GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP
ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS

Secretarias/Programas / Projetos

Valor Aprovado
2010

Objetivo Geral

Beneficiários

Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Social - STDS

Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação

Crianças e adolescentes , na faixa etária de 6
Atender crianças e adolescentes, com atividades
a 17 anos, em situação de pobreza e
esportivas e culturais, complementares
às
8.100.000,00
indigência
residentes
nas
áreas
de
atividades escolares através de 18 ABCs, 4
abrangência
das
unidades
operacionais
Centros de Iniciação Profisional e 2 Circos .
disponibilizadas pela STDS.

Programa Criança Fora da Rua, Dentro da
Escola

Retirar as crianças e adolescentes que se
Crianças e adolescentes identificadas em
encontram nas ruas de Fortaleza, provenientes de
situação de rua, cujas famílias apresentam
6.150.000,00 famílias em situação de extrema vulnerabilidade.
rendimento mensal percapta domiciliar igual
ou inferior a ¼ do salário mínimo.

Idoso: Um Sujeito Pleno(*)

Novos Caminhos para Proteção e
Profissionalização de Mulheres Vítimas de
Violência

Inclusão Social com Arte, Esporte e
Educação

Acesso de Pessoas Portadoras de
Deficiência à Inclusão Social

Famílias: Desafio e Inclusão Social

FONTE: SEPLAG/GEF
Informações sujeitas a alterações

Prestar assistência integral ao idoso em situação
de vulnerabilidade, proporcionando melhoria na
1.700.000,00
Idosos em situação de abandono.
sua qualidade de vida.
Desenvolve ações para o empoderamento da
mulher vitimizada, na perspectiva de capacitação,
250.000,00 objetivando a prevenção e superação do ciclo da
violência de acordo com a demanda.

Mulheres vítimas de violência doméstica e
sua prole, encaminhadas pela Delegacia de
Defesa da Mulher, em situação de risco
iminente de vida.

1400 crianças, adolescentes e jovens, na
Atender crianças e adolescentes em situação de
faixa etária de 07 a 24 anos, em situação de
risco
e
moradores
de
rua,
oferecendo
1.700.000,00
risco pessoal e social e suas famílias,
oportunidades educativas, através da arte e do
incluindo albergue provisório para 50
esporte.
crianças, adolescentes e jovens.
Viabilizar o acesso de portadores de deficiência à
450.000,00 educação
e
tratamento
especializado,
na Portadores de deficiência
perspectiva da habilitação à vida social.

Implantar 10 Centros de Atendimento à Família
criando espaços de reflexão, discussão e
2.100.000,00 capacitação, na perspectiva de prevenir e superar
as desigualdades e exclusão social, tendo a
família como unidade de atenção.

17.000 famílias que se encontram abaixo da
linha de pobreza com renda média mensal de
½ salário mínimo, atendendo aos segmentos
com maior nível de carência e necessidades
assistenciais tais como: adolescentes, idosos,
jovens,
desempregados,
portadores
de
deficiência e dependentes químicos.

Secretarias/Programas / Projetos

Restaurante Popular Mesa do Povo

Abrigamento de Crianças e Adolescentes
em Situação de Abandono(*)

Assistência Emergencial a Pessoa ou
Grupos em Situação de Extrema
Pobreza/Apoio às ações desenvolvidas
juntas às famílias em situação de
vulnerabilidade social temporária

Investimento Cidadão

Terceira Idade Cidadã

Fortalecimento da Rede de Assistência
Social Parceira da STDS-Subvenção Social
– Especial

FONTE: SEPLAG/GEF
Informações sujeitas a alterações

Valor Aprovado
2010

Objetivo Geral

Fornecer 1600 refeições diárias, no bairro da
Paragaba, em Fortaleza, nutricionalmente
balanceada, fora do domicílio, a preços
1.300.000,00 acessíveis, em ambiente higienizado e saudável,
contribuindo para o fortalecimento da cidadania ,
promovendo a dignidade , a convivência e a
sociabilidade.

Beneficiários
População, prioritariamente dos extratos
sociais mais vulneráveis, que realiza suas
refeições fora de casa e reside distante dos
seus locais de trabalho e/ou convivência
social. São trabalhadores do mercado formal
e informal, desempregados, aposentados,
estudantes e idosos, oriundos de diferentes
bairros e região metropolitana de Fortaleza.

