GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP
Projetos Aprovados 2014
dez/14
Nº

MAPP

SECRETARIAS / PROJETOS

VALOR APROVADO

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

1. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

1

Ações de Qualificação para o Projeto Criando
8, 10, 40
Oportunidade.

2

12

Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã

3

13

Estação Família

4

14

Novos Caminhos para Proteção de Mulheres
em Situação de Violência Doméstica – Casa do
Caminho

5

15

Abrigamento de Crianças e Adolescentes em
Situação
de
Abandono
–
Abrigo
Desembargador Olívio Câmara – ADOC e Tia
Júlia

6

17

7

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
Famílias com crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de
4.490.000,00 e afetivo, com foco na ampliação das potencialidades humanas, artísticas, esportivas
07 a 17 anos em situação de vulnerabilidade e riscos sociais.
e sociais, na perspectiva do crescimento individual e social, no fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitário.
Promover a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda para os jovens
599.450,32 em situação de maior vulnerabilidade frente ao mundo do trabalho por meio da
qualificação socioprofissional com vistas à inserção na atividade produtiva.

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.

Atender famílias em situação de vulnerabilidade social, possibilitando a ampliação das Famílias em situação de vulnerabilidade social que são
1.500.000,00 competências familiares e contribuindo para o fortalecimento da autonomia e inclusão atendidas através dos CRAS; Técnicos dos CRAS dos municípios
social, das mesmas.
contemplados com o projeto
Garantir a integridade física e psicológica das mulheres em situação de risco de vida
e de seus (suas) filhos (filhas) menores de idade (meninos até 14 anos).

Mulheres em situação de violência doméstica ou intrafamiliar,
acompanhadas ou não por sua prole.

5.152.155,13

Garantir o funcionamento do Abrigo Desembargador Olívio Câmara (ADOC) e do
Abrigo Tia Júlia

Pólos de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos Sociais(ABC's, Circos e CIP'S)

6.500.000,00

Contribuir para o desenvolvimento físico, cognitivo, social e afetivo, de seus
beneficiários com foco na ampliação das potencialidades humanas, artísticas,
esportivas e sociais, na perspectiva do fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários.

Crianças, adolescentes e adultos de ambos os sexos, que
tenham deficiência mental com diversos graus de
comprometimento, associado ou não a outras patologias, que
se encontrem em situação de ameaça ou violação de direitos,
encaminhados pelo Juizado da Criança e do Adolescente.
Crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e/ou
b d

18

Espaço Viva Gente

2.000.000,00

Atender crianças e adolescentes em situação de risco, com atividades
socioeducativas, artísticas, culturais, esportivas, de lazer e de iniciação profissional, Crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 18 anos em
desenvolvendo potencialidades e o protagonismo infanto-juvenil, num trabalho situação de risco pessoal e social.
integrado com a família e a comunidade.

8

19

Famílias Desafios e Inclusão Social

2.400.000,00

Desenvolver ações socioassistenciais na perspectiva de ampliar as competências e Idosos vítimas de violência intrafamiliar, negligência
contribuir para o fortalecimento da autonomia e inclusão das famílias vulneráveis.
abandono, encaminhados pelo Ministério Público.

9

23

Assistência Emergencial a Pessoas ou Grupos
em Situação de Pobreza (Proteção Social
Básica)

Apoiar técnica e financeiramente os municípios nas despesas relativas ao pagamento
2.200.000,00 de auxílios natalidade e funeral obedecendo ao que preconiza a Política Nacional de
Famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.
Assistência Social.

10

23

Juventude
Empreendedora
(Inclusão
Produtiva: Qualificação Profissional)

1.550.000,00

24

Fortalecimento da
(Subvenção Social)

Promover a ampliação dos serviços socioassistenciais, ofertados pelas entidades de
2.700.000,00
subvenção social, contribuindo para o acesso das famílias aos direitos sociais.

11

Rede

Socioassistencial

300.000,00

Qualificar o jovem em uma cultura empreendedora e possibilitar sua inserção no
mundo do trabalho.
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Crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 06 a 17 anos
de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

e

Jovens de 17 a 24 anos, com renda per capita familiar de até
1(um) salário mínimo, que estejam regularmente matriculado
em escola pública.
Crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência
(PCD), comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas,
pescadores, etc), Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais e Transgêneros (LGBTT) e mulheres em situação
de vulnerabilidade social.

Nº

MAPP

SECRETARIAS / PROJETOS

VALOR APROVADO

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

12

25

Cofinanciamento do Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família – PAIF

Contribuir para a melhoria da qualidade do Serviço de Proteção e Atendimento
7.300.000,00 Integral a Família – PAIF, executado junto às famílias vulneráveis referenciadas nos
CRAS em 148 municípios do Ceará

13

26

Artesanato Competitivo

1.750.000,00

14

28

Restaurante
Popular
Mesa
do
(Segurança Alimentar e Nutricional)

15

29

Fortalecimento dos Serviços Ofertados pelos
Centros de Referência Especializados da
Assistência Social – CREAS

16

31

Fortalecimento da Rede de Assistência Social
da STDS (Ações/Serviços Socioassistenciais
Complementares)

17

32

Investimento Cidadão

18

34

Terceira Idade Cidadã

Apoiar técnica e financeiramente a gestão municipal na realização de ações de
1.550.000,00 Proteção Social Básica à pessoa idosa, nos Centros de Referência da Assistência
Social – CRAS.

Idosos residentes em municípios cearenses de famílias
referenciadas pelos Centros de Referencia da Assistência Social
– CRAS

43

Idoso Sujeito Pleno

Acolher idosos, oferecendo-lhes assistência social integral em Instituição de Longa
Permanência;
1.999.185,89 Promover, quando possível, a reinserção familiar dos idosos;
Garantir o acesso as atividades de lazer, cultura, pedagógicas e ocupacionais;
Garantir a atenção à saúde.

Idosos residentes em municípios cearenses de famílias
referenciadas pelos Centros de Referencia da Assistência Social
– CRAS

44

Primeiro
Passo
(Inclusão
Qualificação Profissional)

Desenvolver ações de qualificação social e profissional com foco na inserção de
jovens aprendizes e estagiário no mercado formal e na transferência de renda por
8.500.000,00 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. .

Adolescentes e Jovens de 16 a 24 anos, estudantes do ensino
fundamental e médio, assim como egressos do ensino médio,
oriundos de escolas públicas, pertencentes a famílias com renda
per capita de até ½ salários mínimos e que não estejam
engajados em nenhum programa social similar.

