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Nº MAPP SECRETARIAS / PROJETOS VALOR APROVADO OBJETIVO GERAL BENEFICIÁRIOS 

1 8/40 Criando Oportunidade – Qualificação Profissional 
do Trabalhador Cearense 4.150.000,00 

Qualificar pessoas oriundas de famílias com renda per capta mensal inferior 
a 1/2 salário mínimo, visando à melhoria de suas competências para o 
mercado de trabalho. 

Mulheres chefes de família cadastradas no CadÚnico; Trabalhadores(as) sem ocupação e 
desempregados; Pessoas que trabalham em condição autônoma e por conta própria; e 
Jovens de 16 a 24 anos à procura do  primeiro emprego. 

2 13 Apoio as Famílias em Situação de 
Vulnerabilidade - Estação Família.

1.400.000,00 Apoiar a gestão municipal na implementação de serviços, projetos e 
benefícios de Proteção Social Básica;

• Famílias em situação de vulnerabilidade social que são atendidas nos CRAS pelo Serviço de 
Atendimento Integral à Família – PAIF 

3 14
Novos Caminhos para Proteção de Mulheres em 
Situação de Violência Doméstica – Casa do 
Caminho

300.000,00 Garantir a integridade física e psicológica das mulheres em situação de risco 
de vida e de seus filhos (as).

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

4 15
Abrigamento de Crianças e Adolescentes em 
Situação de Abandono-Abrigo Desembargador 
Olívio Câmara – ADOC e Tia Júlia

5.000.000,00 Acolher crianças, adolescentes e adultos com direitos ameaçados ou 
violados nos Abrigos Desembargador Olívio Câmara (ADOC) e Tia Júlia.

ADOC: 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; TIA JÚLIA: Crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica 
e/ou abandono encaminhados através do Juizado da Infância e Juventude.

5 17 Pólos de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos Sociais(ABC's, Circos e CIP'S) 6.400.000,00 

Apoiar e complementar as ações protetivas da família, possibilitando a 
vivência em espaços de convívio grupal e social, ampliando o universo 
informacional, cultural e esportivo das crianças e adolescentes, na 
perspectiva da formação cidadã.

Crianças adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos pertencentes a famílias em situação 
de vulnerabilidade social.

6 18 Espaço Viva Gente 1.950.000,00 

Atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com 
serviços socioassistenciais, tendo como estratégia a cultura, esporte, 
formação social e qualificação profissional, desenvolvendo potencialidades e 
o protagonismo infanto-juvenil, num trabalho integrado com a família e a 
comunidade

Crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 29 anos em situação de 
vulnerabilidade social. 

7 19 Famílias Desafios e Inclusão Social 2.200.000,00 

Fortalecer as potencialidades e vínculos relacionais das pessoas da família, 
com o acesso aos serviços socioassistenciais, benefícios e projetos sociais , 
visando a inserção das famílias na rede de proteção social ,minimizando as 
situações de vulnerabilidades sociais vivenciadas.

Pessoas pertencentes a famílias  que vivem em situação de vulnerabilidade social.

8 23
Assistência Emergencial a Pessoas ou Grupos 
em Situação de Pobreza (Proteção Social 
Básica)

2.150.000,00 
Apoiar técnica e financeiramente os municípios cearenses nas despesas
relativas ao pagamento de auxílios natalidade e funeral obedecendo ao que
preconiza a Política Nacional de Assistência Social.

Pessoas em situação de vulnerabilidade social dos municípios cearenses cofinanciados

9 23 Juventude Empreendedora (Inclusão Produtiva: 
Qualificação Profissional) 1.450.000,00 

Promover a formação do jovem através da capacitação técnica, do
desenvolvimento de valores de responsabilidade social e da cultura
empreendedora, possibilitando sua inserção no mundo do trabalho. 

Jovens de 17 a 24 anos, com renda per capta familiar inferior a meio salário-mínimo, em
situação de vulnerabilidade social.

10 24 Fortalecimento da Rede de Socioassistencial da 
Proteção Social Básica. 2.600.000,00 Apoiar financeiramente a rede socioassistencial, visando à prestação de

serviços e a execução de projetos da Proteção Social Básica; 

Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência e comunidades
tradicionais (quilombolas, indígenas, comunidade de terreiro, pescadores artesanais e
ribeirinhos) em situação de vulnerabilidade social.

11 25 Cofinanciamento do Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família – PAIF 7.300.000,00 

Contribuir para a melhoria da qualidade do Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral a Família – PAIF, executado junto às famílias 
vulneráveis referenciadas nos CRAS.

Famílias em situação de vulnerabilidade social dos 159 municípios cearenses selecionados.

12 26 Artesanato Competitivo 1.500.000,00 Fomentar o artesanato como atividade econômica sustentável e de inclusão 
social e produtiva, integrando-o a cadeia produtiva do turismo e da cultura.

Artesãos pertencentes a grupos produtivos ou entidades artesanais com renda familiar per 
capita até ½ salário mínimo.

13 29
Fortalecimento dos Serviços Ofertados pelos 
Centros de Referência Especializados da 
Assistência Social – CREAS

6.100.000,00 

Fortalecer o acompanhamento especializado no âmbito da proteção social 
especial da Média Complexidade às famílias e indivíduos 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, 
visando garantir a proteção social e a convivência familiar e comunitária.

Famílias e indivíduos vítimas de violência ou em situação de violação de direitos.

14 31 Fortalecimento da Rede de Assistência Social 
Parceira da STDS (Proteção Social Especial) 2.300.000,00 Ampliar a oferta de serviços para o público-alvo mediante a concessão de 

subsídios a entidades da rede socioassistencial.

• Pessoas com deficiência;
• Crianças, adolescentes e idosos;
• Pessoas em Situação de Rua.

15 32 Investimento Cidadão 650.000,00 Contribuir para a redução das vulnerabilidades de pessoas com deficiência 
no Ceará oportunizando seu acesso aos serviços de Proteção Social Básica. 

• Pessoas com deficiência, beneficiárias do Programa Bolsa Família e/ ou do Benefício de 
Prestação Continuada – BPC e seus familiares;

16 34 Terceira Idade Cidadã 1.450.000,00 
Apoiar técnica e financeiramente a gestão municipal na realização de ações 
de Proteção Social Básica à pessoa idosa, nos Centros de Referência da 
Assistência Social – CRAS.

• Pessoas idosas de famílias cadastradas no CADUNICO e/ou beneficiárias do Benefício da 
Prestação Continuada – BPC

17 43 Idoso Sujeito Pleno 1.950.000,00 Contribuir para a redução do número de idosos em situação de abandono no 
Estado e fortalecer a rede de serviço de Acolhimento Institucional. 

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

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP

Projetos Aprovados 2015

1.  Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS - 42 projetos
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18 44 Primeiro Passo (Inclusão Produtiva: Qualificação 
Profissional) 8.000.000,00 

Promover ações de qualificação social e profissional para jovens em situação 
de vulnerabilidade com vistas a sua inserção no mercado, de modo a 
propiciar-lhes oportunidades de desenvolvimento humano e efetivo exercício 
de cidadania. 