Crianças de 0 a 6 anos em situação de
abandono
ou
temporariamente
Garantir proteção social integral às crianças em
impossibilitadas de
permanecer com a
situação de abandono, ameaçadas ou violentadas família.(Abrigo Tia Júlia - ATJ); Crianças e
em seus direitos, impossibilitadas de permanecer adolescente de 12 a 18 anos portadores de
com a família em caráter provisório ou duradouro deficiência mental e deficiência múltiplas
4.450.000,00
e adolescentes com deficiências mental e
associadas, em situação de abandono ou
múltiplas associadas em situação de abandono,
temporariamente
impossibilitadas
de
impossibilitadas de permanecer com a família em permanecer
com
a
família.(Abrigo
caráter provisório ou duradouro.
Desembargador Olívio Câmara – ADOC),
Prestar assistência emergencial a pessoas em Pessoas ou grupo de pessoas com renda
situação de vulnerabilidade econômica e social, familiar per capita até ¼ de salário mínimo;
1.100.000,00 através da concessão de benefícios eventuais que
facilitem a superação do problema apresentado.

Implementar, fomentar e apoiar, de forma
articulada com as demais políticas públicas o
acesso de pessoas portadoras de deficiências a
600.000,00
programas, projetos e ações indispensáveis ao
pleno emponderamento e inclusão social em
todos os aspectos da vida.

Fortalecer e ampliar os espaços de proteção e
inclusão social do idoso, tendo como foco o
fortalecimento
da
convivência
familiar
e
comunitária.
Atender as Organizações Não Governamentais
(ONGs) do município de Fortaleza e interior do
Estado,
através
de
Editais
Públicos
de
O
financiamento
objetiva
2.000.000,00 credenciamento.
fortalecer e complementar as ações desenvolvidas
pela ONGs, junto aos diversos segmentos:
criança,
adolescente,
idoso,
pessoas
com
deficiência e famílias.
1.300.000,00

4.800 Pessoas portadoras de deficiência
mental, motora, visual, auditiva, múltipla e
orgânica, de ambos os sexos, de qualquer
faixa etária, em situação de vulnerabilidade e
seus
familiares
inseridos
em
áreas
identificadas pelo IPECE-2004, como focos de
exclusão social e de extrema pobreza, cuja
renda familiar per capita se situe no patamar
de até ¼ (um quarto) do salário mínimo.
7.800 pessoas com 60 anos ou mais, cuja
renda mensal esteja na faixa de zero a dois
salários mínimos.

Famílias que se encontram em situação de
risco pessoal e social.

Secretarias/Programas / Projetos

Fortalecimento da Rede de Assistência
Social Parceira da STDS-Subvenção Social
– Básica

Valor Aprovado
2010

Objetivo Geral

Beneficiários

Atender as Organizações Não Governamentais
(ONGs) do município de Fortaleza e interior do
Estado,
através
de
Editais
Públicos
de
credenciamento.
O
financiamento
objetiva População que vive em situação de
2.350.000,00 fortalecer e complementar as ações desenvolvidas vulnerabilidade social decorrente da pobreza
pela ONGs, junto aos diversos segmentos: e/ou fragilização de vínculos afetivos.
criança,
adolescente,
idoso,
pessoas
com
deficiência e famílias.

Artesanato competitivo

Fomentar o artesanato cearense como atividade
econômica e de inclusão social, mediante a
valorização da identidade cultural cearense,
Associações,
cooperativas
e
grupos
1.500.000,00 integrando-se a cadeia produtiva de turismo e da
cultura, e, assim, promover a ampliação das produtivos de artesanato (52 municípios)
oportunidades de trabalho e geração de renda dos
artesãos do Estado do Ceará

Apoio as Famílias em situação de
vulnerabilidade(Estação Família)

Promover o desenvolvimento de competências
familiares nos eixos de cognição pessoais
5.700 mulheres, mães e chefes de família de
1.263.000,00 produtivos e relacionais para mulheres, mães e
57 municípios.
chefes de família, visando uma melhor qualidade
na condução da unidade familiar.

Aquisição de 1.440 kits Criando
Oportunidades

Repassar kits de instrumental de trabalho para
800.000,00 educandos qualificados com melhor desempenho Jovens em situação de risco pessoal e social.
nos cursos de qualificação profissional.

É jovem Juventude Empreendedora

Possibilitar a inserção do jovem no mercado de
1.350.000,00 trabalho e capacitá-lo para atuar como agente de População jovem do Estado.
mudança em sua comunidade.

É jovem Juventude cidadã

2.110.900,00

Bancos Comunitários do Ceará

Os municípios beneficiados são: Ibaretama;
Caridade; Choró, Ocara; Madalena; Itarema;
Melhorar as condições de vida de pessoas que
Irauçuba; Mons. Tabosa; Tamboril e Palhano.
1.070.000,00 vivem na linha da probreza no Estado com a
A meta é atingir vinte mil pessoas e inserir
implantação de 10 bancos comunitários.
duas mil no sistema financeiro, além de
capacitação e serviços bancários.

