
SECRETARIAS / PROJETOS VALOR APROVADO 

2012
OBJETIVO GERAL BENEFICIÁRIOS 

1 Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação 6.566.973,00

Atender crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 07 a 17 anos em 

situação de vulnerabilidade social, contribuindo para o desenvolvimento físico, 

cognitivo, social e afetivo, com foco na ampliação das potencialidades humanas, 

artísticas, esportivas e sociais, na perspectiva do crescimento individual e social, 

no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitário.

São as famílias com crianças, adolescentes e jovens na faixa 

etária de 07 a 17 anos em situação de vulnerabilidade e 

riscos sociais. 

2

São as crianças, adolescentes e suas famílias, com direitos 

violados e renda até ½ salário mínimo, residentes na capital 

e interior do estado do Ceará.

3 Idoso Sujeito Pleno 1.848.525,00
Prestar assistência integral ao idoso em situação de vulnerabilidade, 

proporcionando melhoria na sua qualidade de vida.

Os idosos vítimas de violência doméstica, negligência e 

abandono,  encaminhados pelo Ministério Público. 

4
As mulheres em situação de violência doméstica ou 

intrafamiliara acompanhadas ou não por sua prole.

5
Inclusão Social com Arte, Esporte e 

Educação - Espaço Viva a Gente
1.865.325,00

Atender crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 07 a 17 anos em 

situação de vulnerabilidade social, contribuindo para o desenvolvimento físico, 

cognitivo, social e afetivo, com foco na ampliação das potencialidades humanas, 

artísticas, esportivas e sociais, na perspectiva do crescimento individual e social, 

no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

O público a ser atendido corresponde as crianças de 07 a 12 

anos,  adolescentes de 13 a 17 anos e jovens de 18 anos a 

mais e seus familiares adultos, de famílias vulneráveis e/ou 

em riscos sociais, em conseqüência da condição de pobreza, 

falta de acesso a políticas sociais, fragilização de vínculos, 

violações de direitos fundamentais e sociais. 

6
Acesso de Pessoas Portadoras de 

Deficiência à Inclusão Social 
493.762,00

Viabilizar o acesso de portadores de deficiência à educação e tratamento 

especializado, na perspectiva da habilitação à vida social. 
As pessoas com deficiências.

7
As famílias e sua prole em situação de vulnerabilidade  

social.

8
Aquisição de Equipamentos do Abrigo 

Desembargador Olívio Câmara – ADOC
800.000,00

Garantir o acolhimento institucional de crianças/adolescentes saudáveis e 

crianças/adolescentes e adultos com deficiência intelectual, que se encontram 

com seus direitos ameaçados ou violados e com vínculo familiar rompido.

As crianças,  adolescentes e adultos  com  transtorno mental 

que se encontram em situação de ameaça ou violação de 

direitos. Crianças e adolescentes são encaminhados por 

determinação do Juizado da Infância e Juventude.

9 Restaurante Popular Mesa do Povo 1.426.425,00

Contribuir para a segurança alimentar e nutricional da população de baixa renda 

e/ou em insegurança alimentar, que reside ou trabalha em Parangaba ou em 

suas adjacências.

A população em situação de insegurança alimentar, 

ressaltando-se que o Restaurante Mesa do Povo atende ao 

público que dele necessita, tendo maior foco, na população 

da regional de Parangaba e seu entorno, destacando-se que 

45% dos comensais refere-se ao público idoso

10

Abrigamento de Crianças e Adolescentes 

em Situação de Abandono - Abrigo 

Desembargador Olívio Câmara- ADOC e 

Tia Júlia 

4.882.762,50

Garantir proteção social integral às crianças em situação de abandono, 

ameaçadas ou violentadas em seus direitos, impossibilitadas de permanecer com 

a família em caráter provisório ou duradouro  e adolescentes  com deficiências 

mental e múltiplas associadas em situação de abandono, impossibilitadas de 

permanecer com a família em caráter provisório ou duradouro.

As crianças, adolescentes e adultos de ambosos sexos,que 

tenham deficiência mental variando os diversos graus de 

comprometimento, associado ou não a outras patologias, 

que se encontram em situação de ameaça ou violação de 

direitos,encaminhados pelo Juizado da Criança e do 

Adolescente.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP

Projetos Aprovados 2012

1. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

Criança Fora da Rua, Dentro da Escola 6.748.087,50

Prestar atendimento especializado no âmbito da proteção social especial de 

média complexidade a crianças, adolescentes e suas famílias  com direitos 

violados, que se encontram em situação de   risco pessoal e social,  em Fortaleza 

e municípios  de maior incidência de casos de violação de direitos,  contribuindo 

para a inclusão social.

Novos Caminhos para Proteção de Mulher 

em Situação de Violência – Casa do 

Caminho  

274.000,00

Garantir a integridade física e psicológica das mulheres em situação de risco de 

vida e de seus (suas) filhos(as) menores de idade, contribuindo para o 

rompimento do ciclo de violência, o fortalecimento de sua autoestima e o pleno 

exercício de sua cidadania.

Famílias Desafio e Inclusão Social 2.304.225,00

Desenvolver ações socioassistenciais junto às famílias, na perspectiva de ampliar 

as competências familiares e contribuir para o fortalecimento da autonomia e 

inclusão das famílias vulneráveis. 
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11
Co-Financiamento de Beneficios 

Eventuais - Assistencia Emergencial
1.206.975,00

Prestar assistência emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade 

econômica e social, através da concessão de benefícios eventuais que facilitem a 

superação do problema apresentado.

As famílias em situação de vulnerabilidades sociais.

As pessoas com deficiência atendidas pelos CRAS e Gestores 

e Técnicos da Assistência Social Municipal que desenvolvem 

serviços e projetos da proteção social básica voltados para 

pessoas com deficiência.

13 Terceira Idade Cidadã 1.425.900,00
Fortalecer e ampliar os espaços de proteção e inclusão social do idoso, tendo 

como foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária. 

Idosos residentes  atendidos pelos CRAS e Gestores e 

Técnicos da Assistência Social Municipal que trabalham com 

a pessoa idosa e seus familiares 

As pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e idosos 

atendidos em Serviço de Acolhimento de entidades 

socioassistenciais.

As entidades socioassistenciais que prestam serviços 

voltados para crianças, adolescentes, jovens, idosos, PCDs, 

comunidades tradicionais, LGBTT e mulheres, em situação 

de vulnerabilidade social.

