

O indicador representa em percentual o número de atendimento de 
denúncias relacionadas aos animais silvestres no território cearense . 

Essas denúncias dividem-se em dois tipos, podendo ser denúncias mais 
simples (TCO) como resgate ou constatação de crime de menor potencial 
ofensivo ou denúncias mais complexas, na qual seria necessário a existência 
de um CETAS.

Como o Ceará ainda não possui um Cetas, o alcance da meta ocorreu por 
motivos da resolução de 54,92% de TCOs no 1º semestre e no 2º semestre 
resolução de 74% de ocorrências. registradas, ultrapassando a meta 
pactuada.

Vale ressaltar que entre as ocorrências descritas com origem em TCO, o 
percentual de atendimento é de 92% (247 ocorrências atendidas), enquanto 
que, entre as demais ocorrências diretamente registradas junto à Semace, o 
percentual de atendimento é de 36% (46 ocorrências atendidas) Pela maioria 
dos registros e soluções decorrerem de TCO, levou a anulçao de processos 
de TCO em 2020 e alcance da meta, mesmo sem o CETAS implantado..

Desempenho do Indicador 

128,92 644,60



Análise do Desempenho Geral do Indicador

O indicador representa o percentual dos municípios cearenses que 
possuam leis, planos ou programas que remetem à implementação 
de uma política pública voltada para a promoção do bem-estar 
animal. 

No ano de  2020 foram realizadas duas capacitações nos municípios 
de Sobral e Brejo Santo gerando o resultado de 1,08% dos 
municípios cearenses com políticas públicas de proteção e 
bem-estar animal.

4. Indicador: Municípios cearenses que possuem políticas públicas de 
proteção e bem-estar animal

Programa PPA Polaridade Unidade Meta 2020 Realizado % Meta 2020

723 Quanto maior, melhor % 2,00

Desempenho do Indicador 

1,08 54,00



Programa 724 - Ceará mais Verde

Objetivo:  Ampliar a conservação, recuperação e 
proteção dos recursos naturais e a biodiversidade do 

Ceará.



Programa PPA Polaridade Unidade Realizado 2019 Meta 2020 Realizado 2020 % Meta 2020

724 Quanto maior, melhor % 3,67 3,67 4,11 104,90

5. Indicador: Áreas protegidas por Unidade de Conservação Municipais

Análise do Desempenho Geral do Indicador

O indicador expressa, em percentual, as áreas protegidas por 
Unidades de Conservação municipais em relação ao total de áreas 
protegidas em Unidades de Conservação do Cadastro Estadual.

No ano de 2020 alcançou a meta planejada por meio do apoio dado 
para a criação da Unidade de Pacatuba.

Desempenho do Indicador 



6. Indicador: Incremento da área florestada e reflorestada no Estado 
do  Ceará

Programa PPA Polaridade Unidade Realizado 2019 Meta 2020 Realizado 2020 % Meta 2020

724 Quanto maior, melhor Hectares 11 10,00

Análise do Desempenho Geral do Indicador

O indicador expressa, em hectares, o avanço na recuperação de 
ecossistemas por meio da realização do florestamento ou 
reflorestamento com espécies nativas. 

Em 2020, foram 10,49 hectares de área florestada e reflorestada 
no Ceará, representando 104,90% da meta planejada.

Desempenho do Indicador 

10,49 104,90



Iniciativa Entrega PPA Unidade Meta 2020 Realizado 2020 % Meta 2020

724.1.02 Muda nativa produzida nº 120.000

4.Entrega: Muda nativa Produzida

Análise do Desempenho Geral da Entrega

No ano de 2020 foram produzidas 131.396 mudas. Embora o cenário 
de pandemia e as medidas sanitárias e de saúde pública que 
impactaram na rotina de produção dos viveiros. Houve um 
desempenho da meta planejada em 109,50%, ajudada também pela 
revitalização do Viveiro Regional de Tauá.

Desempenho Financeiro da Entrega  (Dados: Desempenho Físico da Entrega

Análise de Problema da Entrega

Entrega  concluída conforme previsto

131.396 109,50

*Análise financeira inclui MAPPs não exclusivos à entrega.