E Jovem-Primeiro Passo/PROCAPS

Desenvolver ações de cidadania, atividades
culturais e esportivas, educação social e
profissional, para adolescentes e jovens de baixa
renda, na faixa etária de 16 a 21 anos,
7.650.000,00
População jovem de 85 municípios
estimulando o protagonismo juvenil, a coresponsabilidade, a vivencia no mundo trabalho,
proporcionando assim a melhoria na qualidade de
vida do publico focalizado

FONTE: SEPLAG/GEF
Informações sujeitas a alterações

Realizar
ações
sócio
educativas
e
profissionalizantes, contribuindo para formação
inovadora e criativa, visando o desenvolvimento
do capital humano dos jovens.

Jovens de 16 a 24 anos, estudantes de
escolas públicas, oriundos de famílias com
renda per capita de ½ salário mínimo em
situação de risco pessoal e social.

Secretarias/Programas / Projetos

Ações de Qualificação nas casas de
medidas socioeducativas da
STDS/qualificação dos internos dos
Centros Educacionais

Valor Aprovado
2010

Objetivo Geral

Beneficiários

Elevar o nível de qualificação social e profissional
dos jovens que se encontram cumprindo medidas
sócio-educativas de internação, egressos de
medidas sócio-educativas, adolescentes/jovens,
em situação de risco pessoal e social atendidos 420 jovens em cumprimento de medidas
600.000,00 pela rede sócio-assistencial da SDTS (Centros sócio educativas nos Centros Educacionais da
Educacionais,
Casa
do
Caminho,
ADOC), STDS. Município beneficiado: Fortaleza.
proporcionando-lhes
oportunidades
de
desenvolvimento de competências humanas,
sociais, profissionais e melhoria da qualidade de
vida.

Qualificação Social e profissional do
trabalhador cearense/realização das 1097
ações de qualificação

Promover, através de
ações de qualificação
social e profissional, a elevação do nível de renda
2.650.000,00 e a capacitação tecnológica de trabalhadores(as)
cearenses, proporcionando-lhes oportunidades de
melhoria da qualidade de vida e de trabalho.

Construção e Aquisição de Equipamentos
para o Centro de Profissionalização
Inclusiva para Pessoas Portadoras de
Deficiência

4.595.867,67

Projeto Passando a Limpo Beira Mar

Mulheres chefes de família cadastradas no
cadúnico,
desempregados,
autônomos,
jovens de 16 a 24 anos a procura do primeiro
emprego, segmentos especiais.

Construir e equipar o Centro de Profissionalização
1.200 pessoas com deficiência atendidas/ano.
Inclusiva para Pessoas com Deficiência.

Melhorar as condições de vida de crianças e
adolescentes em situação de extrema
vulnerabilidade e risco social que circulam na
350.000,00 Avenida Beira Mar, por meio da realização de
ações socioeducativas, assistenciais e
profissionalizantes, visando a sua inserção na
família, sociedade e mercado de trabalho.

50 crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade e risco que vivem na Av.
Beira Mar e adjacências.

Construção e Aquisição de Equipamentos
para o Abrigo de Idosos do Bairro São
Gerardo

5.149.601,13

Inclusão Social e Produtiva de Famílias
Cearenses Cadastradas no Cadúnico

Pequenos produtores, integrantes de núcleos
produtivos, famílias de produtores da
agricultura familiar cadastradas, famílias de
baixa
renda,
catadores
de
materiais
recicláveis
da
cadeia
OGR,
artesãos
Promover a inclusão social e produtiva de famílias
pertencentes a entidades e grupos produtivos
1.270.302,30 cadastradas
no
CadÚnico,
através
do
do Estado do Ceará beneficiários do
desenvolvimento de cadeias produtivas.
Programa Federal Bolsa Família, mulheres
chefes de família cadastradas, trabalhadores
sem ocupação, pessoas que trabalham como
autônomos, jovens de 16 a 24 anos a
procura de emprego e segmentos especiais.

Implementação do Centro de Referência do
Artesanato do Cariri

FONTE: SEPLAG/GEF
Informações sujeitas a alterações

Construir,
Idosos.

reformar

e

equipar

o

Agrigo

dos

Idosos.