Os Artesãos com renda até ½ salário minimo per capita, 

cadastrados no Programa de Desenvolvimento do Artesanato 

Cearense.

17
Estação Família (Apoio as Famílias em 

Situação de Vulnerabilidade)
1.385.826,75

Ampliar as competências familiares e contribuir para o fortalecimento da 

autonomia e inclusão das famílias vulneráveis dos municípios cearenses.

As famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas 

pelos CRAS e Técnicos das equipes dos CRAS.

Os jovens de 17 a 24 anos, com renda per capita familiar de 

até 1(um) salário mínimo, que estejam regularmente 

matriculado em escola pública, sendo prioritariamente 

atendido aqueles que se encontram em situação de risco 

pessoal e social.

19
e-Jovem Juventude Cidadã (Projovem 

Trabalhador)
2.619.407,37

Promover a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda para os 

jovens em situação de maior vulnerabilidade frente ao mundo do trabalho, por 

meio da qualificação sócioprofissional, com vistas à inserção na atividade 

produtiva. 

Os jovens de 18 a 29 anos que estejam em situação de 

desemprego e sejam membros de famílias com renda 

mensal per capita de até um salário mínimo.

Os adolescentes e jovens de 16 a 24 anos, estudantes  do 

ensino fundamental e médio, assim como egressos do 

ensino médio, oriundos de escolas públicas e que 

apresentem renda familiar de até dois salários mínimos. 

12 Investimento Cidadão 658.350,00

Reduzir as vulnerabilidades de pessoas com deficiência no Ceará com o 

financiamento de projetos municipais de caráter socioassistencial voltados a esse 

público.

15
Fortalecimento da Rede de Assistência 

Social (Subvenção Social – Básica)
2.578.537,50

Promover o fortalecimento da rede socioassistencial, apta à prestação de 

serviços de Assistência Social, contribuindo dessa forma para a ampliação do 

acesso das famílias e seus segmentos (idosos, crianças, adolescentes, jovens, 

pessoas com deficiências, comunidades tradicionais e mulheres) aos serviços, na 

perspectiva de inclusão social.

14

Fortalecimento da Rede de Assistência 

Social Parceira da STDS (Subvenção 

Social – Especial)

2.194.500,00

Dar continuidade às parcerias com entidades não governamentais do Estado do 

Ceará através de convênios, garantindo o atendimento da demanda reprimida do 

Estado para os Serviços de Acolhimento a Crianças, Adolescentes e Idosos e 

atividades socioeducativas para pessoas com deficiência.

18
Juventude Empreendedora - JUVEMP (e-

Jovem)
1.480.762,50

Qualificar o jovem em uma cultura empreendedora e possibilitar sua inserção no 

mundo do trabalho capacitando-o para atuar como agente de mudança em sua 

comunidade. 

16 Artesanato Competitivo 1.645.875,00

Fomentar o artesanato cearense como atividade econômica e de inclusão social, 

mediante a valorização da identidade cultural cearense, integrando-se a cadeia 

produtiva de turismo e da cultura, e, assim, promover a ampliação das 

oportunidades de trabalho e geração de renda dos artesãos do Estado do Ceará

20 Primeiro Passo (e-Jovem) 8.393.962,50

Desenvolver ações de qualificação social e profissional com foco na inserção de 

jovens aprendizes e estagiários no mercado formal e transferir renda por meio 

de bolsa aprendizagem para adolescentes e jovens de baixa renda, na faixa 

etária de 16 a 24 anos, atendidos nas linhas de ação Jovem Aprendiz, Jovem 

Bolsista e Jovem Estagiário. 
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21
Aquisição de Kits para o Projeto Criando 

Oportunidade
877.800,00

22
Ações de Qualificação para o Projeto 

Criando Oportunidade
2.907.712,90

23

Qualificação dos internos do Centro 

Educacional e de semiliberdade para o 

Criando oportunidade

658.350,00

24

Construção e Aquisição de Equipamentos 

para o Centro de Profissionalização 

Inclusiva em Fortaleza

1.582.760,26
Construir e equipar o Centro de Profissionalização Inclusiva para Pessoas com 

Deficiência. 

As pessoas com deficiência (física, visual, auditiva ou 

intelectual), os jovens de 16 a 29 anos, à procura do 

primeiro emprego,os trabalhadores sem ocupação e 

desempregados, as pessoas que trabalham em condição 

autônoma e por conta própria,as mulheres chefes de família, 

beneficiárias ou não do Bolsa-Família e os segmentos 

especiais, como quilombolas, afro-descendentes, indígenas, 

apenados e egressos do sistema penal e de medidas sócio-

educativas.

25
Bancos Comunitários do Ceará – 

Microcredito
1.070.000,00

Melhorar as condições de vida de 9.000 famílias (homens, mulheres e crianças) 

que vivem na linha da pobreza em Municípios da Região Metropolitana de 

Fortaleza, Estado do Ceará, através da concessão de microcrédito, capacitação e 

acompanhamento das ações produtivas.

Pessoas com renda até ½ salário mínimo cadastradas no 

Cadastro Único para Programa Social - CADÚNICO, 

pertencentes aos municípios da Região Metropolitana de 

Fortaleza. 

26

Construção de Abrigo Desembargador 

Olivio Camara – ADOC – Bairro Antonio 

Bezerra – Fortaleza-CE

48.901,33

Garantir um espaço adequado de acolhida à crianças, adolescentes e adultos 

com deficiência mental que se encontram com seus direitos violados ou 

abandonados por seus familiares. 

As crianças, adolescentes e adultos com retardo mental e 

demais deficiências associadas.

27
Construção e Aquisição de Equipamentos 

para o Abrigo de Idosos 
820.000,00 Construir, reformar e equipar o Abrigo dos Idosos. 

Idosos vítimas de violência doméstica, negligência e 

abandono,  encaminhados pelo Ministério Público. 

28
Implementação do Centro de Referência 

do Artesanato do Cariri
877.800,00

Dinamizar o Centro de Artesanato do Cariri, transformando-o em espaço de 

capacitação e comercialização do artesanato  e promover a ampliação das 

oportunidades de trabalho e geração de renda para outros artesãos da região. 

 Os  artesãos com renda até ½ salário minimo per capita, 

cadastrados no Programa de Desenvolvimento do Artesanato 

Cearense. 