Jovens com idade entre 16 e 24 anos de idade cursando o ensino fundamental, médio, bem 
como os egressos, todos de ensino público e com renda de até ½ salário mínimo

19 65 Acesso de Pessoas com Deficiência à Inclusão 
Social 500.000,00 

Garantir às pessoas com deficiência e seus acompanhantes o deslocamento 
para a escola e tratamento especializado na perspectiva da habilitação e 
reabilitação da vida pessoal e social

Pessoas com deficiência mental, visual, auditiva, motora e/ou física com renda familiar 
mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo

20 71 Garantindo à Acessibilidade (Inclusão Produtiva: 
Qualificação Profissional) 1.000.000,00 

Desenvolver ações de qualificação social e profissional destinadas ao público 
de pessoas com deficiência e seus familiares, possibilitando sua inclusão 
social e produtiva; bem como, pessoas que queiram se qualificar para 
atendimento a este público

Pessoas com Deficiência (física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla) e seus familiares 
que apresentem renda familiar per capita de até ½ salário mínimo.

21 87 Construção do Abrigo Desembargador Olívio 
Câmara - ADOC 25.317,85 • Garantir melhoria das instalações físicas, oferecendo condições de 

salubridade, segurança e habitabilidade aos acolhidos.

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. 

22 88 Construção e Equipamento do Abrigo dos Idosos 559.919,12 Garantir um espaço físico adaptado às necessidades dos idosos acolhidos Idosos vítimas de violência intrafamiliar, negligência e abandono, encaminhados pelo 
Ministério Público

23 93 CE-Jovem Aprendizagem em Serviço (Inclusão 
Produtiva:Qualificação Profissional) 7.500.000,00 Idosos vítimas de violência intrafamiliar, negligência e abandono, 

encaminhados pelo Ministério Público
Jovens com idade entre 16 e 24 anos de idade cursando o ensino fundamental, médio, bem 
como os egressos, todos de ensino público e com renda de até ½ salário mínimo

24 130 Fortalecimento do Artesanato do Cariri 750.000,00 

Fomentar o artesanato como atividade econômica sustentável e de inclusão 
social, com vistas à valorização da identidade cultural local e integração da 
atividade artesanal à cadeia produtiva do turismo e da cultura da região do 
Cariri, promovendo assim a ampliação das oportunidades de trabalho e 
geração de renda para os artesãos da região

Artesãos, pertencentes a grupos produtivos ou entidades artesanais, com renda familiar per 
capita até ½ salário-mínimo da região do Cariri

25 152 Construção de Unidade Socioeducativa de 
Internação no Municipio de Sobral. 869.921,78 

Expandir a infraestrura de Unidades de Atendimento Socioeducativo, 
garantido à permanência do adolescente próximo a família, como prevê o 
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 

Adolescentes autores de atos infracionais em cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Internação do município de Sobral e adjacências

26 170 Construção de Unidade Socioeducativa de 
Internação no Municipio de Juazeiro do Norte. 975.203,84 

Expandir a infraestrutura de Unidades de Atendimento Socioeducativo, 
garantido a permanência do adolescente próximo à família, como prevê o 
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 

Adolescentes autores de atos infracionais em cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Internação do município de Juazeiro do Norte e adjacências

27 181 Geração Livre 200.000,00 

Desenvolver práticas educativas, esportivas, culturais e artísticas, 
fundamentadas pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE), oportunizando as adolescentes/jovens em conflito com a lei o 
resgate da cidadania, visando sua reinserção social quando do término da 
medida socioeducativa

Adolescentes/jovens que encontram-se cumprimento de medida socioeducativa restritiva e 
privativa de liberdade e seus familiares

28 211 Cuidando do Futuro de Crianças e Adolescentes. 900.000,00 

Acolher e garantir proteção integral par crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade e risco pessoal e social, através do serviço de 
acolhimento institucional, como uma ação preventiva ao agravamento de 
situações de negligência, violência, e ruptura de vínculos.

Crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 7 a 18 anos, oriundos de 
famílias com renda per capita até ½ salário mínimo.

29 222
Reforma e Aquisição de Equipamentos para as 
Unidades Socioeducativas (CEPA, CEDB e 
CECAL).

5.565.528,47 
Proporcionar as condições básicas de funcionamento das Unidades
Socioeducativas, dotando-as de padrão satisfatório de acordo com o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, autores de ato infracional, que cumprem 
Medida Socioeducativa de internação.

30 240
Estrutura do Acesso, Área de Lazer e 
Paisagismo do Abrigo de Idosos - (Proteção 
Social Especial) - Fortaleza-CE 

225.118,57 • Garantir um espaço físico adaptado às necessidades dos idosos acolhidos,
resguardando-os de violência, negligência e abandono.

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

31 241
Recuperação de Instalações Físicas de Unidades 
de Atendimento para Desenvolvimento de 
Inclusão Social de Jovens - Ceará Pacifico

854.785,00 
Prevenir e enfrentar situações de risco e vulnerabilidade social nos
territórios Vicente Pinzon, Mucuripe e adjacências, identificados pela alta
taxa de violência e criminalidade de Fortaleza. 

Atender 400 adolescentes e jovens  de 15 a 29 anos e suas famílias, moradores dos 
territórios dos bairros Mucuripe, Vicente Pinzon e adjacências (Papicu, Cais do Porto)

32 252
Ações emergenciais para atendimento aos 
adolescentes, em conflito com a lei,  nas 
Unidades de Medidas Socioeducativas

255.606,50 

Garantir a manutenção e reposição de materiais de consumo e
equipamentos destas unidades objetivando a continuidade do
desenvolvimento das ações socioeducativas regularizando o
acompanhamento diário dos adolescentes atendidos e seus familiares.

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, autores de atos infracionais que cumprem  medidas 
socioeducativas nas unidades de internação da STDS.

33 253 Apoio às Unidades de Internação de Fortaleza e 
Interior do Estado 

5.185.402,13 Realizar a manutenção das Unidades de Atendimento Socioeducativo da
STDS.

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, autores de atos infracionais que cumprem  medidas 
socioeducativas nas unidades de internação da STDS.
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34 254

Apoio à Unidades de Proteção Social Especial 
(Renascer, Nova Vida, Santa Gianna, Casa da 
Criança, Casa Abrigo, Recanto da Luz, Nossa 
Casa, Comunidade Terapêutica São Pe. Pio)

1.255.343,09 

Proteger integralmente crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou
violados que necessitam serem retirados da família, bem como, oferecer
tratamento para dependência química à adolescentes e jovens de 16 a 21
anos, do sexo masculino, estimulando a reconstrução de sua cidadania e
autonomia. 

1. Nossa Casa – 16 adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 18 anos, com 
direitos ameaçados ou violados, que perderam suas referências familiares. 
2. Nova Vida – 16 adolescentes do sexo feminino, na faixa etária de 12 a 18 anos, com 
direitos ameaçados ou violados. 
3. Casa da Criança – 20 crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 7 a 12 anos, com 
direitos ameaçados ou violados. 
4. Santa Gianna – 25 crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 7 a 12 anos, com 
direitos ameaçados ou violados. 
5. Casa Abrigo – 80 crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 12 anos, com 
direitos ameaçados ou violados. 
6. Recanto da Luz - 15 adolescentes do sexo masculino, na faixa etária de 12 a 15 anos, 
com direitos ameaçados ou violados. 
7. Renascer – 15 adolescentes do sexo masculino, na faixa etária de 15 a 18 anos, com 
direitos ameaçados ou violados. 
8. Comunidade Terapêutica São Pe. Pio (Eusébio) – 25 adolescentes / jovens do sexo 
masculino, na faixa etária de 16 a 21 anos, para tratamento de uso abusivo de substâncias 
psicoativas. 