21

48

Centro de Profissionalização Inclusiva para
Pessoas com Deficiência em Fortaleza

22

65

Acesso de Pessoas com Deficiência à Inclusão
Social

Garantir às pessoas com deficiência e seus acompanhantes o deslocamento para a Pessoa com deficiência mental, visual, auditiva, motora e/ou
550.000,00 escola e tratamento especializado na perspectiva da habilitação e reabilitação da vida física, com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a
pessoal e social.
1/4 do salário mínimo.

23

68

De
Volta
Pra
Casa:
Uma
Proposta
Metodológica de Reinserção Social de Crianças
e Adolescentes em Situação de Rua

Melhorar as condições de vida das crianças e adolescentes em situação de extrema
420.000,00 vulnerabilidade e risco social que circulam na Avenida Beira Mar e área da
Parangaba.

Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco
social que vivem na Av. Beira Mar e adjacências e na Área da
Parangaba

24

71

Garantindo
à
Acessibilidade
(Inclusão
Produtiva: Qualificação Profissional)

Desenvolver ações de qualificação social e profissional destinadas ao público de
1.000.000,00 pessoas com deficiência e/ou seus familiares, assim como profissionais que queiram
se qualificar para atendimento a este público, possibilitando sua inclusão social e
produtiva

Pessoa com Deficiência (física, visual, auditiva, intelectual ou
múltipla), seus familiares e profissionais que tenham interesse
em trabalhar com este segmento, que apresentem renda
familiar per capita de até ½ salários mínimos

25

88

Construção e Equipamentos para o Abrigo de
Idosos

1.385.512,40 Garantir um espaço físico adaptado às necessidade dos idosos acolhidos.

Idosos vítimas de violência intrafamiliar, negligência e
abandono, encaminhados pelo Ministério Público.

93

CE-Jovem Aprendizagem em Serviço (Inclusão
Produtiva:Qualificação Profissional)

Jovens com idade entre 18 a 24 anos que estejam cursando ou
Possibilitar aos estudantes e egressos do ensino médio a oportunidade de competir e concluído o Ensino Médio em Escolas da Rede Pública de Ensino,
8.000.000,00 preparar-se para o mercado de trabalho através da participação em ações de
oriundos de famílias com renda per capita de até ½ salários
qualificação social e profissional, inserção no mercado de trabalho.
mínimos e que não estejam engajados em nenhum programa
social similar

19

20

26

Povo

930.000,00

Artesãos cujas famílias apresentem renda per capita menor que
½ s.m e que sejam cadastrados no Programa de
Desenvolvimento do Artesanato do Estado do Ceará.

Contribuir para a segurança alimentar e nutricional da população de baixa renda que
População em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional
reside ou trabalha no bairro de Parangaba e adjacências.

Qualquer indivíduo que tenha seus direitos violados, incluindo
criança e adolescente, mulheres, idosos, pessoas com
deficiência, vítimas de discriminação por raça, etnia ou
orientação sexual, bem como pessoas em situação de rua.
Ampliar a oferta de serviços para o público alvo mediante a concessão de subsídios a Pessoas com deficiência;
2.300.000,00
Crianças,
adolescentes e idosos;
entidades da rede socioassistencial.
Pessoas em Situação de Rua

Ofertar serviços especializados de assistência a famílias e indivíduos com direitos
5.897.125,49 violados por meio dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social –
CREAS.

670.000,00

Produtiva:

Fomentar o artesanato como atividade econômica sustentável e de inclusão social,
integrando-o à cadeia produtiva do turismo e da cultura.

Famílias em situação de vulnerabilidade social.

Contribuir para a redução das vulnerabilidades de pessoas com deficiência no Ceará
através do financiamento de projetos municipais de caráter socioassistencial

55.056,99 Concluir e equipar o Centro de Profissionalização Inclusiva de Fortaleza.
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Pessoas com deficiência, residentes nos municípios e atendidos
nos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS

Pessoas com deficiência (física, visual, auditiva ou intelectual);
Jovens de 16 a 29 anos, à procura do primeiro emprego;
Trabalhadores sem ocupação e desempregados,
Pessoas que trabalham em condição autônoma e por conta
própria;

Nº

MAPP

SECRETARIAS / PROJETOS

VALOR APROVADO

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

27

130

Implementação do Centro de Referência do
Artesanato do Cariri

Artesãos cujas famílias apresentem renda per capita menor que
Fomentar o artesanato como atividade econômica sustentável e de inclusão social,
½ s.m e que sejam cadastrados no Programa de
com vistas à valorização da identidade cultural local e integração da atividade
Desenvolvimento do Artesanato do Estado do Ceará.
898.000,00 artesanal à cadeia produtiva do turismo e da cultura da região do cariri, promovendo
Serão priorizados aqueles que apresentem estágio mínimo de
assim a ampliação das oportunidades de trabalho e geração de renda para os
organização, prioritariamente, em grupos produtivos e/ou
artesãos da região.
entidades artesanais formalizadas da região do Carirí.

28

152

Construção de Unidades Socioeducativa de
Internação no Municipio de Sobral

Adolescentes autores de atos infracionais em cumprimento de
Expandir a infraestrura de Unidades de Atendimento Socioeducativo, garantido à
500.000,00 permanência do adolescente próximo a família de acordo com o Estatuto da Criança e medida socioeducativa de internação do município de Sobral e
Adolescente (ECA).
adjacências.

29

170

Construção de Unidades Socioeducativa de
Internação
no municipio de Juazeiro do
Norte

Atender adolescentes autores de atos infracionais em
Expandir a infraestrura de Unidades de Atendimento Socioeducativo, garantido à
500.000,00 permanência do adolescente próximo a família de acordo com o Estatuto da Criança e cumprimento de medida socioeducativa de internação do
Adolescente (ECA).
município de Juazeiro do Norte e adjacências.

30

181

Geração Livre

Desenvolver práticas educativas que oportunizem ao adolescente em conflito com a
210.000,00 lei o resgate da cidadania, o fortalecimento dos vínculos afetivos com os familiares e
a construção de um novo projeto de vida.