29 Ceará Jovem – Aprendizagem em Serviço 8.242.500,00

Possibilitar aos estudantes e egressos  do ensino médio a oportunidade de 

competir e preparar-se para o mercado de trabalho através da formação em 

serviço e aquisição de uma visão diferente quanto à carreira e escolha 

profissional. 

Os  jovens com idade entre 18 a 24 anos que estejam 

cursando ou concluído o Ensino Médio em Escolas da Rede 

Pública de Ensino e que não estejam engajados em nenhum 

programa social similar. 

30 Garantindo a Acessibilidade 1.000.000,00
Desenvolver ações de qualificação social e profissional destinadas ao público de 

pessoas com deficiência e/ou seus familiares, possibilitando sua inclusão social e 

produtiva.

 As pessoas com deficiência (física, visual, auditiva, 

intelectual ou multipla) e seus familiares.

31
Co-Financiamento do Serviço de Proteção 

e Atendimento Integral a Família - PAIF
4.989.967,50

Contribuir para a melhoria da qualidade do serviço PAIF e do atendimento às 

famílias vulneráveis referenciadas em 110 CRAS de 103 municípios do Ceará.  

As famílias socialmente vulneráveis em decorrência da 

pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, 

da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade 

e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco 

social,  residentes nos territórios de abrangência dos  CRAS. 

As mulheres chefes de família, os trabalhadores (as) sem 

ocupação e desempregados, as pessoas que trabalham em 

condição autônoma e por conta própria, os jovens de 16 a 

24 anos à procura do  primeiro emprego e os 

adolescentes/jovens em situação de cumprimento de 

medidas socioeducativas.

Qualificar social e profissionalmente trabalhadores cearenses, fortalecendo o 

empreendedorismo, a criação de pequenos negócios individuais e coletivos, além 

da  inserção no mercado de trabalho  formal  por meio da qualificação 

profissional voltada para os investimentos estratégicos do estado. 
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32
Capacitação Integrada com Segurança 

Alimentar e Nutricional
40.947,55

Propiciar a gestores municipais e recursos humanos dos equipamentos públicos 

de segurança alimentar e nutricional, conhecimentos e habilidades que 

contribuam para a consecução do Direito Humano à Alimentação Adequada, na 

perspectiva da inclusão, participação, intersetorialidade e fortalecimento da 

Segurança Alimentar e Nutricional.

Os gestores, secretários e técnicos municipais, que atuam 

com programas e projetos ligados a Segurança Alimentar e 

Nutricional – SAN.

33 Geração Livre 190.000,00

Desenvolver práticas educativas fundamentadas no SINASE que oportunizem ao 

adolescente em conflito com a lei o resgate da cidadania, o fortalecimento dos 

vínculos afetivos com as famílias e a construção de um novo projeto de vida, 

visando sua reinserção social quando do término da medida socioeducativa.

Os adolescentes privados de liberdade por sentença judicial, 

Famílias dos adolescentes internos e os profissionais 

envolvidos com a socioeducação.

34 Politica Integrada de Economia Solidária 500.000,00

Promover a inclusão sócio produtiva de 1.000 famílias, em 03 (três) territórios 

cearenses, abrangendo 27 municípios, através de ações integradas de economia 

solidária.  

As  famílias oriundas do Cadastro Único com ambiência 

favorável para a consolidação de empreendimentos 

solidários e potencial para inclusão produtiva através de 

estratégias de economia solidária.

35
Construção do Centro de Comercialização 

das Rendeiras do Iguape
950.111,28

Construir o Centro de Comercialização das Rendeiras do Iguape com vistas à 

sustentabilidade socioeconômica e cultural do empreendimento. 

As rendeiras e seus familiares, residentes na praia do 

Iguape/Aquiraz/CE.

As crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e 

risco social que vivem na Av. Beira Mar e adjacências e na 

Área da Parangaba.

Os pequenos produtores,famílias de baixa renda,mulheres 

chefes de  família cadastrada no CadÚnico, 

trabalhadores(as) sem ocupação e/ou desempregados, 

pessoas que trabalham em condições autônoma, jovens de 

16 a 14 anos, pessoas c/ deficiência, quilombolas, afro-

descendentes e populações indígenas.

Sub - Total 76.634.354,94

38

Incentivo à Capacitação de Recursos 

Humanos para a Melhoria do Ensino 

Fundamental e Médio 

251.390,00

Formar professores para o ensino fundamental e médio, de escolas públicas, nas 

áreas de português, matemática, biologia e química, e proporcionar aos egressos 

do ensino médio das escolas públicas dos municípios de menor IDM através 

desses cursos essenciais o acesso a universidade e também atendendo a LDB, 

Lei de Diretrizes e Base, de maneira a promover a inclusão social, fomentando 

ações que propiciem a melhoria da qualidade da educação, e fortalecendo as 

atividades do ensino fundamental e médio nos municípios de menor IDM do 

Estado.

Os alunos egressos do nível médio e professores da rede 

pública municipal dos níveis fundamental e médio.

Sub - Total 251.390,00

39 Habitacional I - PAC Maranguapinho 7.946.938,58

Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside na 

faixa de alagamento em situação de alto risco e nas áreas adjacentes ao Rio 

Maranguapinho. Recuperação sócio-ambiental do Rio Maranguapinho. 

A população que necessita ser removida da área de atuação 

do projeto e que não concorda ou não se adequa aos 

critérios de reassentamento e população a ser reassentada 

nos residenciais.

40 Habitacional II - Pró-Moradia 1.835.865,01

Combater à pobreza e promover a inclusão social de famílias carentes através da 

oferta de habitação digna e disponibilização de infra-estrutura básica, 

proporcionando melhoria na qualidade de vida da população assistida com o 

projeto. 

A população que se apresenta com as deficiências da 

pequena área do domicílio, alta densidade habitacional e 

espacial a qual determina o grande número de pessoas por 

cômodo, os problemas surgem no que se refere à intimidade 

e normas higiênicas da família.

36 Passando a Limpo Beira Mar/Parangaba 384.037,50

Melhorar as condições de vida das crianças e adolescentes em situação de 

extrema vulnerabilidade  e risco social que circulam na Avenida Beira Mar e área 

da Parangaba, por meio da realização de ações socioeducativas, assistenciais e 

profissionalizantes, visando a sua reinserção na família, sociedade e mercado de 

trabalho.