35 255 Apoio à Unidade de Internação Provisória de 
Juazeiro do Norte 206.106,06 Apoio a Unidade de Internação Provisória em Juazeiro do Norte – CE (MAPP

Gestão 253/FEAS)
Os beneficiários são adolescentes a quem se imputa a prática de atos infracionais antes de 
ser proferida sentença judicial, oriundos da macrorregião de Juazeiro do Norte.

36 256 Apoio ao Centro Socioeducativo Passaré 745.796,49 Realizar a manutenção da Unidade de Atendimento Centro Socioeducativo
Passaré

Adolescentes e jovens de 12 a 15 anos, autores de atos infracionais que cumprem  medidas 
socioeducativas na unidade de internação - STDS, Centro Socioeducativo Passaré. 

37 257 Apoio a Unidade de Internação Provisória de 
Sobral 263.142,15 

Assegurar a Internação Provisória, com atendimento humanizado, ao
adolescente em conflito com a lei no Ceará, garantindo o direito de acesso a
sua defesa e à promoção do desenvolvimento integral, em conformidade
com os pressupostos básicos do Estatuto da Criança e do Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo – SINASE e da Proposta Pedagógica
Institucional da STDS /2015

Adolescentes do sexo masculino, residentes na região norte do Estado, em cumprimento de 
medida socioeducativa cautelar com caráter privativo de liberdade, e aplicada antes da 
sentença, quando há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito.  

38 258 Fortalecimento das Ações do CEPID 331.292,22 �ncluir, prioritariamente, pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

 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.

39 258 Política Integrada de Economia Solidária 106.850,00 Promover a inclusão sócioprodutiva de famílias beneficiadas. Famílias cadastradas no CadÚnico.

40 296 Construção do Centro de Comercialização das 
Rendeiras da Prainha / Aquiraz/CE.

361.616,75 Construir o Centro das Rendeiras da Prainha com vistas a sustentabilidade
econômica do empreendimento artesanal.

Rendeiras da Prainha com renda familiar de até ½ salário mínimo per capita.

41 307 Primeiro Passo – Estagiários TER 1.260.330,75 
Proporcionar inserção de jovens em atividades de estágio nos postos de
atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), por meio da linha de ação
Jovem Estagiário do Programa Primeiro Passo.

Jovens na faixa etária de 16 a 21 anos, em situação de vulnerabilidade social, estudantes do 
Ensino Médio, conforme decreto estadual Nº 29.704 de 08 de abril de 2009.

42 312 Fortalecendo o Atendimento ao Trabalho em 
Situação de Vulnerabilidade Social 2.389.757,03 

Contribuir para a inserção social e produtiva de trabalhadores
desempregados e subempregados, em situação de vulnerabilidade social,
visando à (re) inserção destes no mercado de trabalho cearense.

• Trabalhadores desempregados e subempregados à procura de oportunidades de emprego, 
trabalho e renda atendidos nas Unidades da rede SINE-CE/IDT.
• Pessoas que trabalham na condição autônoma.
• Trabalhadores beneficiários do seguro-desemprego.
• Mulheres chefes de família cadastradas no CADUNICO.
• Jovens à procura do primeiro emprego.

Sub - Total 89.137.037,80

43 1 Rio Maranguapinho (Ações Habitacionais) 4.247.454,08
Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de 
alagamento do Rio Maranguapinho em situação de alto risco e nas áreas adjacentes ao 
Rio Maranguapinho

Famílias de baixa renda residentes na área de intervenção que optaram pelo reassentamento nos 
residenciais projetados.

44 2 Rio Maranguapinho (Barragem,Dragagem e 
Urbanização - Trecho I, II e III (PAC I) 4.700.000,00

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

Famílias de baixa renda residentes na área referente aos Trechos I, II e III (da Av. Mister 
Hull até o Anel Viário) do Rio Maranguapinho.

45 3 Rio Cocó (Barragem, Drenagem e Urbanização) 5.989.927,96
Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside 
na faixa de alagamento do Rio Cocó em situação de alto risco e nas áreas 
adjacentes ao rio. 

Famílias de baixa renda residentes na área de intervenção do projeto Rio Cocó.

46 16
Implantação das Obras dos Sistemas de 
Abastecimento de Água do Programa Ceará II – 
KfW

694.882,75 Garantir o acesso da população beneficiada aos serviços de abastecimento 
de água.  

Famílias residentes em localidades rurais com precariedade ou ausência de Sistema de 
Abastecimento de Água

47 29 Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário de Fortaleza Sub-bacia SE-2 596.405,05

Ampliar e tornar mais eficiente os serviços de abastecimento de água e 
saneamento básico no Estado do Ceará, com a consequente melhora na 
qualidade de vida da população 

População residente na área de atuação do projeto

2.   Secretaria das Cidades - Cidades - 26 projetos
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48 34 Melhorias Sanitárias Domiciliares - Programa 
Ceará II - KFW II 1.474.143,92

Ampliar o número de habitantes atendidos com Melhorias Sanitárias 
Domiciliares (MSDs) contribuindo para a melhoria da saúde e qualidade de 
vida da população beneficiada 

População residente em comunidades rurais com baixos índices de desenvolvimento humano

49 161 Ampliação do Ramal Sul do Sistema Integrado 
de Abastecimento de Água da Serra da Ibiapaba 652.911,99 Contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população a ser 

beneficiada com a implantação de sistemas de abastecimento de água.  
População de baixa renda dos distritos de Betânia, Inhuçu, Nova Veneza, Janeiro, Pituba e 
Sussuanha.

50 168 Esgotamento Sanitário do Residencial José Lino 
da Silveira 2.009.490,94 Ampliar a cobertura e a funcionalidade dos sistemas de esgotamento 

sanitário no município de Caucaia População do residencial José Lino da Silveira e população residente no Conjunto Araturi

51 187 Ampliação do Sistema de Abastecimento de 
Água da Localidade de Capuan em Caucaia 580.647,14 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada e 

para redução do déficit habitacional qualitativo do Estado
População residente na localidade de Capuan com baixos índices de atendimento e ausência 
de sistema de abastecimento de água tratada.

52 189

Ampliação do Sistema de Abastecimento de 
Água dos Bairros Aeroporto, São José e 
Triângulo no Município de Juazeiro do Norte – 
CE

300.801,92
Contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população a ser 
beneficiada com a ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de 
água. 

População vulnerável do Estado que se situa abaixo da linha da pobreza (renda média per 
capta inferior a 3 salários mínimos)

53 190

Ampliação do Sistema de Abastecimento de 
Água das Localidades Córrego dos Rodrigues, 
Pontal, Majorlândia e Quixaba, no Município de 
Aracati-CE

348.081,42
Contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população a ser 
beneficiada com a ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de 
água. 

População vulnerável do Estado com renda média inferior a 3 salários mínimos.