Dinamizar o Centro de Artesanato do Cariri,
transformando-o em espaço de capacitação e
6.000
artesãos
individuais
de
grupos
800.000,00 comercialização do artesanato e promover a
produtivos e entidades artesanais da região.
ampliação das oportunidades de trabalho e
geração de renda para outros artesãos da região.

Secretarias/Programas / Projetos

Valor Aprovado
2010

Objetivo Geral

Beneficiários

Ceará Jovem – Aprendizagem em Serviço

Possibilitar aos estudantes e egressos do ensino
médio a oportunidade de competir e preparar-se
7.850.000,00 para o mercado de trabalho através da formação
em serviço e aquisição de uma visão diferente
quanto à carreira e escolha profissional.

Garantindo a Acessibilidade

Prestar assistência emergencial a pessoas com
deficiência em situação de pobreza com dificuldade de
acessibilidade, com vistas à melhoria da qualidade de 7.256
pessoas
2.000.000,00
vida e inclusão econômica e social através da acessibilidade.
concessão de equipamentos que possibilitem a
superação

Cofinanciamento do programa de atenção
integral às famílias

Fortalecer a implementação do SUAS no Ceará,
no âmbito da proteção social básica, através do 83.250 famílias (103 municípios) em situação
3.500.000,00 cofinanciamento do Serviço de Proteção e de vulnerabilidade referenciadas nos Centros
Atendimento Integral à Família-PAIF nos Centros de Referência da Assistência Social-CRAS.
de Referência da Assistência Social-CRAS.

Segurança Alimentar e Nutricional
Comunidade Quilombolas da Serra do
Evaristo – Ceará -”Nossa Moeda Perdida”
Sub - Total

Jovens de 18 a 24 anos que estejam
cursando ou concluindo o ensino médio em
escolas da Rede Pública de ensino e que não
estejam engajados em nenhum programa
social similar.

com

dificultada

de

Promover a segurança alimentar e nutricional da
comunidade Quilombola Kolping da Serra do
33.800,00 Evaristo, integrando atividades diversificadas na 200 famílias da comunidade Quilombolas.
produção/beneficiamento
de
alimentos
e
recuparação ambiental.
78.093.471,10

-

Secretaria da Ciência e Tecnologia SECITECE

Incentivo à Capacitação de Recursos
Humanos para a Melhoria do Ensino
Fundamental e Médio

Centro Digital do Ceará

Sub - Total
Secretaria das Cidades - SCIDADES

FONTE: SEPLAG/GEF
Informações sujeitas a alterações

Formar professores para o ensino fundamental e
médio, de escolas públicas, nas áreas de
português, matemática e ciência (licenciatura), e
proporcionar aos egressos do ensino médio das
escolas públicas dos municípios de menor IDM o
Professores e egressos do ensino médio em
2.076.210,00 acesso a universidade, de maneira a promover a
inclusão social, fomentando ações que propiciem cursos do ensino superior
a melhoria da qualidade da educação, e
fortalecendo as atividades do ensino fundamental
e médio nos municípios de menor IDM do Estado.
Disseminar conhecimentos e habilidades no
domínio das tecnologias da informação, em
hardware e software aberto, em associação com o
estímulo
à
profissionalização,
à
melhoria
educacional e ao negócio em informática, como
Jovens e adultos dos municípios com menor
650.000,00 forma de apoio ao trabalho e ao emprego não agrícola no interior do estado do Ceará e apoio ao IDM
Projeto Incentivo à capacitação de recursos
humanos para melhoria do ensino fundamental e
médio nos municípios de menor IDM.

2.726.210,00

Secretarias/Programas / Projetos

Plano Setorial de Combate à Pobreza
(Habitação e Estruturação Urbana)
Unidades Habitacionais e Kits Sanitários

Saneamento Ambiental do CearáAtendimento com Serviços Públicos de
Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário em Municípios com Menores
IDM(Projeto Alvorada)

Inserção Produtiva APL'S

Saneamento Rural(KFW)
Reforma e Melhoria Habitacional em
Convênio com Associações de Movimentos
Habitacionais
Construção de Fogões de Eficiência
Energética

Reassentamento das famílias próximo ao
IPPO II em Itaitinga
Sub - Total

Valor Aprovado
2010

Objetivo Geral

Combater
a
pobreza,
estimulando
o
desenvolvimento local e a inclusão social de
famílias carentes, proporcionando melhoria da
qualidade de vida das populações assistidas,
70.526.249,21 através da oferta de habitação digna e de infraestrutura básica e das condições necessárias ao
convívio familiar e social, integração com a cidade
e pleno exercício da cidadania

Beneficiários
Famílias carentes, aglutinadas em torno de
associações
comunitárias
legalmente
constituídas e que atendam aos critérios de
acessibilidade
e
de
seletividade
estabelecidos, com prioridade para aquelas
ocupante de áreas de risco e ou preservação
ambiental.