37
Inclusão Social e Produtiva de Famílias 

Cearenses Cadastradas no Cadúnico 
693.285,00

Promover a inclusão social e produtiva de famílias cadastradas no CadÚnico, 

através do desenvolvimento de cadeias produtivas, envolvendo a organização da 

produção, a inovação de processos e produtos agroindustriais, a capacitação 

associativa, tecnológica e gerencial, de modo a torná-las mais rentáveis, 

competitivas e com maior capacidade de geração de trabalho e renda.

2. Secretaria da Ciência e Tecnologia - SECITECE

3. Secretaria das Cidades -  SCIDADES
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41 Habitacional III – Regime de Mutirão 2.533.965,97
Combater à pobreza e promover a inclusão social de famílias carentes através da 

oferta de habitação digna e disponibilização de infra-estrutura básica. 

As famílias com renda per capita de até 0,5 salários mínimo 

residentes nos municípios.

42
Habitacional IV – Construção de Kit´s 

Sanitários
1.535.000,00

Dotar as habitações da população de baixa renda, de instalações sanitárias 

adequadas, contribuindo diretamente para a melhoria da saúde de seus 

beneficiários e indiretamente para a saúde pública e meio ambiente. 

As  famílias carentes de baixa renda. 

43
Habitacional IV-2 – Construção de Kit´s 

Sanitários
2.000.000,00

Dotar as habitações da população de baixa renda, de instalações sanitárias 

adequadas, contribuindo diretamente para a melhoria da saúde de seus 

beneficiários e indiretamente para a saúde pública e meio ambiente. 

As famílias carentes de baixa renda. 

44

SES Maranguape - Execução das obras e 

serviços, com fornecimento de materiais 

e equipamentos, para implantação do 

Sistema de Esgotamento .Sanitário da 

Cidade de Maranguape – 2ª Etapa           

162.391,35

O Projeto visa tornar mais eficiente o serviço de saneamento básico, com a 

conseqüente melhoria na qualidade de vida das comunidades do interior do 

Estado do Ceará, ampliando a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário 

com população entre quinze e cem mil habitantes, com cobertura de 

esgotamento sanitário inferior a 50%.

A população de baixa renda.

45 Habitacional II – Resolução 460 e PHS 1.593.693,84
Combater à pobreza e promover a inclusão social de famílias de baixa renda, 

disponibilizando subsídio à complementação de recursos federais objetivando a 

aquisição de habitação.

As famílias com renda per capita de até meio salário 

mínimo.

46
KFW II – Implantação, Adequação e 

Ampliação de SES
311.751,00

Ampliar o número de habitantes atendidos com Melhorias Sanitárias Domiciliares 

(MSD’s) contribuindo para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população 

beneficiada.

A população residente em localidades com baixos índices de 

desenvolvimento humano e de qualidade de vida e com 

ausência de saneamento básico. 

47

Alvorada - Execução de melhorias 

sanitárias domiciliares, sistemas de 

abastecimento de água e sistemas de 

esgotamento sanitário em municípios 

com menores Índices de 

Desenvolvimento Municipal – IDM.

1.411.885,05

Atender com sistemas de esgoto e melhorias sanitárias domiciliares (MSD´s) os 

municípios de Cariré, São Benedito, Massapé, Coreaú, Frecheirinha e Guaraciaba 

do Norte.

A população residente nos municípios de Cariré, São 

Benedito, Coreaú, Frecheirinha e Guaraciaba do Norte .

48 Inserção Produtiva  APL'S 246.306,98

Apoiar, técnica e financeiramente, projetos produtivos, no Estado do Ceará, que 

promovam a geração de emprego, renda e inovação de produtos e serviços, 

fortalecendo o empreendedorismo e políticas baseadas em princípios que 

envolvam a autonomia da economia local e regional.

As Cooperativas  e  associações comunitárias que 

desenvolvem as atividadeds produtivas, e/ou de serviços, 

constituiddas nos municipios cearenses há no mínimo 

2(dois) anos.

49
KfW II - Implantação de SAA em 

Comunidades Rurais em 30 Municipios
1.487.306,21

Ampliar o número de habitantes atendidos com sistemas públicos de 

abastecimento de água nas Bacias do Baixo e Médio Jaguaribe e Banabuiú, 

contribuindo para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população 

beneficiada.  

A população residente em localidades com baixos índices de 

desenvolvimento humano e de qualidade de vida e com 

ausência de saneamento básico. 

50

SES Aracati - Execução das obras e 

serviços, com fornecimento de materiais 

e equipamentos, para implantação do 

Sistema de Água na Cidade de Aracati 

(Lote 1 - 2º Grupo de Obras do SANEAR 

3.232.035,20

O Projeto visa tornar mais eficiente o serviço de saneamento básico, com a 

conseqüente melhoria na qualidade de vida das comunidades do interior do 

Estado do Ceará, ampliando a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário 

com população entre quinze e cem mil habitantes, com cobertura de 

esgotamento sanitário inferior a 50%.

A população residente na sede do município de Aracati.

51
Ampliação do SES da Bacia SE-2 em 

Fortaleza
994.708,75

O Projeto visa tornar mais eficiente o serviço de saneamento básico, com a 

conseqüente melhoria na qualidade das águas das praias e dos cursos de água 

que atravessam a cidade de Fortaleza, mediante a ampliação do sistema de 

coleta e tratamento de esgoto sanitário.

Moradores de baixa renda.

52 Implantação de SES em Quixadá 25.717,01

Ampliar e tornar mais eficiente os serviços de esgotamento sanitário no Estado 

do Ceará, com a conseqüente melhoria na qualidade de vida da população, 

melhorando as condições sanitárias das comunidades do interior com população 

entre 15.000 e 100.000 habitantes.

As famílias sobrevivem de aposentadorias, seguido do 

trabalho informal, com média na renda familiar de dois 

salários mínimos, com complementação do programa bolsa 

família.

53
Construção de Unidades Habitacionais – 

FNHIS
354.423,66

Elevar os padrões de habitabilidade com consciência dos direitos e deveres da 

população beneficiada, fortalecendo a integração social, praticada pelo exercício 

pleno da cidadania junto a sua comunidade, através de uma melhor qualidade de 

vida.

As famílias com renda mensal de até um salário mínimo e 

meio, em situação de vulnerabilidade e risco social, 

cadastradasnoCADUNICO.
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54

Empreendimento Independência II – 

Construção e Unidades Habitacionais em 

Fortaleza

784.179,91

Combater à pobreza e promover a inclusão social de famílias de baixa renda, 

disponibilizando subsídio à complementação de recursos federais objetivando a 

aquisição de habitação.