54 194 Ampliação do Sistema de Abastecimento de 
Água do Município de Tauá 883.510,08

Contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população a ser 
beneficiada com a ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de 
água. 

População vulnerável do Estado com renda média inferior a 3 salários mínimos.

55 195
Ampliação do Sistema de Abastecimento de 
Água da Localidade de Açude Mal Cozinhado, no 
Município de Cascavel-CE

227.872,87
Contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população a ser 
beneficiada com a ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de 
água. 

População vulnerável do Estado com renda média inferior a 3 salários mínimos.

56 229
Instalação e Eletrificação de Poços existentes na 
Rede da Cagece em Diversos Municípios do 
Estado do Ceará

2.997.466,00
Contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população a ser 
beneficiada com a ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de 
água. 

População vulnerável do Estado com renda média inferior a 3 salários mínimos.

57 835 Fogões Sustentáveis (I) 3.244.335,22 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada e 
para redução do déficit habitacional qualitativo do Estado. Famílias com renda familiar per capita de até meio salário mínimo

58 1378 Dendê (Ações Habitacionais) 1.500.000,00

Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside 
em condições precárias na Comunidade do Dendê e em situação de risco 
nas áreas de preservação do mangue do Rio Cocó, na área de intervenção 
do projeto

População residente na área de intervenção do projeto, em imóvel residencial ou misto, 

59 1438 Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização - 
Trecho Zero - PAC II) 2.405.491,94 Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside 

nas áreas adjacentes ao Rio Maranguapinho referentes ao Trecho Zero. Famílias de baixa renda residentes na área referente ao Trecho Zero do Rio Maranguapinho.

60 1439 Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização -
Trecho IV - PAC II) 4.004.746,47 Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside 

nas áreas adjacentes ao Rio Maranguapinho referentes ao Trecho IV.
Famílias de baixa renda residentes que permanecerão na área referente ao Trecho IV do Rio 
Maranguapinho (entre a Av. 4º Anel Viário e a Barragem Maranguapinho).

61 1465 Aluguel Social para Família de Baixa Renda 600.000,00
Viabilizar o benefício de aluguel social para famílias que habitam locais que 
estão sendo objeto de intervenções e que serão posteriormente 
reassentadas 

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 
reassentados. 

62 1516 Projeto Rio Cocó (Ações Habitacionais) 342.944,48
Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside 
na faixa de alagamento em situação de alto risco e nas áreas a4djacentes 
ao Rio Cocó. 

Famílias de baixa renda residentes na área referente aos Trechos I, II e III (da Av. 
Valparaíso à BR116) às margens do Rio Cocó. 

63 1613 Fogões Sustentáveis (II) 2.080.000,00 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada e 
para redução do déficit habitacional qualitativo do Estado. Famílias com renda familiar per capita de até meio salário mínimo

64 1944 Mobilização e Transporte de Famílias 602.850,04 Transferir as famílias das áreas de abrangência dos Projetos Especiais Rio 
Maranguapinho, Cocó e Dendê para os residenciais onde serão reassentadas

Famílias residentes nas áreas de intervenção dos Projetos Especiais Rio Maranguapinho, 
Cocó e Dendê que serão reassentadas em residenciais construídos para esta finalidade. 

65 2042 Inclusão Social e Produtiva de Catadores 100.000,00

Promover a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais 
recicláveis apoiando a estruturação das organizações associativas e 
formação das pessoas envolvidas no processo, estimulando a geração de 
trabalho e renda.

Catadores de materiais recicláveis que atuam em lixões, ruas e espaços públicos em 93 
municípios do Estado do Ceará

66 2224 Habitação Rural - PNHR 971.953,80 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.

67 2058 Apoio Institucional – Sistema Integrado de 
Saneamento Rural - SISAR 160.000,00 Prover os Sistemas de Saneamento Rural de infraestrutura adequada para 

melhor gerir os recursos hídricos, promovendo o uso racional da água. 
Famílias carentes residentes em localidades rurais com precariedade ou ausência de Sistema 
de Abastecimento de Água.

68 2999 Habitação Rural – PNHR 2 2.460.000,00 Diminuir o déficit habitacional quantitativo da zona rural do Estado, como 
estratégia de inclusão social e de combate a pobreza. Agricultores com renda familiar bruta anual máxima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Sub - Total 44.175.918,07

69 2 Aproveitamento Hidroagricola do Castanhão. 586.205,68 Aumentar a renda dos produtores beneficiados e a oferta de produtos 
agrícolas na região.

Produtores integrantes da área desapropriada para a construção do açude castanhão e 
reassentados nos perímetros irrigados  de Alagamar, Curupati e Mandacaru. 

3.  Secretaria de Desenvolvimento Agrário-SDA - 52 projetos
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70 5 Agente Rural. 10.000.000,00 Aumentar a renda e a ocupação dos agricultores familiares beneficiados, 
pelo incremento da rentabilidade dos seus empreendimentos. Agricultor familiar e seus familiares (filhos e agregados). 

71 5 Feiras da Agricultura Familiar 800.000,00

Promover a agricultura familiar cearense, através da divulgação, exposição 
e comercialização de produtos de origem agrícola, pecuária e artesanal, 
cultivando os valores culturais, ambientais, políticos e democráticos do 
campo.

Produtores de base familiar da agricultura, pecuária, piscicultura, agroextrativismo, 
atividades não-agrícolas, serviços e turismo rural; 
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72 10 Hora de Plantar (Distribuição de Sementes e 
Mudas). 600.000,00

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

Agricultor familiar que seja proprietário, parceiro, meeiro ou arrendatário. 

73 14 Hora de Plantar (Aquisição  de Sementes e 
Mudas). 17.200.000,00 Aumentar a produção e produtividade de seus beneficiários, proporcionando-

lhes condições de melhoria de renda e segurança alimentar Agricultor familiar que seja proprietário, parceiro, meeiro ou arrendatário. 

74 32/67 Titulação de Imóveis Rurais 5.596.756,24 Promover a segurança jurídica do patrimônio fundiário do agricultor familiar 
e contribuir para a extinção da grilagem de terras no espaço rural cearense

Agricultores e familiares, pequenos produtores, pescadores, e outros grupos de famílias de 
trabalhadores. 

75 38 Garantia Safra do Ceará. 28.587.132,00 Garantir renda mínima para a sobrevivência de agricultores que aderirem ao 
Garantia Safra. Produtores rurais que aderirem ao Fundo Garantia Safra 

76 41 Assistência Técnica e Extensão Rural em 
Assentamentos Rurais no Estado do Ceará 1.300.000,00

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

Agricultores dos assentamentos estaduais indicados por suas representações. 

77 50
Ampliação da Assistência Técnica aos 
Agricultores em Situação de Extrema Pobreza 
no Ceará

1.091.449,81 Contribuir para a segurança alimentar e nutricional e ampliação da renda da 
população beneficiada. Agricultores familiares em situação de extrema pobreza.  

78 55 Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite 5.403.934,11
Fortalecer a cadeia produtiva do leite com a garantia de preço fixo do 
produto, proporcionando renda ao agricultor familiar e ao mesmo tempo que 
combater a vulnerabilidade social e a insegurança alimentar. 