31/12/2020)



Iniciativa Entrega PPA Unidade Meta 2020 Realizado 2020 % Meta 2020

724.1.01 Unidade de conservação implantada nº 2

2.Entrega: Unidade de Conservação Municipal Implantada

Análise do Desempenho Geral da Entrega

A APA da Praia de Mundaú, Emboaca e Flecheiras, no Município de 
Trairi foi criada em junho de 2020 por meio do Decreto Nº 037/2020, 
onde foi inserida no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação. 
Outras unidades estão em processo de criação e regularização, como a 
unidade de conservação em Pacatuba-CE e a APA de Maranguape-CE 
ainda não concluídos.

Desempenho Financeiro da Entrega  (Dados: Desempenho Físico da Entrega

Análise de Problema da Entrega

Âmbito: Processos
Problema: Aprovação Lei/decreto.

*Análise financeira inclui MAPPs não exclusivos à entrega.

1,00 50,00

31/12/2020)



Iniciativa Entrega PPA Unidade Meta 2020 Realizado 2020 % Meta 2020

724.1.01 Unidade de conservação implantada nº 2

3. Entrega: Unidade de Conservação Estadual Implantada

Análise do Desempenho Geral da Entrega

No ano de 2020, foi entregue 2 unidades de conservação estadual:
1) Unidade de Conservação localizada no município de Maracanaú-CE, à 
margem da CE-65 com uma área total de 136,65 hectares e perímetro de 
5.630,00 metros (Decreto Estadual n°33.568/2020) 2) Monumento Natural 
Gruta Casa de Pedra com 65,5191 hectares nos municípios de Madalena e 
Itatira (Decreto n°33.766/2020)

Desempenho Financeiro da Entrega  (Dados: Desempenho Físico da Entrega

Análise de Problema da Entrega

Entrega  concluída conforme previsto

*Análise financeira inclui MAPPs não exclusivos à entrega.

2,00 100,00

31/12/2020)



Iniciativa Entrega PPA Unidade Meta 2020 Realizado 2020 % Meta 2020

724.1.02 Plantio realizado Ha 13,00

5. Entrega: Plantio Realizado

Análise do Desempenho Geral da Entrega

No ano de 2020, de janeiro a março, foi realizado o plantio de 12,07 Ha 
distribuídos em Barbalha, Ipu, Caucaia e Fortaleza. Nos meses de abril a 
setembro, a entrega estava paralisada devidos os esforços concentrados no 
monitoramento de áreas já reflorestadas e prevenção diante do clima seco. Em 
outubro, foi reiniciado os esforços para o andamento da entrega e em 
novembro foram plantados mais 0,74 hectares no REVIS Periquito Cara-Suja. 
Tendo a entrega o alcance da meta planejada.

Desempenho Financeiro da Entrega  (Dados: Desempenho Físico da Entrega

Análise de Problema da Entrega

13,00 100,00

*Análise financeira inclui MAPPs não exclusivos à entrega.

31/12/2020)

Entrega  concluída conforme previsto



Iniciativa Entrega PPA Unidade Meta 2020 Realizado 2020 % Meta 2020

724.1.04 Capacitação realizada nº 10

6. Entrega: Capacitação para brigada de incêndio implantada

Análise do Desempenho Geral da Entrega

As capacitações precisaram se adaptar por conta da impossibilidade de 
capacitação presencial devido a pandemia. Foram realizadas ao todo 12 
capacitações de forma virtual. Sendo 9 para os Conselhos Gestores de 
Unidades de Conservação, brigadistas voluntários e demais interessados na 
temática, e 3 em formato de live sob coordenação da Sema com 
representantes do Corpo de Bombeiros IBAMA/PREVFOGO, Semace, Funceme 
e Sema tratando sobre diversos temas relacionados aos incêndios florestais, 
com emissão de 128 certificados ao final. 