As famílias com renda mensal até R$ 1.600,00, no município 

de Fortaleza, enquadráveis no Programa Minha Casa Minha 

Vida.

55
Habitação Rural – Construindo Cidadania 

na Zona Rural do Ceará
3.736.000,00

Diminuir o déficit habitacional quantitativo e qualitativo da zona rural do Estado 

do Ceará como estratégia de inclusão social e de combate a pobreza.

As pessoas físicas, trabalhadores/as rurais e agricultores/as 

familiares que se enquadram no  PRONAF.Além de   

pescadores artesanais, extrativistas, silvícolas, aqüicultores, 

maricultores, piscicultores, ribeirinhos, comunidades 

quilombolas, povos indígenas e demais comunidades 

tradicionais.

56
Construção de Unidades Habitacionais em 

61 Municipios com população até 50.000
7.980.000,00

Combater à pobreza e promover a inclusão social de famílias de baixa renda, 

disponibilizando subsídio à complementação de recursos federais objetivando a 

aquisição de habitação nas áreas urbanas dos municípios do interior do Estado 

com população até 50 mil habitantes.

As famílias com renda mensal até R$ 1.600,00 nas áreas 

urbanas dos municípios com população até 50 mil 

habitantes, enquadráveis no Programa Minha Casa Minha 

Vida, cadastradas no CADUNICO. 

57
Aluguel Social para famílias de Baixa 

Renda
499.200,00

Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside na 

faixa de alagamento em situação de alto risco e nas áreas adjacentes ao Rio 

Maranguapinho e ao Rio Cocó.

A população residente na área de intervenção dos projetos 

Maranguapinho e Cocó.

58 Projeto Habitacional IV - Rio Cocó 2.500.000,00

Melhoria das condições de habitabilidade da população que atualmente reside na 

faixa de alagamento em situação de alto risco, e nas áreas adjacentes ao Rio 

Cocó.Recuperação socioambiental de áreas lindeiras ao Rio Cocó.

As populações viventes em áreas de risco junto às margens 

do Rio Cocó.

59
Habitacional V – Construção de 

Fogões com Eficiência Energética
2.000.000,00

Melhoria das condições de habitabilidade das famílias carentes residentes na 

zona rural do interior do Estado do Ceará contribuindo diretamente para a 

melhoria da saúde de seus beneficiários e indiretamente para a saúde pública e 

meio ambiente.

São as  famílias da zona rural que tenham renda per capta 

de até ½ salário mínimo.

60
Habitacional VI – Reforma e Melhoria 

Habitacional
1.500.000,00

Combater à pobreza e promover a inclusão social de famílias carentes através da 

oferta de habitação adequada. 

São as famílias com renda de até 0,5 salários mínimos por 

membro da família, residentes na Região Metropolitana de 

Fortaleza.

61

SES Sub-Bacia CE-5 - Execução de Obras 

e Serviços, com fornecimento de 

materiais e equipamentos, para 

Ampliação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário de Fortaleza - Sub-bacia CE-5 

391.692,77

O Projeto visa tornar mais eficiente o serviço de saneamento básico, com a 

conseqüente melhoria na qualidade das águas das praias e dos cursos de água 

que atravessam a cidade de Fortaleza, mediante a ampliação do sistema de 

coleta e tratamento de esgoto sanitário.

A população residente nos bairros de Parangaba, Itaperi, 

Maraponga, Vila Peri, Manoel Sátiro e diversos conjuntos 

habitacionais. 

Sub - Total 45.063.061,29

Os agricultores familiaes. 

63

Construção de 450 Habitações nos 

Assentamentos Rurais no Estado do 

Ceará

1.313.250,00

Melhorar a qualidade de vida das famílias assentadas, potencializando as 

condições de acesso as políticas e serviços públicos e fortalecendo o capital social 

e produtivo.

São as famílias de agricultores e agricultoras familiares, com 

baixa renda. 

13.200.000,00

Transformar a agropecuária do Estado do Ceará, com a elevação da produção e 

renda dos agricultores familiares, pelo incremento da produtividade, mediante 

aporte, apropriação e desenvolvimento de conhecimentos técnicos e gerenciais e, 

organização desses agricultores em associações, com adensamento da produção 

e obtenção de vantagens decorrentes da escala e da organização.

4.Secretaria de Desenvolvimento Agrário-SDA

62 Programa Agente Rural
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64 Programa de Distribuição de Sementes 16.680.000,00

Adquirir e distribuir aos agricultores de base familiar sementes e mudas 

fiscalizadas de elevado potencial genético, aumentando a produção das principais 

culturas, propiciando um incremento de produtividade  dos cultivares de  milho, 

feijão, sorgo, algodão, mandioca, mamona, arroz, gergelim, girassol,  amendoim 

e cana-de-açúcar e mudas de cajueiro e raquetes de palma forrageira, visando à 

melhoria de vida dos agricultores de base familiar beneficiários do projeto.

Os agricultores familiares (proprietário, parceiro, meeiro ou 

arrendatário). 

65
Incentivo a Produção e ao Consumo de 

Leite
11.117.962,46

Apoio ao desenvolvimento das ações de continuidade do Programa de Incentivo à 

Produção e ao Consumo de Leite do Governo Federal nos Estados, visando o 

fortalecimento da cadeia produtiva, por meio da geração de renda e da garantia 

de preço do produto, diminuindo a vulnerabilidade social com o combate à fome 

e à desnutrição. 

São as famílias com renda mensal per capita de até ½ 

(meio) salário mínimo e  o agricultor familiar do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF. 

66
Práticas Agrícolas de Convivência com o 

Semi-Árido Cearense 
388.970,00

Desenvolver ações junto as comunidades rurais de agricultores e agricultoras 

familiares, visando a implantação de tecnologias alternativas de convivência com 

o semiárido, e a integração dessas práticas aos programas desenvolvidos pela 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA, cujo objetivo é dar 

sustentabilidade aos agroecossistemas, estimular o equilíbrio dos recursos 

naturais, solo e água e promover a melhoria socioeconômica das famílias.

 Os agricultores de base familiar. 