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

79 56 Cédula da Terra 456.000,00

Garantir custas cartoriais aos 114 assentamentos do Cédula da Terra para 
revitalizar e regularizar situação cadastral no âmbito jurídico, 
socioeconômico e ambiental com vistas à inserção das políticas públicas para 
o campo.

Agricultores familiares residentes nos assentamentos do Programa Cédula da Terra. 

80 59 Desapropriação por Interesse Social do imóvel 
Sítio Córrego, no Município de Tianguá 200.044,94

Contribuir para a superação da pobreza rural e para a melhoria da qualidade 
de vida e o aumento de renda dos trabalhadores rurais através do acesso a 
terra. 

Agricultores familiares 

81 60 Fortalecimento da Infraestrutura de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER) 84.380,22

Fortalecer a prestação da Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) 
continuada e de qualidade aos agricultores familiares, focada na perspectiva 
agroecológica e no desenvolvimento rural sustentável, concorrendo para 
melhoria das condições de vida e bem-estar social.

Agricultores familiares e suas famílias, tendo como critério de seleção a emissão de DAP- 
Declaração de Aptidão ao PRONAF. 

82 76 263.804,40
83 77 303.804,40
84 78 263.804,40
85 94 271.893,40

86 85
Formação e Atuação de Jovens para o 
Desenvolvimento Sustentável do Ceará em 
Áreas Atingidas por Obras Hídricas

485.627,75
Promover o empoderamento da juventude camponesa de modo a contribuir 
para a geração de renda, alimentos saudáveis, acesso à água, moradia, e 
outras necessidades básicas.

Jovens agricultores familiares de áreas de reassentamentos por obras hídricas. 

87 112 Programa de Aquisição de Alimentos no Ceará 
(PAA). 1.500.000,00

Fortalecer a agricultura familiar através da geração de renda no campo e 
aquisição da produção dos agricultores (as) familiares e garantir o direito 
humano à alimentação por meio da doação dos produtos adquiridos para 
entidades socioassistenciais locais.

Agricultores familiares, indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional e 
indivíduos atendidos pela rede socioassistencial, pelos equipamentos de alimentação e 
nutrição e pela rede pública e filantrópica de ensino.

88 124 Programa de Expansão e Recuperação da 
Cujucultura 1.500.000,00

Promover a estruturação produtiva e a sustentabilidade dos médios 
negócios rurais, resultando na melhoria de renda e da qualidade de vida dos 
produtores e suas famílias.

Produtores da agricultura familiar, que sejam receptivos as inovações tecnológicas, residam 
no imóvel ou em suas proximidades, nas condições de proprietários, assentados, posseiros e 
arrendatário e que seu município esteja incluído no zoneamento agrícola da cultura do caju 
publicado pelo MAPA/EMBRAPA

89 183 Fortalecimento das Ações de ATER nos 
Territórios Rurais do Estado do Ceará. 4.500.000,00

Promover a elevação da renda de agricultores familiares, residentes em 71 
nos municípios que compõem os Territórios da Cidadania do Estado do 
Ceará.

Agricultores(as) familiares.

90 337 PRODETER - Desenvolvimento Sustentável de 
Territórios Rurais 2015 111.989,75

Financiar projetos estratégicos para o desenvolvimento territorial tendo 
como foco a inclusão produtiva, o fortalecimento da gestão social e das 
redes sociais de cooperação e o estímulo a uma maior articulação de 
políticas públicas.

Produtores/as da agricultura familiar, assentados da reforma agrária, mulheres, jovens e 
comunidades tradicionais. 

91 340
São José III - Componente 1 - Inclusão 
Econômica - Implantação de Projetos 
Produtivos.

2.900.574,60

Promover o desenvolvimento rural sustentável do Estado do Ceará com 
ações voltadas para a consolidação da produção e comercialização da 
agricultura familiar, integrando-se com as políticas estaduais de 
desenvolvimento econômico, ambiental e social de segurança hídrica e 
alimentar das comunidades rurais.

Agricultores familiares agrupados em entidades representativas.

Desenvolvimento de Projetos Produtivos em 
Reassentamentos, Comunidades Originárias e 
Tradicionais

Ampliar as oportunidades de trabalho e renda dos reassentamentos e 
comunidades beneficiadas.

Agricultores familiares de reassentamentos, comunidades indígenas, quilombolas e de 
pescadores artesanais. 
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92 341
São José III – Componente 2 – Sistemas de 
Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário Simplificado

8.068.120,48

Promover o desenvolvimento rural sustentável do Estado do Ceará com 
ações voltadas para a consolidação da produção e comercialização da 
agricultura familiar, integrando-se com as políticas estaduais de 
desenvolvimento econômico, ambiental e social de segurança hídrica e 
alimentar das comunidades rurais.

Agricultores familiares agrupados em entidades representativas.

93 349 95.534,33

94 350 113.532,98

95 353 Construção de Cisternas de Placas (1) 2.666.197,87 Facilitar aos beneficiários o acesso a água para consumo humano. Famílias de baixa renda, localizadas na zona rural, que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social.

96 362 Implantação de Projetos de Produção 
Agroecológica Integrada e Sustentável - PAIS 600.002,03

Contribuir para a segurança alimentar e nutricional da população 
beneficiada através da produção de alimentos para o autoconsumo e de 
excedente comercializável.

Agricultores de base familiar.

97 363 Kit's de Irrigação (1) 200.000,00 Aumentar a renda dos beneficiários mediante o uso de irrigação, tornando-
os menos dependentes das condições climáticas.

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

98 365 Quintais Produtivos Mantidos por Cisterna de 
Enxurradas e Barragens Subterrâneas (1) 2.497.468,65

Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiadas 
através da construção de quintais produtivos mantidos por cisternas de 
enxurrada ou barragens subterrâneas.

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total de 
até três salários mínimos. 

99 372 Kit's de Irrigação (2) 100.000,00 Aumentar a renda dos beneficiários mediante o uso de irrigação, tornando-
os menos dependentes das condições climáticas.

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

100 373 Fortalecimento da Cadeia Produtiva da 
Apicultura. 238.366,53 Ampliação do numero de colmeias produtivas e da produtividade / colmeia / 

ano gerando renda para as famílias beneficiadas. Agricultores de base familiar.

PRODETER - Desenvolvimento Sustentável de 
Territórios Rurais

Financiar projetos estratégicos para o desenvolvimento territorial tendo 
como foco a inclusão produtiva, o fortalecimento da gestão social e das 
redes sociais de cooperação, ampliação da assistência técnica, apoio a 

Produtores/as da agricultura familiar, assentados da reforma agrária, jovens e comunidades 
tradicionais. 
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101 374 Desenvolvimento da Ovinocaprinocultura no 
Estado do Ceará 521.163,84

Melhorar a renda dos beneficiários mediante o fortalecimento da cadeia 
produtiva da Ovinocaprinocultura cearense, tornando-a sustentável, 
competitiva e rentável.

Agricultores de base familiar com renda até ½ salário mínimo.

102 377 Modernização e Fortalecimento do Setor da 
Mandiocultura do Estado do Ceará 79.560,00

Modernizar e fortalecer o setor da mandiocultura no Estado do Ceará, 
complementando as casas de farinha em fase final de construção com 
recursos do FECOP, tornando-o agroecologicamente atrativo, sustentável e 
competitivo, gerando trabalho e renda no meio rural.