Desempenho Financeiro da Entrega  (Dados: Desempenho Físico da Entrega

Análise de Problema da Entrega

12,00 120,00

*Análise financeira inclui MAPPs não exclusivos à entrega.

31/12/2020)

Entrega  concluída conforme previsto (meta superada)



Iniciativa Entrega PPA Unidade Meta 2020 Realizado 2020 % Meta 2020

724.1.04 Brigada de Incêndio Implantada nº 1

7. Entrega: Brigada de incêndio implantada

Análise do Desempenho Geral da Entrega

A entrega foi cancelada, devido a impossibilidade de execução. A 
inviabilidade surgiu mediante a necessidade de revisão do edital para 
contratação dos brigadistas com fins de atender a isonomia do Estado. 
Como para essa revisão, fazia-se necessário a alteração também de lei 
mais específica para a contratação. A entrega precisou ser cancelada, 
pois havia a necessidade de alteração da lei, aprovada na Assembleia, 
processo longo para o tempo remanente.

Desempenho Financeiro da Entrega  (Dados: Desempenho Físico da Entrega

Análise de Problema da Entrega

Âmbito: Processos
Problema: Aprovação Lei/decreto.

0,00 0,00

*Análise financeira inclui MAPPs não exclusivos à entrega.

31/12/2020)



Iniciativa Entrega PPA Unidade Meta 2020 Realizado 2020 % Meta 2020

724.1.06 Plano de manejo implantado nº 7,00

8. Entrega: Plano de Manejo Implantado

Análise do Desempenho Geral da Entrega

A entrega refere-se à um instrumento técnico que norteia a gestão da Unidade 
de Conservação, ordenando o uso público. Foram entregues no ano de 2020, 
os seguintes planos: 1) Plano de Manejo do Monumento Natural das Falésias 
de Beberibe 2)Plano de Manejo da Estação Ecológica do Pecém 3)Plano de 
Manejo da APA da Lagoa de Jijoca 4) Plano de Manejo do Parque Estadual Sítio 
Fundão. 5) Plano de Manejo do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do 
Meio 6) Plano de Manejo do Parque Estadual do Cocó. Todos os planos de 
manejo encontram-se disponíveis em 
https://www.sema.ce.gov.br/planos-de-manejos-das-unidades-de-conservacao/

Desempenho Financeiro da Entrega  (Dados: 

Entrega com Mapp sem valor programado para o período.

Desempenho Físico da Entrega

Análise de Problema da Entrega

6,00 85,71

31/12/2020)

Âmbito: Fatores Exógenos (II)
Problema: Decretação de estado de emergência/calamidade pública



Iniciativa Entrega PPA Unidade Meta 2020 Realizado 2020 % Meta 2020

724.1.07 Cadastro ambiental rural realizado nº 10

9. Entrega: Cadastro ambiental rural realizado (CAR)

Análise do Desempenho Geral da Entrega

A entrega refere-se à realização de cadastro ambiental dos imóveis 
rurais no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural a ser realizado 
pelo IDACE. Para viabilizá-la, tem que ser assinado um TDCO com a 
SEMACE. Com a assinatura do TDCO, o IDACE terá que licitar uma 
empresa para realizar o CAR. Considerando que licitação é um 
processo demorado, não foi possível executar a entrega dentro do 
prazo planejado.

Desempenho Financeiro da Entrega  (Dados: Desempenho Físico da Entrega

Análise de Problema da Entrega

0,00 0,00

31/12/2020)

Âmbito: Processos
Problema: Licitação



Programa 725 - Ceará no clima

Objetivo:  Reduzir as emissões de gases de efeito estufa 
no estado do Ceará e minimizar os efeitos negativos 

das mudanças climáticas



Programa PPA Polaridade Unidade Realizado 2019 Meta 2020 Realizado % Meta 2020

725 Quanto maior, melhor Ponto por praia 2,58 2,66 2,66 100,00

7. Indicador: Densidade de monitoramento da balneabilidade das 
praias de Fortaleza

Análise do Desempenho Geral do Indicador

O indicador expressa o número de pontos monitorados em Fortaleza 
em relação ao número total de praias de Fortaleza.