67

Assistência Técnica e Extensão Rural em 

Projetos de Assentamentos Rurais no 

Ceará

1.299.786,00

Prestar assessoria técnica, gerencial, social e ambiental às famílias dos 

Assentamentos Estaduais tornando-os unidades estruturadas com segurança 

alimentar e nutricional, inseridas no processo de produção, contribuindo com o 

Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário.

Os agricultores de Assentamentos Estaduais indicados por 

suas representações. 

68 Programa do Garantia Safra 9.791.265,60

Contribuir como instrumento de convivência com o semiárido, assegurando uma 

renda mínima por tempo determinado, aos agricultores de base familiar, que 

percam 50% ou mais de suas safras por causa de seca ou de excesso hídrico.

O agricultor familiar nos moldes do Pronaf (Programa 

Nacional da Agricultura Familiar) com renda mensal de até 

1,5 salários mínimo(não conta aposentadoria). 

69 Biodiesel do Ceará 5.448.281,63

Fortalecer o negócio da agricultura familiar, observando os princípios 

agroecológicos e do mercado justo e solidário, com a exploração de culturas 

oleaginosas em consórcios, garantindo a incorporação de valor agregado à 

produção em pequenas agroindústrias comunitárias e a implantação de uma 

nova matriz energética no Estado. 

São os agricultores e agricultoras familiares e suas 

organizações, que produzem oleaginosas nos municípios do 

estado do Ceará.  

70 Construção de Cisternas de Placa 17.600.000,00

Beneficiar famílias de baixa renda com dificuldade de acesso à água através da 

construção de cisternas de placas bem como proporcionar capacitação e 

formação para a convivência com o semi árido.

As famílias de baixa renda da zona rural.

71

Construção de Sistemas de 

Abastecimento Rural de Água do Plano de 

Ações de Convivência com a Seca

67.719,76
Garantir o abastecimento de água durante todo o ano para a população 

beneficiada. 

São os agricultores e agricultoras familiares representadas 

pela Associação Comunitária da Comunidade de Jardim, no 

Município de Orós.

72
Aproveitamento Hidroagrícola do 

Castanhão 
4.788.998,49

Implementar processos produtivos nos Perímetros Irrigados Alagamar, Curupati 

e Mandacaru, no Complexo Castanhão, nos municípios de Jaguaretama e 

Jaguaribara.

São os produtores oriundos da área desapropriada para a 

construção do Açude Castanhão.

73
Construção de Cisternas de Placas 

(Convênio MDA/INCRA)
2.575.451,10

Beneficiar famílias de baixa renda com dificuldade de acesso à água através da  

construção de cisternas de placas bem como proporcionar capacitação e 

formação para a convivência com o semi árido.

São as famílias de baixa renda da zona rural. 
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74
Ampliação dos Serviços de ATER nos 

Territórios da Cidadania 
6.886.992,00

Promover a elevação da produção e da renda de 60.000 novos agricultores 

familiares, residentes nos municípios que compõem os Territórios da Cidadania 

do Estado do Ceará através do incremento da produtividade com rentabilidade, 

focada na perspectiva da agroecologia e do desenvolvimento rural sustentável. A 

ampliação dos serviços de ATER realizada pelos técnicos promoverá a 

apropriação e desenvolvimento de conhecimentos técnicos, gerenciais e 

organizacionais, com vistas à melhoria na produção e na comercialização 

associativas, concorrendo assim para melhoria das condições de vida e bem-

estar social, fortalecendo, portanto, a cidadania dos agricultores (as) familiares 

assistidos.

Os agricultores familiares. 

75
Desenvolvimento Sustentável dos 

Territórios Rurais - PRODETER
1.300.000,00

Articular os recursos disponibilizados pelo FECOP com os recursos de Apoio a 

Projetos de Infra Estrutura e Serviços nos Territórios rurais – PROINF, da 

Secretaria do Desenvolvimento Territorial – SDT, do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário MDA apoiando o desenvolvimento sustentável nos 13 

territórios do Ceará, estimulando a dinamização econômica de cadeias 

estratégicas nos territórios e capacitação de jovens.

Os(as) produtores/as da agricultura familiar, assentados da 

reforma agrária, jovens e comunidades tradicionais. 

76

Fortalecimento das Ações de ATER nos 

Territórios Rurais do Estado do Ceará 

(Convênio com o Instituto Agropolos) 

5.431.387,50

Fortalecer as ações de ATER no Estado do Ceará, através da assistência técnica e 

orientação gerencial aos agricultores familiares, proporcionando maior eficiência, 

eficácia e efetividade na implementação dos projetos da SDA – Hora de Plantar, 

Garantia Safra, Biodiesel, PAA, etc.

Os agricultores familiares. 

77
Implantação de Kits de Irrigação – 

Quintais Produtivos com Irrigação
103.236,82

Implantar em 834 projetos em 2012 e 1.666 projetos em 2013 totalizando nos 

dois anos 2.500 projetos de quintais produtivos com kits de irrigação, com 

produção escalonada de frutas, hortaliças, tubérculos e grãos. Com adoção de 

tecnologias agroecológicas, de forma sustentável, econômica, social e ambiental, 

permitindo o fortalecimento da agricultura familiar local, geração de trabalho e 

renda, fornecimento de produtos de qualidade com melhoria no padrão alimentar 

e nutricional das famílias envolvidas.

Os agricultores de base familiar.

78

Implantação de Projetos de Produção 

Agroecologica Integrada e Sustentável – 

PAIS

416.528,92

Contribuir para a segurança alimentar e nutricional da população beneficiada 

através da produção de alimentos para o autoconsumo e de excedente 

comercializável.

Os agricultores de base familiar.

79
Revitalização dos Perímetros Públicos 

Irrigados Estaduais
600.000,00

Revitalizar os perímetros públicos estaduais de irrigação, promovendo o aumento 

de renda, viabilidade dos negócios e o bem-estar social dos agricultores (as) da 

agricultura de base familiar. 

São os agricultores familiares.

80
Implantação de Cisternas de Polietileno e 

Sistemas de Abastecimentos de Água
2.312.142,77

Promover a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo 

humano e alimentar, visando contribuir para a segurança alimentar e nutricional 

de famílias em situação de vulnerabilidade social, bem como proporcionar 

formação para a convivência com o sem-árido.

São as  famílias em situação de vulnerabilidade social.

81

Desenvolvimento de Atividades 

Produtivas em Comunidades Kilombolas 

no Estado do Ceará

200.000,00

Implantação de projetos produtivos aproveitando as potencialidades das 

Comunidades Quilombolas favorecendo a superação da miséria e a inclusão 

social das mesmas, contribuindo para o Desenvolvimento Sustentável e Solidário 

no Estado do Ceará.  