Ampliar o atendimento com sistemas públicos de 22 municípios com sistema de abastecimento
abastecimento de água, sistemas públicos e de água e sistema de esgotamento sanitário.
soluções individuais para a disposição de esgotos
3.807.361,25 dos municípios mais pobres que apresentaram os
menores índices de desenvolvimento municipal.
Apoiar técnica e financeiramente, a projetos
produtivos (núcleos ou arranjos produtivos locais)
4.000.000,00 no Estado do Ceará, com exceção da Região 44 APL's de todo o Estado
Metropolitana de Fortaleza - RMF
Aracati, Piquet Carneiro, Jaguaruana, Russas,
Implantar sistemas de abastecimento d'água e
Canindé, Boa Viagem, Madalena, Banabuiu e
esgoto.
Senador Pompeu
Combater à pobreza e promover a inclusão social
500 famílias da Região Metropolitana de
1.000.000,00 de famílias carentes através da oferta de
Fortaleza
habitação adequada.
Construir fogões com eficiência energética, com o
09 municípios (demanda de prefeituras ou de
6.090.330,00 desenvolvimento de ações para melhorar a saúde
de 22.500 famílias na zona rural. O projeto que se entidades comunitárias)
pretende desenvolver, visa melhorar a saúde das
Construir 150 casas com infra-estrutura e
aquisição de terreno para atender às famílias que
520.000,00
150 famílias que moram próximo ao IPPO II.
hoje ocupam indevidamente área próxima ao
Instituto Penal Paulo Oliveira - IPPO II.
7.842.835,57

93.786.776,03

Secretaria de Desenvolvimento
Agrário-SDA

Programa Agente Rural

Distribuição de Sementes Fiscalizadas

FONTE: SEPLAG/GEF
Informações sujeitas a alterações

Fortalecer a Assistência Técnica e Extensão Rural
(ATER) nas áreas de produção, com vistas à
promoção do desenvolvimento rural sustentável
12.200.000,00
dos municípios cearenses e a conseqüente
melhoria das condições de vida dos produtores
rurais e suas famílias.
Adquirir e distribuir aos agricultores de base
familiar, sementes certificadas / fiscalizadas de
elevado potencial genético. Promover ações
16.087.650,00 diretas e indiretas de apoio à produção e
comercialização, em áreas de sequeiro e
irrigadas,
promovendo
o
desenvolvimento
sustentável dos produtos da agricultura cearense.

Produtores rurais de base familiar

116.780 agricultores de base familiar,
integrante
de
assentamentos
rurais,
associações
comunitárias,
cooperativas
agrícolas e produtores individuais.

Secretarias/Programas / Projetos

Aquisição e Distribuição de leite

Práticas Agrícolas de Convivência com o
Semi-Árido Cearense

Seguro Safra

Programa Biodiesel do Ceará

Construção de Cisternas

Valor Aprovado
2010

Objetivo Geral

Beneficiários

Promover o desenvolvimento do setor de
produção de leite, gerando mais trabalho e renda
no campo, proporcionando aos pequenos e
médios produtores de leite: trabalho, produção e gestantes e crianças de 6 meses a 6 anos de
6.821.353,60 comercialização garantidos o ano inteiro. Combate idade
que
apresentem
a desnutrição de crianças e gestantes, reduzindo desnutrição/agricultores familiares
a mortalidade infantil através da distribuição
gratuita do leite em 110 municípios do Estado.
Desenvolver ações junto às comunidades rurais
de agricultores (as) de base familiar, fomentando
o uso e adoção de tecnologias apropriadas ou de
convivência com as adversidades impostas pelo
clima semi-árido, a partir de modelos de
1.000.000,00 explorações menos agressivos ao meio ambiente,
que garantam a sustentabilidade dos agro
ecossistemas, melhore o nível de renda das
famílias e promova o estabelecimento da inclusão
social.
Propiciar condições sustentáveis para o aumento
da capacidade produtiva, com conseqüente
geração de emprego e renda, implementando
9.900.000,00 uma rede de serviços de apoio à produção
agropecuária, priorizando grupos de produtores
organizados nos 18 Agropólos do Estado do
Ceará.
Incentivo a produção de mamona e girassol para
12.850.000,00
produção de Biodiesel
Contribuir para que as famílias e comunidades do
semi-árido nordestino possam melhorar suas
condições de vida e solucionar o problema da
444.444,44 água para o consumo humano, por meio da
construção de cisternas, bem como fomentar a
formação e a capacitação para a convivência
sustentável como o semi-árido.
nos