Em 2019, Fortaleza possuía 12 praias e 31 pontos de monitoramento, 
o que corresponde a uma densidade de 2,58 em 2019. Em 2020, foi 
aumentado 1 ponto de monitoramento, e a meta de densidade 2,66 
pontos pro praia foi alcançada.

Desempenho do Indicador 



Análise do Desempenho Geral do Indicador

O indicador expressa, em percentual, a relação entre o número de 
veículos fora do padrão vigente de emissão de fumaça, e o total de 
veículos vistoriados nas blitzes realizadas pela Semace. Trata-se dos os 
veículos do ciclo diesel que atendem ou não a legislação vigente no 
que se refere a emissão de particulados (fumaça).

O indicador alcançou a meta de 8,35 % de veículos, o que apresenta 
um desempenho de 91,65% da meta planejada. Um resultado 
favorável, pois apresenta uma diminuição de veículos fora do padrão 
da legislação.

8. Indicador: Veículos do ciclo diesel fora do padrão da legislação 
vigente vistoriados em blitzes

Programa PPA Polaridade Unidade Realizado 2019 Meta 2020 Realizado % Meta 2020

725 Quanto menor, melhor % - 10,00 8,35 91,65

Desempenho do Indicador 



Iniciativa Entrega PPA Unidade Meta 2020 Realizado 2020 % Meta 2020

725.1.02 Blitz Realizada nº 6,00

10. Entrega: Blitz Realizada

Análise do Desempenho Geral da Entrega

A entrega consiste em ações de fiscalização com uso de equipamentos 
que visam o controle da poluição atmosférica, provocadas por veículos 
do ciclo diesel. Em março foi realizado uma blitz na Grande Fortaleza, 
mas devido a Pandemia, as atividades foram paralisadas por 4 meses 
com retorno em agosto. De agosto a novembro foram realizadas 7 
blitzes e a entrega alcançou a meta planejada.

Desempenho Financeiro da Entrega  (Dados: 

Não há Mapp Investimento vinculado a esta entrega

Desempenho Físico da Entrega

Análise de Problema da Entrega

Entrega  concluída conforme previsto (meta superada)

8,00 133,33

31/12/2020)



Programa 726 - Resíduos Sólidos

Objetivo:  Reduzir os impactos negativos da geração e 
da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio 

ambiente e sobre a saúde humana.



Programa PPA Polaridade Unidade Realizado 2019 Meta 2020 Realizado 2020 % Meta 2020*

726 Quanto maior, melhor % 18,46 23,08

9. Indicador: Instituições públicas envolvidas com a Coleta Seletiva 
Solidária

Desempenho do Indicador Análise do Desempenho Geral do Indicador

O indicador demonstra o percentual de órgãos estaduais da 
administração pública direta e indireta que realizam a Coleta Seletiva 
Solidária em relação à quantidade total desses . A Coleta Seletiva 
Solidária propõe a correta destinação dos resíduos recicláveis à 
reciclagem com a participação de associações e/ou cooperativas de 
catadores, buscando a inclusão social e emancipação econômica de 
catadores de materiais reciclados. É calculado, a partir do número de 
órgãos estaduais da administração pública direta e indireta que aderiram 
ao projeto de Coleta Seletiva Solidária dividido pela quantidade de 
número total de órgãos estaduais da administração pública direta e 
indireta. (65)

No ano de 2020, houve adesão de somente 1,54% (1 órgão)  dos órgãos 
da administração pública ao projeto, o que acumuladamente com anos 
anteriores alcançou um realizado de 20%. Porém, esse resultado ficou 
abaixo da meta planejada, isso com a pandemia, medidas de restrição de 
trabalho presencial dificultaram o processo de visitas e acordos nas 
Instituições comprometendo o alcance da meta.

20,00 33,33

*Cálculo considera apenas o desempenho no ano de 2020, sem contar a execução de anos anteriores.