A Populações de Comunidades Quilombolas.

82

Implantação de Sistemas de 

Abastecimentos de Água em 

Comunidades Rurais

2.317.842,53

Promover a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo 

humano e alimentar, visando ao pleno desenvolvimento humano e à segurança 

alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade social, bem 

como proporcionar formação para a convivência com o semiárido.

São  as famílias de Comunidades Rurais. 
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83
Aquisição de Tratores e Implementos 

Agrícolas
6.864.941,49

Apoiar iniciativas produtivas sustentáveis, proporcionando a melhoria da 

qualidade de vida de agricultores e agricultoras familiares e aumento da renda.  

Os agricultores e agricultoras familiares de comunidades 

inseridas no meio rural.

84 Casa Digital do Campo 952.000,00

Promover a cidadania, dando a oportunidade de criação de uma rede de 

convivência fraterna das “Famílias do Campo” que possibilite uma vivência 

partilhada, com trocas de experiências entre as casas digitais, focadas na busca 

coletiva do desenvolvimento e integração das comunidades.

Os agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais 

residentes nos territórios rurais.

85

Construção de Cisternas de Enxurrada e 

Barragens Subterâneas para Quintais 

Produtivos

3.122.252,23

Garantir a segurança alimentar e nutricional de famílias que vivem no semiárido 

cearense e que tem dificuldade de acesso à água para produção de alimentos 

para auto-consumo, com a construção de quintais produtivos mantidos por 

cisternas de enxurrada ou por barragens subterrâneas.

São as famílias de baixa renda da zona rural. 

86
Revitalização dos Perímetros Públicos 

Irrigados Estaduais
468.142,00

Revitalizar os perímetros públicos estaduais de irrigação, promovendo o aumento 

de renda, viabilidade dos negócios e o bem-estar social dos agricultores (as) da 

agricultura de base familiar. 

São os agricultores familiares. 

87

Implantação de 66 Sistemas de 

Abastecimento de Água em Comunidades 

Rurais – São José 2012

4.422.173,41

Promover a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo 

humano visando à segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de 

vulnerabilidade social, bem como proporcionar formação para a convivência com 

o semiárido.

são famílias de Comunidades Rurais. 

88

Projetos para Formação de Pastagens 

para Reserva Alimentar e Convivência 

com o Semiárido

400.000,00

Contribuir para o fortalecimento da pecuária no Estado do Ceará tornando-a 

sustentável, competitiva e rentável, por intermédio da disponibilização de 

tecnologias para a implantação de áreas de reserva alimentar estratégica e de 

equipamentos para sua produção, transformação e armazenamento

São as famílias que vivam da agricultura familiar inseridas 

na pecuária cearense. 

89 Garantia Safra – Parcela Extra 32.637.552,00

Contribuir com um instrumento de convivência com o semi-árido, assegurando 

uma renda mínima por tempo determinado, aos agricultores de base familiar, 

que percam 50% ou mais de suas safras por causa de seca ou de excesso 

hídrico.

Agricultor familiar com renda per capita de até ½ salário 

mínimo.

90
Sistemas de Abastecimento de Água - 

Convenio FUNASA
341.278,30

Implantar em parceria com a FUNASA, 55 projetos de Sistemas de 

Abastecimento de Água em comunidades rurais no interior do Estado, 

distribuídos em 28 municípios do estado do Ceará, beneficiando mais de 5.000 

famílias. 

São as comunidades inseridas em áreas de Assentamentos 

Rurais.

91
Quintais Produtivos mantidos por 

Cisternas de Enxurrada
991.485,31

Garantir a segurança alimentar e nutricional de famílias que vivem no semiárido 

cearense e que tem dificuldade de acesso à água para produção de alimentos 

para auto-consumo, com a construção de quintais produtivos mantidos por 

cisternas de enxurrada ou por barragens subterrâneas.

São as famílias de baixa renda da zona rural. 

Sub - Total 154.039.640,32

92

Construção de Centros de Educação 

Infantil - CEI (Parceria com os 

Municípios)

7.824.906,76

Ampliar as condições de oferta e atendimento da educação infantil na rede 

pública com padrões básicos de qualidade e Efetivar o acompanhamento dos 

convênios formalizados através da contratação da empresa gerenciadora, a fim 

de garantir a execução na integralidade dos recursos destinados à educação 

infantil.

As crianças de 0 a 5  anos oriundos da rede pública 

municipal. 

93
Formação Complementar em Informática 

para Alunos da Rede Pública e Egressos – 

E-Jovem

8.000.000,00
O Projeto e-Jovem visa articular a formação de nível médio com o ensino 

profissional e o mundo do trabalho, através da capacitação de jovens em 

Tecnologias da Informação e Comunicação e Empreendedorismo.

Os alunos do ensino médio e egressos da rede pública 

estadual de ensino.

94 Prêmio Escola Nota 10 30.000.000,00
Fortalecer a melhoria da qualidade na aprendizagem dos alunos do 2º e 5º anos 

do ensino fundamental da rede pública.

Os alunos das  escolas premiadas da rede pública do estado 

do Ceará.

Os alunos do 3º ano do Ensino Médio das EEEP e alunos do e-

Jovem oriundos da rede pública estadual de ensino.

Sub-Total 62.824.993,12

5. Secretaria da Educação Básica – SEDUC

95

Concessão de Bolsa Estágio para Alunos 

das Escolas Estaduais de Educação (e - 

Jovem)

17.000.086,36

A concessão da bolsa de estágio visa criar condições favoráveis para 

aprendizagem,agregando a teoria apreendida em sala com as atividades 

produtivas. 
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Os agentes de leitura e as  famílias com renda per capita 

abaixo de ½ salário mínimo e possuir um de seus 

integrantes, em 2012 ,cursando o segundo ano do Ensino 

Fundamental.

97
Jardim de Gente (Centro Cultural Bom 

Jardim)
600.000,00

Contribuir para o desenvolvimento social e sustentável do Grande Bom Jardim, 

através de ações de formação voltadas para o fortalecimento da cidadania e a 

geração de trabalho e renda na área da cultura.

São os moradores do bairro com renda per capta inferior a 

½ salário mínimo, os alunos das escolas públicas e pessoas 

com outros indicativos de vulnerabilidade social como, por 

exemplo, desestruturação familiar.  