31

183

Construção
do
Acesso
ao
Abrigo
Desembargador Olívio Câmara - ADOC

32

211

Cuidando
do
Adolescentes

33

222

Reforma e Aquisição de Equipamentos oara as
Unidades Socioeducativas (CEPA , CEDB E
CECAL)

Proporcionar as condições básicas de funcionamento das Unidades Socioeducativas,
627.057,65 dotando-as de padrão satisfatório de acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).

34

242

Centro das Rendeiras do Iguape (Inclusão
Produtiva:Fomento)

111.862,07

35

258

Política Integrada de Economia Solidária

Futuro

de

Crianças

e

Sub - Total
2.

76.597,29 Garantir o acesso ao Abrigo Desembargador Olívio Câmara (ADOC).

900.000,00

Adolescentes e jovens em cumprimento de medida
socioeducativa privativa de liberdade no Centro Educacional
Dom Bosco, e seus respectivos familiares.

Crianças, adolescentes e adultos de ambos os sexos, que
tenham deficiência mental com diversos graus de
comprometimento, associado ou não a outras patologias, que
se encontrem em situação de ameaça ou violação de direitos,
encaminhados pelo Juizado da Infância e Juventude.

Acolher e garantir proteção integral par crianças e adolescentes em situação de
Crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de
vulnerabilidade e risco pessoal e social, através do serviço de acolhimento
7 a 18 anos, oriundos de famílias com renda per capita até ½
institucional, como uma ação preventiva ao agravamento de situações de negligência,
salário mínimo.
violência, e ruptura de vínculos.

Concluir a construção do Centro de Comercialização das Rendeiras do Iguape com
vistas à sustentabilidade socioeconômica e cultural do empreendimento.

59.208,42 Promover a inclusão sócio produtiva de famílias beneficiadas.

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos autores de ato
infracional, que cumprem medidas socioeducativas de
internação nas Unidades Socioeducativas Patativa do Assaré
(CEPA), Aloísio Lorscheider (CECAL) e Dom Bosco (CEDB).
Rendeiras com renda familiar de até ½ salário mínimo per
capita.
Obs:As rendeiras devem fazer parte da Associação Centro de
Rendeiras Mirian Porto Mota Município de Iguape
Famílias registradas no CadÚnico
Obs.: As famílias devem apresentar ambiência favorável para a
consolidação de empreendimentos solidários e potencial para
inclusão produtiva através de estratégias de economia solidária.

75.581.211,65

Secretaria das Cidades - Cidades

36

1

Rio Maranguapinho (Ações Habitacionais)

• Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside na
7.338.754,58 faixa de alagamento do Rio Maranguapinho em situação de alto risco e nas áreas
adjacentes ao Rio Maranguapinho.

37

2

Rio
Maranguapinho(Barragem,Dragagem,Urbaniza
ção - Trecho I, II e III (PAC I)

7.508.637,75

Liberar a área referente aos Trechos I, II e III e executar obra de urbanização nas
margens do Rio Maranguapinho, visando a sua recuperação ambiental.
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Famílias de baixa renda residentes na área de intervenção que
optaram pelo reassentamento nos residenciais projetados.
Famílias residentes na área referente aos Trechos I, II e III (da
Av. Mister Hull até o Anel Viário) do Rio Maranguapinho

Nº

MAPP

38

3

SECRETARIAS / PROJETOS
Rio Cocó (Barragem, Dragagem e
Urbanização)

VALOR APROVADO

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa
Famílias de baixa renda residentes na área de intervenção do
5.443.587,34 de alagamento do Rio Cocó em situação de alto risco e nas áreas adjacentes ao Rio
projeto Rio Cocó
Cocó.
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Nº

MAPP

SECRETARIAS / PROJETOS

39

9

40

26

Ampliação do Sistema de Esgotamento
Sanitário da Sub-Bacia CE-5 em Fortaleza.

41

29

Implantação do Sistema de Esgotamento
Sanitário de Fortaleza Sub-bacia SE-2

42

133

Ampliação do Sistema de Esgotamento
Sanitário de Fortaleza – Conjunto Habitacional
São Cristóvão

43

168

Esgotamento Sanitário do Residencial José
Lino da Silveira

44

512

Inserção Produtiva - Apoio aos APLS

45

835

Fogões Sustentávies

46

1378

Dendê (Ações Habitacionais)

47

1438

Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização –
Trecho Zero – PAC II)

48

1439

Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização Trecho IV - PAC II)

49

1465

Aluguel Social para Família de Baixa Renda

50

1516

Projeto Rio Cocó (Ações Habitacionais)

51

1612

Minha Casa Minha Vida – Municípios com até
50.000 Habitantes

Contribuir para a redução do déficit habitacional quantitativo e qualitativo em
21.000,00 municípios do interior do Estado do Ceará com população de até 50 mil habitantes,
selecionados pelo Governo Federal.

52

1613

Fogões Sustentáveis (2)

82.534,25

53

1782

Habitação Rural - PNHR

54

2039

55

56

Alvorada – Sistemas de Esgotamento
Sanitário em Municípios com Menores Índices
de Desenvolvimento Municipal – IDM

VALOR APROVADO

156.798,21

OBJETIVO GERAL
Ampliar o número de pessoas da sede do município de Cariré, com a cobertura e a
funcionalidade dos sistemas de esgotamento sanitário

Ampliar e tornar mais eficiente os serviços de abastecimento de água e saneamento
226.251,12 básico no Estado do Ceará, com a consequente melhora na qualidade de vida da
população
Ampliar e tornar mais eficiente os serviços de abastecimento de água e saneamento
2.144.739,55 básico no Estado do Ceará, com a consequente melhoria na qualidade de vida da
população.
Eliminar de forma definitiva vazamentos decorrentes da obstrução da rede coletora
119.792,32 de esgotos localizada abaixo das edificações do Conjunto São Cristóvão e permitir o
acesso adequado para a realização de serviços de manutenção e operação do
1.823.922,90

Ampliar a cobertura e a funcionalidade dos sistemas de esgotamento sanitário no
município de Caucaia.

Apoiar, técnica e financeiramente projetos produtivos que estimulem a inovação de
130.000,00 produtos e processos, o empreendedorismo dos agentes, a autonomia da economia
local e consequentemente a geração de emprego e renda
2.208.512,49

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada e para
redução do déficit habitacional qualitativo do Estado.

Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside em
652.609,89 condições precárias na Comunidade do Dendê e em situação de risco nas áreas de
preservação do mangue do Rio Cocó, dentro da área de intervenção do projeto.
Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa
1.614.276,41 de alagamento em situação de alto risco e nas áreas adjacentes ao Rio
Maranguapinho.
Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa
2.992.191,96 de alagamento em situação de alto risco e nas áreas adjacentes ao Rio
Maranguapinho
135.000,00

Viabilizar o benefício de aluguel social para famílias que habitam locais que estão
sendo objeto de intervenções e que serão posteriormente reassentadas.

Liberar a área de preservação do Rio, atualmente ocupada indevidamente, visando
2.030.241,16 sua recuperação ambiental e a execução das obras de urbanização do Projeto Rio
Cocó.

BENEFICIÁRIOS
População residente em municípios com menores Índices de
Desenvolvimento Municipal– IDM.
População residente nos bairros de Parangaba, Itaperi,
Maraponga, Vila Peri, Manoel Sátiro e diversos conjuntos
habitacionais
População residente na área de atuação do projeto.

População residente no Conjunto São Cristovão.
População do residencial José Lino da Silveira e população
residente no Conjunto Araturi.
Produtores de baixa renda organizados em associações ou
cooperativas de produção.
Famílias carentes com renda familiar per capita de até meio
salário mínimo
Famílias de baixa renda residentes na área de intervenção que
optaram pelo reassentamento no residencial projetado e
famílias residentes na área de preservação do mangue do Cocó.
Famílias e proprietários de imóveis situados na área referente
ao Trecho Zero do Rio Maranguapinho.
Famílias residentes na área referente ao Trecho IV do Rio
Maranguapinho.
Famílias moradoras nas áreas de intervenção dos Projetos de
Interesse Social da Secretaria das Cidades e que aguardam a
conclusão das obras das unidades habitacionais onde serão
População residente em áreas de risco às margens do Rio Cocó.
• Famílias com rendimento mensal bruto de até R$ 1.600,00
(um mil e seiscentos reais).

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada e para
redução do déficit habitacional qualitativo do Estado.

Famílias carentes com renda familiar per capita de até meio
salário mínimo.

1.233.917,00

Diminuir o déficit habitacional quantitativo e qualitativo da zona rural do Estado do
Ceará como estratégia de inclusão social e de combate a pobreza.

Agricultores familiares com renda familiar bruta anual máxima
de R$ 15.000,00

Minha Casa Minha Vida - Empreendimento
Orgulho do Ceará

4.192.000,00

Contribuir para a redução do déficit habitacional quantitativo da área de abrangência Famílias inscritas no Programa Minha Casa Minha Vida no
do projeto
Município de Maracanaú.

2081

Minha Casa Minha Vida - Residencial José Lino
da Silveira Etapa (I, III, V, VII) - Caucaia/CE

3.681.467,47

Contribuir para a redução do déficit habitacional quantitativo da área de abrangência Famílias inscritas no Programa Minha Casa Minha Vida no
do projeto
Município de Caucaia.

2224

Habitação Rural - PNHR

3.831.938,95

Diminuir o déficit habitacional quantitativo e qualitativo da zona rural do Estado do
Ceará como estratégia de inclusão social e de combate a pobreza.
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Agricultores familiares com renda familiar bruta anual máxima
de R$ 15.000,00

Nº

MAPP

SECRETARIAS / PROJETOS

57

2289

Melhorias Habitacionais no Município de
Fortaleza

58

2924

Construção de Centro de Comercialização da
Produção de Agricultores Familiares Município de Icó / Distrito Lima Campos
Sub - Total

VALOR APROVADO

806.250,00

OBJETIVO GERAL
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada e para
redução do déficit habitacional qualitativo do município de Fortaleza.

Promover o desenvolvimento local e regional da população beneficiada mediante a
1.490.000,00 disponibilização de espaço adequado para comercialização, lazer e pratica de
atividades físicas.

BENEFICIÁRIOS
Famílias de baixa renda inscritas no Programa Municipal de
Melhorias Habitacionais do Município de Fortaleza.

A população do Distrito de Lima Campos, em especial da
Comunidade de Cascudo.

49.864.423,35

3. Secretaria de Desenvolvimento Agrário-SDA

59

2

Aproveitamento Hidroagricola do Castanhão.

60

5

Agente Rural.

1.616.562,27

11.000.000,00

Dotar os Perímetros Irrigados Alagamar, Curupati e Mandacaru da infra-estrutura
necessária para o seu pleno funcionamento, além de subsidiar aos reassentados nas
atividades de implantação do processo produtivo até que os mesmos tenham renda
própria.

Produtores oriundos da área desapropriada para a construção
do Açude Castanhão e reassentados nos Perímetros Irrigados
Alagamar, Curupati e Mandacaru.

Elevar a produção, a renda e a ocupação dos agricultores familiares beneficia-dos,
pelo incremento da rentabilidade dos seus empreendimentos

Agricultores familiares residentes nos municípios do semiárido
cearense com renda familiar de ½ salário mínimo.
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Nº

MAPP

SECRETARIAS / PROJETOS

61

10

Hora de Plantar (Distribuição de Sementes e
Mudas).

62

14

Hora de Plantar (Aquisição de Sementes e
Mudas).

63

37

Biodiesel do Ceará.

64

38

Garantia Safra do Ceará.

65

41

Práticas de Convivência com o Semiárido no
Estado do Ceará

66

41

67

68

69

VALOR APROVADO

1.814.316,46

18.000.000,00

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

Distribuir com orientações técnicas, aos agricultores de base familiar, sementes e
mudas fiscalizadas de elevado potencial genético, com vista o aumento da renda e
emprego e a consequente melhoria das condições de vida dos beneficiários do
Programa Hora de Plantar.

Agricultor (a) familiar (proprietário, parceiro, meeiro ou
arrendatário)

Adquirir e distribuir aos agricultores de base familiar sementes e mudas fiscalizadas
de elevado potencial genético.

Agricultor (a) familiar (proprietário, parceiro, meeiro ou
arrendatário)

Fortalecer o negócio da agricultura familiar, observando os princípios agroecológicos
e do mercado justo e solidário, com a exploração de culturas oleaginosas em
3.576.414,00 consórcios, garantindo a incorporação de valor agregado à produção em pequenas
agroindústrias comunitárias e a implantação de uma nova matriz energética no
Estado
Contribuir como instrumento de convivência com o semi-árido, evitando o êxodo
25.560.103,50 rural dos agricultores de base familiar que aderirem ao Garantia Safra e que percam
50% ou mais de suas safras por causa de seca ou de excesso hídrico.