assentamentos

Pequenos e médios produtores que tiveram
suas safras perdidas com estiagens, cuja
renda familiar mensal seja de até 1,5 salário
mínimo, além de cultivarem em áreas não
irrigadas.
Produtores rurais de base familiar
Famílias carentes, obrigatoriamente de baixa
renda que sofrem de falta d'água ou meio
suficientemente adequado para armazená-lo,
com problemas de abastecimento para o
plantio e consumo humano.
450 famílias beneficiárias do programa
nacional de crédito fundiário, indicadas pelos
movimentos sindicais e sociais.

Construção de 450 habitações Rurais nos
Assentamentos

1.732.500,00

Construção de Sistemas de Abastecimento
de água - Projeto São José/Funasa

Construir 227 sistemas de abastecimento rural de
3.521.068,47 água do Plano de Ações de Convivência com a 19.284 famílias
Seca em convênio com a FUNASA

Aproveitamento Hidroagrícola do
Castanhão

Implementar processos produtivos nos Perímetros
Irrigados Alagamar, Curupati e Mandacaru, no
9.647.626,00
Complexo Castanhão, nos municípios de
Jaguaretama e Jaguaribara.

FONTE: SEPLAG/GEF
Informações sujeitas a alterações

Construir 450 habitações
rurais do Estado

10.963 pequenos agricultores familiares
integrantes
de
assentamentos
rurais,
associações comunitárias e cooperativas
agrícolas.

O público objeto deste projeto serão as 281
famílias de agricultores de base familiar de
Jaguaribara
e
104
de
Jaguaretama
impactadas pela barragem do Castanhão,
integrante de assentamentos rurais. Além
disso, serão indiretamente beneficiadas pelo
menos outras 100 famílias utilizadas na mão
de obra da construção civil da implantação.

Secretarias/Programas / Projetos

Construção de Cisternas

Valor Aprovado
2010

Objetivo Geral

Beneficiários

O presente projeto tem como objetivo geral
garantir, através de uma ação complementar, a 57 cisternas construídas beneficiando 57
87.000,00 execução do Projeto de Construção de Cisternas e famílias de baixa renda no município de
Capacitação para Convivência com o Semi-Árido Itapipoca.
da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do
Governo do Estado do Ceará.

Projeto São José-Implantação de
Saneamento Rural, Aquisição de tratores,
implantação de sistema de abastecimento
dágua, melhoria sanitária domiciliares

Combate à pobreza, estímulo ao desenvolvimento
local, inclusão social de famílias carentes,
proporcionando melhoria da qualidade de vida das
36.953.761,66 populações assistidas, através da implantação de 30.623 famílias.
Sistema de Abastecimento de Água e Melhorias
Sanitárias
Domiciliares
prioritariamente
nas
comunidades
com
baixo
índice
de
desenvolvimento social.

Construção de 49.000 Cisternas de Placas
– Convênio MDS

O presente projeto tem como objetivo geral
garantir, através de uma ação complementar, a
26.250 cisternas construidas benefeciando
20.000.000,00 execução do Projeto de Construção de Cisternas e
Capacitação para Convivência com o Semi-Árido 26.250 familias em 105 municípios
da Secretaria do Desenvolvimento Agrário do
Governo do Estado do Ceará.

Ampliação dos Serviços de ATER nos
Territórios da Cidadania

Recuperação de 25 Açudes Localizados em
Projetos de Assentamentos Rurais do
Ceará

Implantação de 106 Sistemas de
Abastecimanto de Água em Comunidades
Rurais

Convênio com o Instituto Agropolos para
Supervisão de Assistência Técnica Rural
Sub - Total
Secretaria da Educação Básica –
SEDUC

FONTE: SEPLAG/GEF
Informações sujeitas a alterações

Promover a universalização da Assistência técnica
e Extensão Rural (ATER) nos municípios que
compõem os Territórios da Cidadania do Estado
2.466.210,00
do Ceará, com a elevação da produção e renda,
incremento da produtividade com rentabilidade da
Agricultura familiar
Recuperação de 25 açudes localizados em
433.833,70 projetos de assentamentos rurais no estado do
Ceará.
Combate à pobreza, estímulo ao desenvolvimento
local, inclusão social de famílias carentes,
proporcionando melhoria da qualidade de vida das
populações assistidas, através da implantação de
4.746.974,08
Sistema de Abastecimento de Água e Melhorias
Sanitárias Domiciliares prioritariamente nas
comunidades com baixo índice de
desenvolvimento social
Fortalecer as ações de assistência técnica e
extensão rural no Estado do Ceará, através da
4.950.000,00 supervisão, orientação e assistencia aos agentes
rurais e agricultores familiares, proporcionando
maior eficiencia
143.842.421,95

68.100 Técnicos e agricultores familiares
beneficiados,
681
agentes
rurais
assistidos/orientados
na
execução
dos
projetos.

