
NOTA METODOLÓGICA DO INDICADOR
Titulo 

Detalhamento

Tipo  Impacto Resultado final Resultado intermediário

Relação ODS Ceará 2050 Acordo de resultados

Fórmula de cálculo

Unidade de medida

Polaridade  Quanto maior, melhor Quanto menor, melhor

Abrangência Estadual Regional Municipal Local

Periodicidade Mensal Bimestral Trimestral

Semestral Anual Bianual

Fonte do dado

Órgão responsável pelo dado

Nome do responsável pelo dado

Órgão responsável pela Política

Série histórica

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ano de referência 2014 2015 2016 2017 2018
Metas para o período

2020 2021 2022 2023

Pressupostos



A Nota Metodológica é composta pelos seguintes campos:

 Titulo: o próprio nome do indicador.
 Detalhamento:  Redação simples e concisa que descreva e/ou conceitue as

variáveis que compõem o indicador, de maneira a facilitar a interpretação do
leitor (a redação deve estar em formato claro e simples,  para que qualquer
pessoa  que  o  leia  consiga  interpretá-la).  Também  pode  trazer  a  forma  de
aplicação desse indicador, o que ele mensura, bem como suas limitações.

 Tipo:  os indicadores do PPA 20-23 serão do tipo  Impacto,  para indicadores
estratégicos (Eixos), Resultado final, para indicadores temáticos (Temas), e de
Resultado intermediário, para indicadores programáticos (Programas).

 Relação: indicação se determinado indicador mede algum ODS, ou objetivo do
Ceará 2050 ou do Acordo de Resultados, ou seja, se trata-se de um indicador
do PPA que também é indicador dos ODS, do Ceará 2050 ou do Acordo de
Resultados.

 Fórmula de cálculo: expressão matemática utilizada no cálculo do indicador,
destacando o significado de cada uma de suas variáveis.

 Unidade de medida:  quantidade específica  de determinada grandeza física
que serve como padrão para outras medidas, isto é, a forma como determinado
indicador  é medido,  podendo ser:  número,  percentual,  tonelada,  quilômetro,
metros cúbicos por segundo, casos por 100 mil habitantes etc.

 Polaridade: indica a melhora ou piora dos resultados do indicador, mostrando
a direção desejada para a medida em questão. No que se deseja aumentar,
“maior melhor”, e no que se deseja reduzir, “menor melhor”.

 Abrangência:  área  a  que  correspondem  os  dados  obtidos,  podendo  ser:
nacional. estadual, regional, municipal e local.

 Periodicidade: intervalo de tempo com que são coletados os dados, podendo
ser: mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral, anual e bianual.

 Fonte do dado: origem dos dados utilizados no cálculo do indicador.
 Órgão  responsável  pelo  dado:  órgão  responsável  pela  coleta  e

acompanhamento do indicador.
 Nome  do  responsável  pelo  dado:  indivíduo  responsável  pela  coleta  e

acompanhamento do indicador.
 Órgão responsável pela Política: órgão responsável pela gestão da política

pública, cujo resultado é medido pelo indicador em questão.
 Série histórica: registro anual do desempenho do indicador.
 Ano de referência: ano de verificação do desempenho do indicador para ser

utilizado de parâmetro para a definição das metas.
 Metas para o período:  estabelecimento de desempenho futuro do indicador

nos anos de vigência do PPA.
 Pressupostos: situações ou fatos que, embora incertos, são assumidos como

verdadeiros para que o resultado esperado seja alcançado, podendo envolver
riscos  ou  oportunidades  de  natureza  ambiental,  climatológica,  financeira,
institucional, social, política, dentre outras.