Agricultores e agricultoras familiares e suas organizações, que
produzem oleaginosas nos municípios do estado do Ceará.

Produtores rurais que aderirem ao Fundo Garantia-Safra, o qual
estabelece os seguintes critérios:

Criar condições de habitabilidade com sustentabilidade das famílias de agricultores
familiares por meio da construção e ampliação de açudes “inteligentes”.

• Agricultores de base familiar com renda per capita familiar
mensal de até 1/2 (meio) salário mínimo.

Assistência Técnica e Extensão Rural para os
Assentamentos Rurais

Promover o desenvolvimento econômico, socioambiental e solidário dos
1.300.000,00 assentamentos estaduais estruturando seus processos de produção e garantindo a
segurança alimentar e nutricional às famílias assentadas.

Agricultores de Assentamentos Estaduais indicados por suas
representações.

50

Ampliação da Assistência Técnica aos
Agricultores em Situação de Extrama Pobreza
no Ceará

1.494.648,23

Contribuir para a segurança alimentar e nutricional e ampliação da renda da
população beneficiada.

Agricultores (as) familiares em situação de extrema pobreza
com renda per capita de até R$ 70,00 (setenta reais) por mês.

55

Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite

6.744.251,22

Apoiar o desenvolvimento das ações de continuidade do Programa de Incentivo à
Produção e ao Consumo de Leite, 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.

Famílias com renda mensal per capita de até ½ (meio) salário
mínimo.

Programa de Aquisição de Alimentos no Ceará
(PAA).

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
Produtores/as da agricultura familiar, assentados da reforma
1.650.000,00 Desenvolvimento Territorial – SDT, do Ministério do Desenvolvimento Agrário MDA
agrária, jovens e comunidades tradicionais.
apoiando o desenvolvimento sustentável nos 13 territórios do Ceará, estimulando a
dinamização econômica de cadeias estratégicas nos territórios e capacitação de
jovens.

112

500.000,00
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Nº

MAPP

70

183

71

240

SECRETARIAS / PROJETOS

Fortalecimento das Ações de ATER nos
Territórios Rurais do Estado do Ceará.

Reforço de ATER nos Municipios dos
Territórios de Cidadania no Estado do Ceará.

VALOR APROVADO

OBJETIVO GERAL

Melhorar a renda e a qualidade de vida dos agricultores familiares beneficiados, por
6.045.000,00 meio do aperfeiçoamento dos sistemas de produção, de mecanismo de acesso a
recursos, serviços e renda, de forma sustentável.

10.427.673,64

Promover a elevação da produção e da renda de agricultores familiares, residentes
nos municípios que compõem os Territórios da Cidadania do

BENEFICIÁRIOS

Agricultores de base familiar.

Membros dos colegiados territoriais do Estado
Representantes das entidades da sociedade civil (associações,
cooperativas de agricultores (as) familiares, ONGs, movimentos
sociais rurais, etc.);
Gestores dos empreendimentos econômicos associativos dos
territórios rurais do Estado;
Membros das redes socioeconômicas e sociais relacionadas ao
fortalecimento da agricultura familiar e economia solidária

72

339

Casa Digital do Campo

73

341

São José III – Componente 2 – Sistemas de
Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário Simplificado

74

Apoio ao Desenvolvimento Sustentável dos
349, 350 Territórios Rurais com Infraestrutura e
Assistência Técnica

Permitir o acesso a internet, facilitando a troca de experiências, o acesso a políticas
577.622,18 públicas e o acesso a informações que contribuam para romper a situação de
isolamento que vive o povo do campo.

Famílias de baixa renda da zona rural.

Contribuir para a universalização do direito à água potável e o esgotamento sanitário,
Famílias de agricultores e agricultoras familiares, representadas
10.644.215,87 integrando-se com as políticas estaduais de desenvolvimento econômico e social de
por suas Associações Comunitárias.
segurança hídrica e alimentar das comunidades rurais do Estado.

323.260,40 Incremento da renda das famílias beneficiadas pelo projeto
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• Produtores/as da agricultura familiar, assentados da reforma
agrária, jovens e comunidades tradicionais.

Nº

MAPP

SECRETARIAS / PROJETOS

VALOR APROVADO

OBJETIVO GERAL

75

353

Construção de Cisternas de Placas (1)

76

357

Revitalização dos Perímetros Públicos
Irrigados

615.203,33 Contribuir para o aumento de renda e o bem-estar social dos beneficiários do projeto Agricultores familiares

77

362

Implantação de Projetos de Produção
Agroecológica Integrada e Sustentável - PAIS

Contribuir para a segurança alimentar e a melhoria da renda da população
300.000,00 beneficiada através da produção de alimentos para o autoconsumo e de excedente
comercializável.

78

365

Quintais Produtivos Mantidos por Cisterna de
Enxurradas e Barragens Subterrâneas (1)

79

373

Fortalecimento da Cadeia Produtiva da
Apicultura.

80

374

Desenvolvimento da Ovinocaprinocultura no
Estado do Ceará

81

385

Implantação de Cisternas de Polietileno e
Sistemas de Abastecimento de Água

82

387

Zumbi – Desenvolvimento de Atividades
Produtivas em Comunidades Kilombolas no
Estado do Ceará

83

389

Construção de Cisternas de Placas (2)

1.022.915,34

84

390

Quintais Produtivos Mantidos por Cisterna de
Enxurradas e Barragens Subterrâneas (2)

Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiadas através da
Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por
1.198.385,36 construção de quintais produtivos mantidos por cisternas de enxurrada ou barragens
pessoa ou renda mensal total de até três salários mínimos.
subterrâneas.

85

417

Implantação de Sistemas de Abastecimento
de Água em Comunidades Rurais

Colaborar com a universalização do acesso à água para consumo humano e alimentar
Agricultores de base familiar.
1.136.825,38 em áreas rurais, visando à melhoria da qualidade de vida das comunidades
beneficiadas com o Projeto.

86

418

Formação de Pastagem para Reserva
Alimentar e Convivência com o Semiárido

135.046,82

Contribuir para o fortalecimento da pecuária desenvolvida pelos beneficiários do
projeto, por intermédio da disponibilização de tecnologias para implantação de áreas
Agricultores de base familiar.
de reserva alimentar estratégica e de equipamentos para produção, transformação e
armazenamento.