Programa PPA Polaridade Unidade Realizado 2019 Meta 2020 Realizado % Meta 2020

726 Quanto maior, melhor % 21,19 10,00 23,36 21,70

10. Indicador: Municípios com coleta seletiva 

Análise do Desempenho Geral do Indicador

O indicador expressa, em percentual, os municípios que realizam 
coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos em comparação ao total 
de municípios do Ceará.

No ano de 2019, 39 municípios aderiram ao Projeto, alcançando o 
resultado de 21,19%, e em 2020 houve a adesão de mais 4 município 
levando a um resultado cumulativamente de 23,36%. representando 
um desempenho de 21,70% em relação a meta planejada. Os 4 
municípios foram: Hidrolândia, Monsenhor Tabosa, Nova Russas e 
Tamboril  do Consórcio Sertão de Crateús I 

Desempenho do Indicador 

*Cálculo considera apenas o desempenho no ano de 2020, sem contar a execução de anos anteriores.



Análise do Desempenho Geral do Indicador

O indicador demonstra o percentual de municípios que realizam a 
disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos 
urbanos (RSU) em relação ao total de municípios do Ceará. 

No ano de 2020, alcançou 15,76% de Municípios com disposição final 
adequada de resíduos sólidos urbanos. São eles: Acopiara, Alcântaras, 
Brejo Santo, Cariré, Caucaia, Cedro, Coreaú, Forquilha, Fortaleza, 
Frecheirinha, Graça, Groaíras. Jucás, Madalena, Massapê, Meruoca, 
Mombaça, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Piquet Carneiro, Pires e 
Ferreira, Reriutaba, Salitre, Santana do Acaraú, Senador Pompeu, 
Senador Sá, Sobral, Varjota.

11. Indicador: Municípios com disposição final adequada de 
resíduos sólidos urbanos

Programa PPA Polaridade Unidade Realizado 2019 Meta 2020 Realizado % Meta 2020

726 Quanto maior, melhor % 5,98 15,76 15,76 100,00

Desempenho do Indicador 



Iniciativa Entrega PPA Unidade Meta 2020 Realizado 2020 % Meta 2020

726.1.02 Unidade de tratamento implantada nº 6,00

11. Entrega: Central Municipal de Resíduos sólidos Implantada

Análise do Desempenho Geral da Entrega

No ano de 2020, houve um atraso para a liberação das licenças, o que 
acarretou no atraso do início  das obras das CMRs (Centrais Municipais 
de Resíduos sólidos).  A conclusão das CMRs  estão prevista para 2021. 
7 licenças foram liberadas, porém somente 6 CMRs tiveram obras 
iniciadas, pois a CMRs do município de Ipúeiras, sede do consórcio teve 
problemas com a construtora licitada. Dessa forma, a entrega não 
obteve o alcance da meta planejada..

Desempenho Financeiro da Entrega (Dados: 

Não há Mapp Investimento vinculado a esta entrega

Desempenho Físico da Entrega

Análise de Problemas da Entrega

0,00 0,00

31/12/2020)

Âmbito: Processo
Problema: Licenciamento ambiental/Licitação



Iniciativa Entrega PPA Unidade Meta 2020 Realizado 2020 % Meta 2020

726.1.03 Catador beneficiado nº 1.249

12. Entrega: Catador beneficiado

Análise do Desempenho Geral da Entrega

A entrega consiste no assessoramento de catadores, incentivando-os a 
produzirem de forma associada e fomentando a inclusão na cadeia produtiva 
da reciclagem de resíduos sólidos. No ano de 2020 foram beneficiados 1.339 
catadores.  Embora a entrega esteja relacionada ao map 70, os recursos para a 
execução foram retirados do Map 62/Semace.  O uso do map 62 foi justificado 
pelo Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO) entre Sema e 
Semace devido ao Programa Estadual de Reforço a Renda decorrente da 
prestação de serviços ambientais no Ceará para o alcance do pagamento do 
auxílio financeiro aos Catadores. 

Desempenho Financeiro da Entrega  (Dados: Desempenho Físico da Entrega

Análise de Problema da Entrega

 Entrega  concluída conforme previsto (meta superada)

1.339 107,21

31/12/2020)