1.398 famílias.

As famílias inseridas no meio rural com
necessidade Saneamento e Abastecimento
D´Agua e equipamentos agrícolas para
trabalhar a sua produção.

73.400 agricultores/as familiares beneficiados
nos programas da SDA

Secretarias/Programas / Projetos

E Jovem

Prêmio Escola Nota 10

Sub-Total

Valor Aprovado
2010

Objetivo Geral

Beneficiários

Articular a formação de nível médio com o ensino
profissional e o mundo do trabalho através da
Alunos egressos ou do 3º ano do ensino
5.400.000,00 capacitação de jovens em tecnologias da
informação e comunicação, empreendedorismo e médio da Escola Pública
cooperativismo, ampliando as chances de
inserção no mercado e geração de emprego e
renda nas áreas mais pobres do Estado do Ceará.
Fortalecer a política de melhoria da qualidade de
Alunos do 2º ano do ensino fundamental das
30.000.000,00 aprendizagem quanto à alfabetização das crianças
escolas públicas do Estado do Ceará
de 6 e 7 anos de idade do Estado do Ceará
através da premiação de até 150 escolas com
melhores resultados obtidos no IDE-Alfa 2009.
35.400.000,00

Secretaria da Cultura - SECULT

Agentes de Leitura do Ceará

Centro Cultural Bom Jardim

Escola de Artes e Ofício Thomaz Pompeu
Sobrinho

Sub-Total

2.100.000,00

Democratizar o acesso ao livro e à leitura, através
da atuação de 175 agentes de leitura, junto às Crianças, jovens, adultos e
comunidades com baixo IDH.
famílias de 15 municípios com os menores IDM

idosos

das

Disponibilizar
um
espaço
de
convivência
comunitária (lazer e entretenimento) à população
550.000,00
Moradores do Grande Bom Jardim e entorno
da região do Grande Bom Jardim.
Promover atividades de valorização, qualificação
profissional e difusão do Patrimônio Cultural do
Estado do Ceará para jovens de baixa renda,
como ação estratégica de inclusão social,
400.000,00
somando esforços junto às setoriais de governo e
demais parceiros da sociedade no combate à
pobreza e melhoria da qualidade de vida da
população cearense.

Jovens de 18 a 24 anos regularmente
matriculados na rede pública de ensino, com
habilidades artísticas, com renda per capta
inferior
a
½
salário
mínimo
e
preferencialmente residente das áreas de
risco da região metropolitana e cariri
cearense, e professores da rede pública de
ensino.

3.050.000,00

Secretaria do Esporte - SESPORTE

Bolsa Esporte

FONTE: SEPLAG/GEF
Informações sujeitas a alterações

Estimular a iniciação à atividade esportiva a
crianças, jovens e adultos de segmentos sociais
diferenciados
e
de
modalidades
diversas,
proporcionando a estes, uma melhor qualidade de 900 pessoas que pertencem às populações
2.400.000,00 vida, através da concessão de bolsas para vulneráveis que se situam abaixo da linha da
manutenção de sua atividade esportiva e pobreza
parcerias com os equipamentos sociais das
comunidades que servem de espaço para a
prática e treinamento dos bolsistas.

Secretarias/Programas / Projetos

Segundo Tempo Estadual

Valor Aprovado
2010

Objetivo Geral

Beneficiários

Proporcionar à prática da atividade esportiva
através da massificação do esporte como meio de
inclusão
social,
beneficiando
crianças
e Jovens na faixa etária de 07 a 17 anos.
1.372.385,85 adolescentes carentes em situação de risco Implantação de 283 núcleos de esportes,
pessoal e social, fortalecendo as competências sendo 183 no interior e 50 em Fortaleza.
familiares e estimulando a escolarização.
Ampliar e reformar os parques esportivos
existentes no Estado do Ceará, com vistas a Ampliação
facilitar o acesso da população cearense aos esportivas.
equipamentos e atividades esportivas.