87

430

Modernização da Cadeia Produtiva da
Mandiocultura

270.000,00

Modernizar e fortalecer o setor da mandiocultura no Estado do Ceará, tornando-o
atrativo, sustentável e competitivo, gerando trabalho e renda no meio rural.

Beneficiar famílias de baixa renda com dificuldade de acesso à água através da
7.193.058,77 implantação de cisternas de placas bem como proporcionar capacitação e formação
para a convivência com o semi árido.

6.039.132,51

3.266,87

366.800,00

BENEFICIÁRIOS
Famílias de baixa renda da zona rural de municípios do
semiárido cearense que não disponham de fonte de água ou
meios adequados de armazená-la para o suprimento das suas
necessidades, em especial para consumo humano.

Agricultores de base familiar

Garantir a segurança alimentar e nutricional as famílias que vivem no semiárido
cearense e que tem dificuldade de acesso à água para produção de alimentos para
auto-consumo, através da construção de quintais produtivos mantidos por cisternas
de enxurrada / Barragens subterrâneas.

Serão beneficiadas famílias de baixa renda da zona rural de
municípios do semi-árido cearense.

Tornar a produção apícola dos beneficiários sustentável, competitiva e rentável,
gerando agregação de renda, inclusão social e fixação das famílias na zona rural.

Agricultores de base familiar

Proporcionar o fortalecimento da cadeia produtiva da Caprinocultura leiteira
cearense, tornando-a sustentável, competitiva e rentável.

Agricultores de base familiar

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
Famílias de Comunidades Rurais nos Municípios do Estado do
13.426.036,80
em situação de vulnerabilidade social, bem como proporcionar formação para a
Ceara.
convivência com o sem-árido.
Pessoas residentes em comunidades quilombolas cuja renda per
Contribuir para o enfrentamento da pobreza rural, nas comunidades beneficiadas
capita familiar seja de até meio salário mínimo ou pessoas no
400.000,00 através da implantação de projetos produtivos, contribuindo para o Desenvolvimento
Cadastro Único de benefiários dos programas sociais do
Sustentável e Solidário no Estado do Ceará.
Governo Federal.
Garantir acesso a água adequada para o consumo humano através da implantação
de cisternas de placas.
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Famílias de baixa renda da zona rural de municípios do
semiárido cearense.

Agricultores de base familiar

Nº

MAPP

SECRETARIAS / PROJETOS

88

457

Implantação de Cisternas de Polietileno - Água
para Todos.

89

460

Implantação de Unidades de Tratamento
Microbiológico e Fluoretação de Sistemas de
Abastecimento de Água

160.650,00 Disponibilizar água de boa qualidade para o consumo da população beneficiada.

90

474

Projeto de Abastecimento de Água na
comunidade de Ematuba – Independência, CE

450.000,00

Contribuir para a universalização do acesso à água para consumo humano e
alimentar em áreas rurais.

Famílias residentes na comunidade Ematuba no município de
Independência - CE.

91

475

Abastecimento de Água para Comunidade
Poço de Areia - Tianguá/CE

535.816,18

Contribuir para a universalização do acesso à água para consumo humano e
alimentar em áreas rurais.

Famílias residente na comunidade Poço de Areia no município
de Tianguá.

92

476

Construção de Cisternas de Placas (3)

93

480

Centro de Produção de Mudas de Palma
Forrageira Para Alimentação Animal REPALMA
Sub - Total

VALOR APROVADO

19.412.395,02

OBJETIVO GERAL
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 semiárido.

31.559,04 Facilitar aos beneficiários o acesso a água para consumo humano.

1.000.000,00

Garantir reserva estratégica de alimento para os rebanhos bovino, ovino e caprino,
principalmente nos períodos de estiagem.

BENEFICIÁRIOS
Famílias residentes em Comunidades Rurais nos Municípios do
Estado do Ceara mais atingidos pela seca e que estão em
estado de vulnerabilidade, sem fonte de água para o
suprimento de suas necessidades de consumo.
Famílias residentes em comunidades rurais nos municípios do
Estado do Ceara cujos sistemas de abastecimento não
garantem a qualidade da água disponibilizada.

Famílias de baixa renda, localizadas na zona rural, que se
encontram em situação de vulnerabilidade social, que vivem em
situação de extrema pobreza e que não disponham de fonte de
água ou meio suficientemente adequado de armazená-la para o
suprimento das suas necessidades
Agricultores de base familiar, pequenos e médios produtores.

154.971.159,19

4. Secretaria da Educação Básica – SEDUC
94

574

Construção da EEEP no municipio de Assaré

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
275.645,22 melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível médio, zelando
estadual.
pelo cumprimento da legislação educacional.

95

624

Construção de EEEP no Município de Granja

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
1.148.206,48 melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível médio, zelando
estadual
pelo cumprimento da legislação educacional.

96

625

Construção de EEEP no municipio de
Aracoiaba

97

629

Construção de EEEP do Conjunto Ceará no
Município de Fortaleza

98

632

Construção de EEEP no Município de Pacatuba

99

637

Construção de Centros de Educação Infantil CEI

100

645

Construção de Escola Estadual de Educação
Profissional - Canindé

101

695

Construção de EEEP no Município de Limoeiro
do Norte

102

733

Construção de Escola Estadual de Educação
Profissional – Cariré

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
107.673,29 melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível médio, zelando
estadual.
pelo cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
1.345.783,95 melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível médio, zelando
estadual.
pelo cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
774.391,60 melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível médio, zelando
estadual.
pelo cumprimento da legislação educacional.
2.800.000,00

Expandir e melhorar a educação infantil na rede pública com padrões básicos de
qualidade.

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
200.000,00 melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível médio, zelando
pelo cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
1.565.993,64 melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível médio, zelando
pelo cumprimento da legislação educacional.

Crianças de 0 a 5 anos oriundos da rede pública municipal.
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
estadual.
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
estadual.

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
399.995,53 melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível médio, zelando
estadual.
pelo cumprimento da legislação educacional.
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Nº

MAPP

SECRETARIAS / PROJETOS

VALOR APROVADO

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

103

735

Construção de Escola Estadual de Educação
Profissional - Itapajé

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
280.619,04 melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível médio, zelando
estadual.
pelo cumprimento da legislação educacional.

104

742

Construção de EEEP no Município de Novo
Oriente

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
866.760,00 melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível médio, zelando
estadual.
pelo cumprimento da legislação educacional.