Produtores rurais de baixa renda.

103 378 Kits de Irrigação (3) 500.000,00 Aumentar a renda dos beneficiários mediante o uso de irrigação, tornando-
os menos dependentes das condições climáticas.

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

104 385 Implantação de Cisternas de Polietileno e 
Sistemas de Abastecimento de Água

10.853.188,00 Contribuir para a universalização do acesso à água para consumo humano e 
alimentar em áreas rurais. 

Famílias de comunidades rurais.

105 387
Zumbi – Desenvolvimento de Atividades 
Produtivas em Comunidades Kilombolas no 
Estado do Ceará 

203.549,11 Ampliação das oportunidades de trabalho e renda das comunidades 
beneficiadas.

Pessoas residentes em comunidades quilombolas representadas pela Comissão Estadual dos 
Quilombolas Rurais do Ceará - CEQUIRCE  e localizadas no meio rural. 

106 389 Construção de Cisternas de Placas (2) 2.195.820,00 Facilitar aos beneficiários o acesso a água para consumo humano. Famílias de baixa renda, localizadas na zona rural, que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social.

107 390 Quintais Produtivos Mantidos por Cisterna de 
Enxurradas e Barragens Subterrâneas (2) 1.126.269,79

Garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiadas 
através da construção de quintais produtivos mantidos por cisternas de 
enxurrada ou barragens subterrâneas.

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total de 
até três salários mínimos.

108 418 Formação de Pastagem para Reserva Alimentar 
e Convivência com o Semiárido 32.617,80

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

Agricultores de base familiar. 

109 430 Modernização da Cadeia Produtiva da 
Mandiocultura

115.000,00 Gerar trabalho e renda para os beneficiários do projeto através da 
modernização de agroindústria para processamento da mandioca.

Agricultores de base familiar.

110 431 Organização, Ampliação e Estruturação da 
Cadeia Produtiva do Biodiesel

177.193,85 Organizar a cadeia produtiva do Biodiesel pela formação de polos de 
produção.

Agricultores familiares que produzem oleaginosas, e as suas organizações. 

111 434 Superação da Pobreza em Assentamentos do 
Estado do Ceará 1.640.235,91

Garantir um volume de produção que propicie segurança alimentar e 
nutricional, bem como excedente comercializável, contribuindo para a 
superação da situação de pobreza das famílias residentes nos 
assentamentos dos programas de reforma agrária.

Agricultores de base familiar 

112 440 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas 232.560,00
Melhorar as condições da produção agropecuária de pequenas famílias 
rurais, sobrevindo a exploração de forma manual para o cultivo mecanizado, 
acarretando aumento de área e de produção.

Agricultor familiar

113 451
Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades – 
Projeto Paulo Freire/FIDA – Componente 1: 
Desenvolvimento de Capacidades

2.308.896,89

Fortalecer as capacidades da população rural e das suas lideranças para 
identificar priorizar e solucionar seus problemas e potencialidades, 
fortalecendo suas organizações e ampliando sua participação nos processos 
locais de decisão

Agricultores familiares em condições de pobreza, elegíveis ao PRONAF e que residem na 
zona rural dos municípios beneficiados pelo projeto.

114 452

Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades – 
Projeto Paulo Freire/FIDA – Componente 2: 
Desenvolvimento Produtivo e Sustentabilidade 
Ambiental

1.709.166,67
Aumentar a produção e a produtividade das unidades familiares ou 
comunitárias apoiadas tendo por base o uso sustentável dos recursos 
naturais.

Agricultores familiares em condições de pobreza, elegíveis ao PRONAF e que residam na 
zona rural dos municípios beneficiados pelo projeto. 

115 453 502.303,34

116 454 613.758,94

117 457 Implantação de Cisternas de Polietileno 2.937.182,55 Contribuir para a universalização do acesso à água em áreas rurais para 
consumo humano e alimentar. Famílias residentes em Comunidades Rurais.

118 460
Implantação de Unidades de Tratamento 
Microbiológico e Fluoretação de Sistemas de 
Abastecimento de Água

361.950,00 Disponibilizar água de boa qualidade para o consumo da população 
beneficiada. Famílias residentes em comunidades rurais.

119 471 Desenvolvimento Sustentável de Territórios 
Rurais 241.413,10

Financiar projetos estratégicos para o desenvolvimento territorial tendo 
como foco a inclusão produtiva, o fortalecimento da gestão social e das 
redes sociais de cooperação e o estímulo a uma maior articulação de 
políticas públicas.

Produtores/as da agricultura familiar, assentados da reforma agrária, mulheres, jovens e 
comunidades tradicionais e organizações de agricultores familiares, assentados, jovens e 
comunidades tradicionais.

120 476 Construção de Cisternas de Placas (3) 682.770,56 Facilitar aos beneficiários o acesso a água para consumo humano. Famílias de baixa renda, localizadas na zona rural, que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social.

121 477 Apoio à Modernização de Centrais de 
Recebimento de Produtos da Agricultura Familiar 300.000,00

Fortalecer a agricultura familiar e a segurança alimentar de seus 
beneficiários por meio de melhorias nos processos de aquisição e 
armazenamento dos produtos adquiridos.

Agricultores familiares pronafianos e pessoas em situação de insegurança alimentar e 
nutricional.

122 480 Centro de Produção de Mudas de Palma 
Forrageira Para Alimentação Animal - REPALMA 800.000,00

Fomentar a produção de palma forrageira no semiárido cearense, para 
garantir reserva estratégica de alimento visando assegurar o aumento da 
produção e da produtividade do rebanho.

Agricultores de base familiar, pequenos e médios produtores, que desenvolvam atividades 
com pecuária e/ou pastagens irrigadas.

123 495 Águas do Baixo Jaguaribe 3.259.085,75 Garantir renda mínima para a sobrevivência de agricultores irrigantes e 
minimizar de forma emergencial o consumo de água na irrigação rizícula.

Irrigantes do Perímetro Irrigado de Morada Nova, que são rizicultores, ou seja, plantadores 
de arroz irrigado.

124 505 Fortalecimento da Caprinocultura Leiteira 279.000,00 Melhorar a renda dos beneficiários, qualificando-os para o fortalecimento da 
cadeia produtiva da caprinocultura leiteira. Agricultores de base familiar.

Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades 
(Projeto Paulo Freire) - Gestão do Projeto, 
Monitoramento e Avaliação

Fortalecer as capacidades da população rural e das suas lideranças para 
identificar priorizar e solucionar seus problemas e potencialidades, 
fortalecendo suas organizações e ampliando sua participação nos processos 
locais de decisão.

Agricultores(as) familiares em condições de pobreza, elegíveis ao PRONAF e que residam na 
zona rural dos municípios beneficiados pelo Projeto.
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125 514 Projeto João de Barro 100.000,00 Melhorar a situação habitacional dos agricultores familiares 
Agricultores Familiares (Pescadores Artesanais, Extrativistas, Aqüicultores familiar, 
Maricultores, Piscicultores, Ribeirinhos, Comunidades quilombolas, Povos indígenas e demais 
comunidades tradicionais)

Sub - Total 130.359.310,67

126 637 Construção de Centros de Educação Infantil  - 
CEI. 2.389.478,54 Expandir e melhorar a educação infantil na rede pública com padrões 

básicos de qualidade. Crianças de 0 a 5  anos integrantes da rede pública municipal. 

