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Resumo
O Programa de Extensão Observatório de Políticas Públicas - OPP/UFC 
(https://oppceufc.wordpress.com) tem como missão acompanhar e avaliar as gestões governamentais 
e suas ações no Ceará, com o intuito de estimular a sociedade civil para contribuir com o 
controle social das políticas implementadas. Esse trabalho tem como objetivo apresentar 
informações sobre as despesas públicas do estado constantes nas Leis Orçamentárias Anuais e das 
Execuções Orçamentárias com vistas a analisar a forma como os recursos foram repassados e 
utilizados pelas mais diversas áreas ao longo dos últimos dez anos. A etapa inicial e a mais 
longa desse trabalho foi a coleta de dados, pois uma das principais preocupações era conferir a 
fidelidade das informações, sempre procurando extraí-las de sites do próprio governo estadual, 
cujas principais fontes foram os das Secretárias de Planejamento e Gestão (SEPLAG/CE) e da 
Fazenda (SEFAZ/CE) do Estado do Ceará, que disponibilizam as referidas Leis e Execuções 
Orçamentárias, respectivamente. A etapa seguinte consistiu em  agrupar os dados por função e 
respectivas subfunções e expo-los graficamente. Na análise observamos que os recursos são 
distribuídos seguindo um certo padrão, com predomínio de gastos nas áreas de educação, saúde e 
previdência social. Todavia, ao longo do período a segurança pública passa a representar uma 
parte mais relevante nos gastos públicos cuja contrapartida é a redução da participação das 
despesas com educação no total de gastos do estado.
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