Reforma e Construção de Quadras
Esportivas

375.138,06

Viva Mais

Desenvolver atividades esportivas e culturais de
forma participativa combatendo e prevenindo a
650.000,00 criminalidade, integrando os jovens às suas Jovens de Fortaleza e Maracanaú.
famílias e contribuindo assim para a formação da
sua cidadania.

Sub - Total

e

reforma

de

12

quadras

4.797.523,91

Secretaria de Recursos Hídricos - SRH
Implantação de Sistemas de Abastecimento
d’Água com Rede de Distribuição Domiciliar, em
Comunidades do Interior do Estado do Ceará,
Implantação de 174 Sistemas de
Abastecimento de Água simplificado com
Instalação de Dessalinizador e Chafariz
Eletrônico

visando minimizar o problema da escassez hídrica
480.000,00

nestas comunidades/localidades, proporcionando
à população água de boa qualidade para atender
às necessidades de consumo humano, diminuindo

População residente em comunidades rurais,
principalmente pequenos produtores rurais
de baixa renda

o índice de doenças de veiculação hídrica e
consequentemente melhorando a qualidade de
vida da população local.
Implantação de 50 Sistemas de
Abastecimento de Água com Rede de
Distribuição Domiciliar em Comunidades do
Interior do Estado

Implantação de Sistemas de Abastecimento
2.250.000,00 d’Água com Rede de Distribuição Domiciliar, em
Comunidades do Interior do Estado do Ceará,

população residente em comunidades rurais,
principalmente pequenos produtores rurais
de baixa renda

Desenvolver ações articuladas e sustentáveis de
desenvolvimento sócio-econômico no âmbito das
Atividades produtivas dentro do programa
hidroambiental do Ceará

3.819.970,00

áreas afetadas e recuperação/preservação dos
recursos

ambientais

(hídricos,

florestais)

10.200 pessoas de comunidades rurais

especialmente das comunidades rurais dessas
microbacias hidrográficas(MBH).
Sub - Total
Secretaria da Infra - Estrutura –
SEINFRA

6.549.970,00

Programa Luz para Todos mapp 69

20.000.000,00 qualidade de vida da população a ser beneficiada.

Este projeto destina-se a ampliar o atendimento
de energia elétrica no meio rural, melhoria da
E Propiciar meios de suprimento de energia
elétrica no meio rural.

FONTE: SEPLAG/GEF
Informações sujeitas a alterações

117.000 domicílios no meio rural beneficiando e
mais de 500.000 pessoas.

Secretarias/Programas / Projetos

Implantação de 300 Telepostos no Ceará –
Alô Ceará mapp9

Sub - Total
Secretaria de Planejamento e Gestão SEPLAG
Avaliação de Resultados de Impacto de
Projetos Financiados pelo Fecop

Sub - Total

Valor Aprovado
2010

Objetivo Geral

Proporcionar o acesso às comunidades rurais do
estado do Ceará não contempladas pelo Plano
Geral de Metas para a Universalização, de
1.860.095,00
comunicação através da implantação e
interligação ao Sistema de Telefonia Fixo
Comutado de Telefones de Uso Público – TUP’s.

Beneficiários

Atendimento de 50 (cinqüenta) comunidades
mudas, beneficiando um total estimado de
15.000 habitantes

21.860.095,00

Contratação de serviço de consultoria para
avaliação de resultados e impactos de 9 (nove)
projetos financiados pelo Fundo Estadual de
643.667,00
Combate à Pobreza - FECOP, selecionados pelo
Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão
Social - CCPIS

População com rendimento domiciliar
percapta inferior a ½ (meio) salário mínimo

643.667,00

Secretaria da Saúde - SESA
Apoio aos Municípios para Construção,
Reforma e Aquisição de Equipamentos para
UBASF

Convênio com a Associação Peter Pan para
Ccnclusão do Centro Pediátrico do Câncer

Sub - Total

TOTAL GERAL

FONTE: SEPLAG/GEF
Informações sujeitas a alterações

Melhoria da infra-estrutura da Rede de UBSF
32.650.000,00 visando a oferta de serviços de saúde com
qualidade à população beneficiada
Conclusão das obras de construção do CENTRO
PEDIÁTRICO DO CÂNCER – CPC, expandindo os
400.000,00 espaços e serviços oferecidos dentro do Serviço
do Onco-hematologia aos pacientes – crianças e
adolescentes com câncer no Estado do Ceará.
33.050.000,00

423.800.134,99

13 municípios com uma população alvo de
86.129 habitantes.

1.388 Crianças e adolescentes portadores de
câncer em tratamento no Hospital Infantil
Albert Sabin e suas famílias, em todo Estado
do Ceará.