127 645 Construção de EEEP no Municipio de Canindé 782.220,05
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão 
e a melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível 
médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

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

128 695 Construção de EEEP  no Município de Limoeiro 
do Norte 929.105,22

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

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

129 736 Construção de EEEP  no Município de Itarema 600.000,00
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão 
e a melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível 
médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

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

130 735 Construção de EEEP  no Município de Itapajé 177.383,66
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão 
e a melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível 
médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional

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

131 739 Construção de EEEP  no Município de 
Maranguape 698.400,49

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

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

132 744 Construção de EEEP  no Município de Palmácia 1.454.632,35
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão 
e a melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível 
médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

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

133 745 Construção de EEEP  no Município de Redenção 545.394,88
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão 
e a melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível 
médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

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

134 802 Construção de EEEP  no Município de Barro 767.607,96
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão 
e a melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível 
médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

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

135 807 Concessão de Bolsa Estágio para Alunos das 
Escolas Estaduais de Educação. 29.000.000,00 Garantir a aproximação com o mundo de trabalho e o exercício de 

atividades relacionadas às futuras profissões. 
Educandos do 3º ano do Ensino Médio das EEEP e educandos do módulo II do Projeto e-
Jovem integrantes da rede pública estadual de ensino

136 900 Projeto e-Jovem 3.000.000,00 Oferecer aos educandos formação em tecnologia da informação 
comunicação e empreendedorismo. Educandos do ensino fundamental e médio da rede publica de ensino

137 1017 Fornaçao Técnica para Alunos do Ensino Médio 
Integrado a Educação Profissional. 57.000.000,00 Oferecer aos jovens estudantes uma formação técnica que possibilite sua 

inserção no mundo do trabalho Educandos do ensino médio integrado das Escolas Estaduais de Educação Profissional

138 1200 Construção de EEM no Municipio de Acaraú na 
Localidade de Lagoa do Carneiro 825.345,93

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

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

139 1203 Construção de EEEM  no Município de Beberibe, 
na Localidade de Forquilha 36.000,00

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

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

140 1208 Construção de EEEM  no Município de Caucaia 54.397,95
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão 
e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando pelo 
cumprimento da legislação educacional

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

141 1213 Construção de EEEM  no Município de Icó 51.419,89
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão 
e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando pelo 
cumprimento da legislação educacional

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

142 1262

Implantação de Unidades Técnico-Pedagógicas 
de Produção nas Escolas Agropecuárias do 
Estado do Ceará - Granja e Lavras da 
Mangabeira

230.000,00
Qualificar o ensino e a aprendizagem, oportunizando a qualidade da 
formação técnica das escolas agropecuárias da Rede Estadual de Educação 
Profissional

Alunos dos cursos Técnico de Agropecuária e Técnico de Aqüicultura das Escolas 
Agropecuárias de Granja e Lavras da Mangabeira

143 1285 Reforma e Ampliação da Escola São Sebastião 
em Nova Roma - Tamboril 79.231,74

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

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

144 1315 Construção de EEEM  no Município de Parambu, 
na Localidade de Monte Sion 450.000,00

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

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

4.  Secretaria da Educação Básica – SEDUC - 51 projetos
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145 1316 Construção de EEEM  no Município de 
Potiretama 330.000,00

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

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

1339 7.000.000,00

914 1.500.000,00

147 1341 Prêmio Escola Nota Dez 22.315.000,00 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.

148 1342 Reforma e Ampliação de Escolas da Rede 
Estadual de Ensino 4.000.000,00

Melhorar e modernizar a infraestrutura dos espaços escolares para 
acompanhamento do avanço tecnológico, proporcionando, assim, qualidade 
na educação através de um ambiente adequado. 

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

149 1343 Aquisição de Equipamentos para as Unidades 
Escolares da Rede Estadual 1.500.000,00

Garantir as condições básicas de funcionamento das unidades escolares, 
dotando-as de um padrão satisfatório no que se refere a Acervo 
Bibliográfico, Equipamentos diversos, Equipamentos de TI e Mobiliários

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

150 1345
Apoio às Atividades de Aprendizagem dos 
Alunos das Escolas Estaduais de Educação 
Profissional (EEEP)

305.169,55

Oportunizar condições de ingresso dos jovens em atividades que sejam 
dignas e viáveis economicamente, seja no ingresso no mercado formal de 
trabalho, seja no incentivo ao micro-empreendedorismo ou formas 
associativas de trabalho, no campo da economia solidária. 

Alunos do Ensino Médio das Escolas Estaduais de Educação Profissional 

151 1350 Desenvolvimento do Projeto Jovem de Futuro 4.500.000,00 Contribuir para que os jovens concluam o ensino médio com qualidade Alunos de ensino médio das escolas públicas estaduais

152 1382
Apoio às Ações de Formação Profissional dos 
Alunos das Escolas Estaduais de Educação 
Profissional

1.700.000,00

Contribuir para a redução da pobreza da juventude cearense oportunizando 
condições de ingresso dos jovens em atividades que sejam dignas e viáveis 
economicamente, seja no ingresso no mercado formal de trabalho, seja no 
incentivo ao micro-empreendedorismo ou formas associativas de trabalho, 
no campo da economia solidária

Alunos do 1º, 2º e 3º ano das EEEP

153 1407
Aquisição de Equipamentos para as Unidades 
Escolares da Rede Estadual do Municipio de 
Fortaleza

671.715,00

Garantir as condições básicas de funcionamento das unidades escolares em 
funcionamento, dotando-as de um padrão satisfatório de funcionamento 
especialmente no que se refere a equipamentos de TI como ferramenta 
pedagógica

Alunos de Ensino Médio matriculados em Escolas da rede Estadual

154 1422
Construção da Escola Estadual de Educação 
Profissional (EEEP) de São José, no Município de 
Sobral

2.000.000,00
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão 
e a melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível 
médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

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

155 1456 Ampliação da Escola Francisco Lúcio no Distrito 
de Oliveiras - Tamboril-CE 75.270,16

Ampliar a estrutura física da Escola, visando melhor atendimento da rede de 
escolas municipais da Educação do Ensino Fundamental e melhor 
desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem e formação do 
professor

Alunos regularmente matriculados em escolas municipais, no ensino fundamental

156 1463 Construção de EEEP  no Município de Forquilha 1.256.041,65
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão 
e a melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível 
médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

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

157 1464 Construção de EEEP  no Município de Caridade 1.312.676,44
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão 
e a melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível 
médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

158 1465 Construção de EEEP  no Município de Alto Santo 1.727.426,22
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão 
e a melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível 
médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

159 1466 Construção de EEEP  no Município de São 
Gonçalo do Amarante 1.420.105,22

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

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

160 1470 Construção de EEEM  no Município de Arneiroz 472.065,28
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão 
e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando pelo 
cumprimento da legislação educacional.