105

743

Construção de EEEP no Município de Pacajá

106

807

Concessão de Bolsa Estágio para Alunos das
Escolas Estaduais de Educação

107

818

Construção de EEEP no Município de Sobral

108

900

Projeto e-Jovem

109

1017

Formação Técnica para Alunos do Ensino
Médio Integrado a Educação Profissional

110

1051

Construção de EEEP no Bairro Praia do Futuro
no municipio de Fortaleza

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
479.620,72 melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível médio, zelando
estadual.
pelo cumprimento da legislação educacional.

111

1206

Construção de EEEM na Área Rural do
Município de Canindé

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
463.504,25 melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando pelo cumprimento da
legislação educacional.

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
estadual.

112

1222

Construção de EEEM na Área Rural do
Município de Quixeré

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
450.237,00 melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando pelo cumprimento da
legislação educacional.

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
estadual.

113

1285

Reforma e Ampliação da Escola São Sebastião
em Nova Roma - TAMBORIL.

264.105,83

114

1317

Construção de EEEM na Área Rural do
Município de Miraíma

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
660.000,00 melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando pelo cumprimento da
legislação educacional.

115

1318

Reforma de Escolas em Diversas Localidades –
Tauá

168.137,08

116

1339

Apoio Técnico-Pedagógico ao Programa
Alfabetização na Idade Certa - PAIC

117

1341

Prêmio Escola Nota Dez

21.124.000,00

118

1342

Reforma e Ampliação de Escolas da Rede
Estadual de Ensino

Melhorar e modernizar a infraestrutura dos espaços escolares para acompanhamento
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
12.500.000,00 do avanço tecnológico, proporcionando, assim, qualidade na educação através de um
estadual.
ambiente adequado.

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
399.953,15 melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível médio, zelando
estadual
pelo cumprimento da legislação educacional.
Educandos do 3º ano do Ensino Médio das EEEP e educandos do
Garantir a aproximação com o mundo de trabalho e o exercício de atividades
24.800.837,69
módulo II do Projeto e-Jovem oriundos da rede pública estadual
relacionadas às futuras profissões.
de ensino.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
278.121,84 melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível médio, zelando
estadual
pelo cumprimento da legislação educacional.
5.000.000,00

40.000.000,00

1.563.020,00

Oferecer aos educandos formação em tecnologia da informação comunicação e
empreendedorismo.

Educandos do ensino fundamental e médio da rede publica de
ensino.

Oferecer aos jovens estudantes uma formação técnica que possibilite sua inserção no Educandos do ensino médio integrado das escolas estaduais de
mundo do trabalho.
educação profissional

Ampliar a oferta de matriculas e melhorar o atendimento da rede de escolas
municipais da Educação do Ensino Fundamental.

Alunos regularmente matriculados na Escola São Sebastião em
Nova Roma - Tamboril.
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
estadual.

Ampliar a oferta de matricula e melhorar o atendimento da rede de escolas
municipais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Alunos regularmente matriculados em escolas municipais, no
ensino fundamental.

Estimular os municípios e escolas para cumprimento das metas pela melhoria da
qualidade do ensino na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental.

Crianças que estudam na Educação Infantil e séries iniciais do
Ensino Fundamental (1º. ao 5º. anos), das escolas públicas dos
184 municípios do Ceará.

Promover a melhoria da qualidade na aprendizagem dos alunos do 2º e do 5º anos
do ensino fundamental da rede pública.

Alunos das escolas premiadas e escolas com menores IDE-Alfa
e IDE-5 denominadas de escolas apoiadas.
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119

1343

Aquisição de Equipamentos para as Unidades
Escolares da Rede Estadual

Garantir as condições básicas de funcionamento das unidades escolares, dotando-as
4.665.851,50 de um padrão satisfatório no que se refere a acervo bibliográfico, mobiliário e
equipamentos diversos.

120

1350

Desenvolvimento do Projeto Jovem de Futuro

3.259.461,70 Contribuir para que os jovens concluam o ensino médio com qualidade.

121

1382

Apoio às Ações de Formação Profissional dos
Alunos das Escolas Estaduais de Educação
Profissional

1.699.588,12

122

1395

Reforma e Ampliação de Escolas Municipais de
Diversas Localidades do Município de Fortaleza
e do Centro de Formação e Atendimento ao
Professor

9.991.064,27 Alunos regularmente matriculados em escolas municipais, no ensino fundamental.

123

1407

Aquisição de Equipamentos para as Unidades
Escolares da Rede Estadual do Municipio de
Fortaleza

Garantir as condições básicas de funcionamento das unidades escolares dotando-as
Alunos de Ensino Médio matriculados em Escolas da rede
752.965,67 de um padrão satisfatório de funcionamento no que se refere a acervo bibliográfico e
Estadual
equipamentos diversos.

124

1464

Construção de EEEP no Município de Caridade

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
706.900,36 melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível médio, zelando
estadual
pelo cumprimento da legislação educacional.

125

1465

Construção de EEEP no Município de Alto
Santo

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão e a
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e
504.142,29 melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível médio, zelando
estadual
pelo cumprimento da legislação educacional.

Sub-Total

VALOR APROVADO

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

Alunos de Ensino Médio matriculados em Escolas Estaduais

Alunos de ensino médio das escolas estaduais.

Contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem oportunizando formação técnica
Alunos de 1º, 2º e 3º ano
que possibilite sua inserção no mundo do trabalho.

139.496.580,22
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Ampliar oferta de matrícula e melhorar o atendimento da rede
de escolas municipais da Educação do Ensino Fundamental.

Nº

MAPP

SECRETARIAS / PROJETOS

VALOR APROVADO

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

5. Gabinete do Governador – GABGOV

126

86

ProJovem Urbano 04 - Capacitação de 8.000
jovens

Sub-Total

Elevar o grau de escolaridade de jovens que não concluíram o ensino fundamental e
6.058.026,00 que saibam ler e escrever, visando o desenvolvimento humano e o exercício da
cidadania.

Jovens na faixa etária de 18 a 29 anos: egressos do sistema
penitenciário; envolvidos com drogas ilícitas; sem acesso às
políticas públicas básicas; com deficiência no acesso ao
planejamento familiar, resultando na gravidez precoce; e jovens
negros que historicamente foram vítimas de exclusões sociais,
tendo permanecido à margem das políticas públicas.