Os jovens,entre 18 e 29 anos,estudantes de escolas públicas 

e/ou concludentes do ensino médio,ou universitários, de 

famílias de baixa renda, com renda per capta familiar de até 

meio salário mínimo

Sub-Total 2.534.000,00

99 Bolsa Esporte 2.664.947,20

Conceder 1.737 bolsas mensalmente proporcionando o desenvolvimento humano 

por meio do esporte e lazer, realizando ações que possibilitem o combate à 

pobreza e a melhoria da qualidade de vida, além da descoberta de novos 

talentos esportivos na Capital e nos municípios do interior do Ceará.

São as crianças, jovens e adultos com idade a partir de 10 

anos, matriculados no ensino fundamental e médio dos 

estabelecimentos públicos, alunos das escolas particulares 

que estudam com auxilio de bolsa de estudo integral, 

deficientes e candidatos que não estejam em idade escolar. 

100 Segundo Tempo 2.328.805,83
Garantir atividades esportivas e de lazer, recreativas e lúdicas para   crianças e 

adolescentes nos núcleos de esporte em 184 municípios do Ceará. 

são crianças, adolescentes e jovens de famílias com renda 

per capita  até ½ salário mínimo, expostos a riscos sociais na 

faixa etária de 7 a 17 anos.

São os adolescentes, jovens e adultos dos bairros  Autran 

Nunes, Aerolândia, Bom Jardim, Cidade 2.000, Itaperi, 

Jangurussu, Mucuripe, Pirambu, Timbó e Rodolfo Teófilo.

Sub - Total 5.643.753,03

102

Atendimento com Telefones de Uso 

Público em Comunidades do Ceará não 

Contemplados pelo PMGU

1.937.500,00

Proporcionar o acesso à comunicação, através da implantação e interligação ao 

Sistema de Telefonia Fixo Comutado de Telefones de Uso Público – TUPs, às 

comunidades rurais do estado do Ceará não contempladas pelo Plano Geral de 

Metas.   

São os moradores de localidades com população entre 100 e 

300 habitantes.

Sub - Total 1.937.500,00

103

Implantação de Sistemas de 

Abastecimentos de água comm Chafariz 

em Comunidades do Interior do Estado.

1.300.134,48

Instalar de 100 (cem) sistemas simplificados de abastecimento de águas com a 

Instalação de chafarizes, para o atender a população difusa residentes em 

comunidades no interior do Estado do Ceará.

A população difusa de comunidades rurais, principalmente 

no semiárido cearense, onde há uma escassez de água para 

o consumo humano e animal. 

98

Qualificação Profissional com base na 

valorização e difusão do 

Patrimônio Cultural do Estado do Ceará  

(Escola de Artes e Ofício Thomaz Pompeu 

Sobrinho)

434.000,00

Realizar a 4ª edição do Projeto de “Qualificação profissional com base na 

valorização e difusão do patrimônio cultural do Ceará”,para manter e ampliar a 

promoção de atividades de valorização, qualificação e difusão do Patrimônio 

Cultural do Estado do Ceará para jovens de baixa renda, como ação estratégica 

de inclusão social e econômica, 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.

6.  Secretaria da Cultura - SECULT

96
Manutenção do Projeto Agentes da 

Leitura 
1.500.000,00

Democratizar o acesso ao livro e à leitura através da atuação de 290 Agentes de 

Leitura, junto a 7.000 famílias de 41 municípios do interior do estado.  

8. Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA

9. Secretaria de Recursos Hídricos - SRH

7.   Secretaria do Esporte - SESPORTE

101 Viva Mais 650.000,00

Promover ações para o desenvolvimento humano saudável de adolescentes, 

jovens e adultos em situação de risco social e pessoal por meio da oferta de 

atividades esportivas, de lazer, recreação e lúdica, contribuindo para a inclusão 

social, melhoria da qualidade de vida, desenvolvimento saudável, bem como a 

integração com suas famílias e a sua comunidade.
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OBJETIVO GERAL BENEFICIÁRIOS 

104
Fornecimento e Instalação de 75 Novos 

Dessalinizadores
1.738.221,36

Implantar sistemas de abastecimento de água simplificado com dessalinizador e 

chafariz eletrônico, visando minimizar o problema da escassez hídrica 

proporcionando à população beneficiada água de boa qualidade para atender às 

necessidades de consumo humano, e água bruta para outros usos.

A população difusa de comunidades rurais, principalmente 

no semiárido cearense, onde há uma escassez de água para 

o consumo humano e animal. 

105

Implantação de Sistemas de 

Abastecimentos de água Simplificado com 

Construção de Poço e Instalação de 

Dessalinizador e Chafariz Eletrônico

14.956,05

Complementar o pagamento de serviços de construção e implantação de 

sistemas de abastecimento de água simplificado com dessalinizador e chafariz 

eletrônico, visando minimizar o problema da escassez hídrica proporcionando à 

população beneficiada água de boa qualidade para atender às necessidades de 

consumo humano, e água bruta para outros usos.

A população difusa de comunidades rurais, principalmente 

no semiárido cearense, onde há uma escassez de água para 

o consumo humano e animal. 

106

Implantação de Sistemas de 

Abastecimentos de água Simplificado com 

Distribuição Domiciliar.

119.062,75

Implantar Sistemas de Abastecimento d’Água com Rede de Distribuição 

Domiciliar, em Comunidades do Interior do Estado do Ceará, visando minimizar o 

problema da escassez hídrica proporcionando à população água de boa qualidade 

para atender às necessidades de consumo humano, diminuindo o índice de 

doenças de veiculação hídrica e conseqüentemente melhorando a qualidade de 

vida da população local.

A população rural no semiárido cearense, onde há uma 

escassez de água para o consumo humano.

107

Implantação Ações de Abastecimento de 

Água Humano e Animal das Comunidades 

ao Longo dos Trechos 1, 2 e 3 do Eixão.

700.297,87

Implantar sistemas de abastecimento de águas com a Instalação de chafarizes, 

para o atender a população difusa residentes nas comunidades às margens do 

Eixão, ao longo dos Trechos I, II e III. 

A população difusa de comunidades rurais, às margens do 

EIXÃO,  ao longo dos Trechos I, II e III, onde há uma 

escassez de água para o consumo humano e animal. 

Sub - Total 3.872.672,51

TOTAL 352.801.365,21
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