6.058.026,00

6. Secretaria da Saúde – SESA

127

1954

Apoio a Infraestrutura na Atenção Básica à
Saúde

Sub-Total

25.000.000,00

Melhorar a infraestrutura da Rede de UBSF por meio da oferta de serviços de saúde
com qualidade à população beneficiada.

População SUS dependente coberta pelas 230 Unidades Básicas
de Saúde localizadas nos 173 municípios selecionados.

25.000.000,00

7. Secretaria da Cultura - SECULT
128

68

Agentes de Leitura.
Sub - Total

8.

900.261,64 Democratizar para seus beneficiários o acesso ao livro e à leitura.

Famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de
até 1/2 salário mínimo

900.261,64

Secretaria do Esporte - SESPORTE

129

11

Viva +.

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
Adolescentes, jovens e adultos dos bairros Autran Nunes,
154.800,00 esportivas, de lazer, recreação e lúdica, contribuindo para a inclusão social, melhoria Aerolândia, Bom Jardim, Edson Queiroz, Itaperi, Jangurussu,
da qualidade de vida, desenvolvimento saudável, bem como a integração com suas
Álvaro Weyne, Vila Velha, Timbó e Rodolfo Teófilo.
famílias e a sua comunidade.

130

18

Programa Segundo Tempo.

Contribuir para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, por
732.440,26 meio da prática esportiva, como fator de formação da cidadania e melhoria da
qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

131

20

Bolsa Esporte.

132

433

Programa Esporte e Lazer da Cidade

Sub - Total

1.809.805,00

Incentivar a prática esportiva através da concessão de bolsas contribuindo para
melhoria do desempenho esportivo dos beneficiários.

Contribuir para o desenvolvimento social de crianças, adolescentes, jovens e idosos,
568.278,00 por meio da prática esportiva, atividades de cultura e lazer, prioritariamente em
áreas de vulnerabilidade.

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.
Crianças, jovens e adultos com idade a partir de 10 anos, e
renda familiar per capta de até meio salário mínimo. Todos os
candidatos devem estar praticando uma modalidade esportiva
de forma sistemática no mínimo 3 (três) vezes por semana.

Crianças, adolescentes, jovens e idosos, de ambos os gêneros.

3.265.323,26

9. Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA

133

285

Desapropriação de Faixa de Domínio e
Estações para Implantação do VLT Parangaba
– Mucuripe
Sub - Total

21.566.498,37

Contribuir para a melhoria das condições de acessibilidade da área beneficiada pelo
VLT Ramal Parangaba – Mucuripe.

21.566.498,37

10. Secretaria de Recursos Hídricos - SRH
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Famílias de baixa renda residentes na área destinada a
implantação do VLT Ramal Parangaba / Mucuripe.

Nº

MAPP

SECRETARIAS / PROJETOS

VALOR APROVADO

Instalação de Sistemas Simplificados de
Abastecimento de Água com Dessalinizador e
Chafariz Eletrôinico em Comunidades do
Interior do Estado do Ceará
Perfuração e Instalação de Pequenos Sistemas
Simplificados de Abastecimento de Água no
município de Tamboril.

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

Instalar de 100 (cem) sistemas simplificados de abastecimento de águas com a
857.404,37 Instalação de chafarizes, para o atender a população difusa residentes em
comunidades no interior do Estado do Ceará.

População difusa de comunidades rurais, principalmente no
semiárido cearense, onde há uma escassez de água para o
consumo humano e animal.

200.000,00 Proporcionar o acesso a água para o consumo humano as famílias beneficiadas.

Famílias das comunidades rurais do município de Tamboril,

134

80

135

214

136

253

Conclusão da Barragem Diamantino II no
Município de Marco

137

264

Otimização e Gestão de Sistemas de
Dessalinização e Instalação ou Revitalização
de Pequenos Sistemas Simplificados de
Abastecimento

138

269

Construção do Sistema Adutor de Palmácia

139

282

Construção do Sistema Adutor da Sede do
Municipio de Alto Santo

301.200,57 Garantir o abastecimento regular da população da área de abrangência do projeto

140

286

Construção
Palmácia

100.659,13

Garantir o abastecimento regular da população da área de abrangência do projeto
para um horizonte de trinta anos.

População da sede do município de Palmácia e das localidades
de Gado dos Rodrigues, Santo Antônio, Volta do Rio, Santa
Maria, Gado do Ferros/Boqueirão e Rochedo.

141

325

Construção de Sistemas de Abastecimento nas
Comunidades de Buriti I, Buriti II e Cachorro
Seco, no Município de Acaraú

321.798,12

Garantir água em quantidade e com a qualidade suficiente para abastecimento das
comunidades beneficiadas.

População residente nas comunidades de Buriti I, Buriti II e
Cachorro Seco, no Município de Acaraú.

Consolidar as ações do Projeto Intercaju e integrar as cadeias do caju e mel em
comunidades de baixo IDH dos Vales do Curu, Aracatiaçu e Maciço de Baturité.

Agricultores familiares e produtores rurais individuais
pertencentes a cooperativas, associações interessadas na
integração das cadeias do caju e mel que cultivem cajueiro.

da

Barragem

Germinal

em

Sub - Total

596.352,52 Disponibilizar água em quantidade e com a qualidade adequada para o consumo da
população do município de Marco.

População residente no município de Marco/CE especificamente
nas localidades de Tucunduba, Parazinho e Inhanduba.

Complementar o pagamento de serviços de construção e implantação de sistemas de População difusa de comunidades rurais, principalmente no
1.481.887,65 abastecimento de água simplificado com dessalinizador e chafariz eletrônico, visando semiárido cearense, onde há uma escassez de água para o
minimizar o problema da escassez hídrica proporcionando à população beneficiada
consumo humano e animal.
água de boa qualidade para atender às necessidades de consumo humano e água
População da sede do município de Palmácia e das localidades
Garantir o abastecimento regular da população da área de abrangência do projeto
300.000,00
de Gado dos Rodrigues, Santo Antônio, Volta do Rio, Santa
para um horizonte de trinta anos.
Maria, Gado do Ferros/Boqueirão e Rochedo.

• População residente na Sede municipal de Alto Santo

4.159.302,36

11. Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior
142

294

Inclusão Social e Produtiva de Organizações
Coletivas na Cadeia do Cajú nos Territórios do
Curú Aracatiaçu e Maciço do Baturité –
Intercajú II
Sub - Total
TOTAL

50.000,00

50.000,00
480.912.786,04
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