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

161 1473 Construção de EEEP  no Município de Alto Santo 734.817,81
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão 
e a melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica de nível 
médio, zelando pelo cumprimento da legislação educacional. 

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

162 1688 Construção de EEM no Bairro Conjunto Ceará no 
Município de Fortaleza 805.459,26

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

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

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

Apoiar as Ações de Formação Continuada de Professores e Técnicos 
Educacionais do Programa Alfabetização na Idade Certa- PAIC.

Alunos matriculados na Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental (1º. ao 5º. 
ano) das escolas públicas dos 184 municípios do Ceará.
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163 1689 Construção de EEM Maria Menezes de Serpa, no 
Biarro Vila Velha, no Município de Fortaleza  168.800,65

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

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

164 1690 Construção de EEM no Bairro Vicente Pinzon  no 
Município de Fortaleza 869.520,27

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

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

165 1691 Construção de EEM Johnson, no Bairro Luciano 
Cavalcante, no Município de Fortaleza  176.776,98

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

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

166 1692 Construção de EEM General Eudoro Correia, no 
Bairro Parangaba, no Município de Fortaleza  245.590,71

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

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

167 1693 Construção de EEM Parque Presidente Vargas, 
no Município de Fortaleza  195.934,25

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

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

168 1694 Construção de EEM Estado do Alagoas, no 
Bairro Barra do Ceará, no Município de Fortaleza 168.404,91

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

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

169 1695 Construção de EEM Gentil Barreira, no Bairro 
Conjunto Ceará, no Município de Fortaleza  194.442,07

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

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

170 1697 Construção de EEM Almirante Tamandaré, no 
Bairro Jangurussú, no Município de Fortaleza  272.006,02

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

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

171 1698 Construção de EEM Dona Hilza Diogo, no Bairro 
Vila Velha, no Município de Fortaleza  164.508,18

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

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

172 1699 Construção de EEM Deputado Paulino Rocha, no 
Bairro Castelão, no Município de Fortaleza  186.300,10

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

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

173 1702 Construção de EEM Dona Júlia Alves Pessoa, no 
Biarro Bom Jardim, no Município de Fortaleza  211.044,14

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

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

174 1717
Reforma e Ampliação das Escolas: Helenita 
Mota, Matias Beck e Murilo Borges, localizadas 
no Bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza

1.683.849,80
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão 
e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando pelo 
cumprimento da legislação educacional.  

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

175 1777 Construção de EEM Adalgisa Bonfim Soares, no 
Conjunto Esperança, no Município de Fortaleza  275.243,92

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

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

176 1778
Construção de EEM José Bezerra de Menezes, 
no Bairro Antônio Bezerra, no Município de 
Fortaleza  

191.468,68
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a expansão 
e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando pelo 
cumprimento da legislação educacional.  

Jovens de 15 a 17 integrantes da rede pública municipal e estadual

Sub-Total 157.700.255,93
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177 86 Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
ProJovem Urbano(1) 1.085.236,10 Elevar o grau de escolaridade de jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, 

que não concluíram o Ensino Fundamental e que saibam ler e escrever.
Jovens em situação de vulnerabilidade social na faixa etária de 18 a 29 anos que não 
concluíram o Ensino Fundamental. 

178 102 Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
ProJovem Urbano(2) 3.928.657,60 Elevar o grau de escolaridade de jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, 

que não concluíram o Ensino Fundamental e que saibam ler e escrever.
Jovens em situação de vulnerabilidade social na faixa etária de 18 a 29 anos que não 
concluíram o Ensino Fundamental. 

179 103 ProJovem Campo “Saberes da Terra” 1.455.552,00
Elevar o grau de escolaridade de jovens agricultores na faixa etária de 18 a 
29 anos, que não concluíram o Ensino Fundamental e que saibam ler e 
escrever.

Jovens agricultores em situação de vulnerabilidade social na faixa etária de 18 a 29 anos 
que não concluíram o Ensino Fundamental. 

Sub-Total 6.469.445,70

180 68 Agentes de Leitura 492.638,36 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, 
beneficiárias do Bolsa-Família.

Sub - Total 492.638,36

181 285 Desapropriação de Área da Faixa de Domínio e 
Estações do VLT Parangaba - Mucuripe 25.560.897,75 Contribuir para a melhoria das condições de acessibilidade da área 

beneficiada pelo VLT Ramal Parangaba – Mucuripe. 
Famílias de baixa renda residentes na área destinada a implantação do VLT Ramal 
Parangaba / Mucuripe.

182 367
Aluguel Social das Famílias da Comunidade 
Maravilha Localidades na Área das Obras do VLT 
- Parangaba/Micuripe.

85.000,00 Contribuir para a melhoria das condições de acesso a transporte público na 
área beneficiada pelo VLT Ramal Parangaba – Mucuripe. 

Famílias de baixa renda que ocupam área destinada a implantação do VLT Parangaba / 
Mucuripe, conforme cadastro do Instituto Frei Tito.

Sub - Total 25.645.897,75

183 233

Construção, Ampliação e Reabilitação de
Barragens - Comunidades do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, no
Interior do Estado

5.483.027,92 Ampliar a capacidade de acumulação hídrica nas comunidades beneficiadas. Famílias residentes em 46 assentamentos situados em 27 municípios inclusos na tipologia 
climática Tropical Quente Semi-Árido e Tropical Quente Semi-Árido Brando). 

184 1 Desapropriação e Construção da Barragem
Gameleira – Itapipoca

247.049,23 Reservação de água na Agro vila .  175 habitantes residentes na agro vila .

185 202

Construção e Ampliação de 14 Adutoras no
Estado do Ceará no Âmbito das Comunidades do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terras – MST

1.673.555,82 Proporcionar as famílias beneficiadas água de boa qualidade para atender às 
necessidades de consumo humano e animal.

Construção e Ampliação de 14 Adutoras no Estado do Ceará no Âmbito das Comunidades do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras – MST

186 221 Manutenção de Poços e Dessalinizadores
Instalados no Estado do Ceará.

1.456.803,00 Disponibilizar água de boa qualidade para atender as famílias beneficiadas. Famílias das comunidades rurais, onde já existam sistemas simplificados de abastecimento 
de águas instalados pela Sohidra e com necessidade de manutenção.

187 253 Conclusão da Barragem Diamantino II no
Municipio de Marco 340.752,80 Disponibilizar água em quantidade e com a qualidade adequada para o 

consumo da população do município de Marco.
População de município de Marco/CE especificamente aqueles residentes nas localidades de 
Tucunduba, Parazinho e Inhanduba.

188 255 Cinturão das Águas do Ceará – TRECHO I 5.000.000,00 Garantir oferta Hídrica a um longo prazo no Estado para suprimento da 
necessidade humana e industrial. 

População de 115.420 habitantes considerada extremamente pobres o que equivale à 20% 
do total de habitantes dos municipios beneficiados com o  CAC, estes com pouco e precário 
acesso à àgua.  

189 264

Instalação de Sistemas Simplificados de
Abastecimento de Água com Chafariz para
Poços Perfurados pela SOHIDRA, em
Comunidades do Interior do Estado do Ceará 

4.238.925,00 Disponibilizar água de boa qualidade para atender as famílias beneficiadas. Famílias das comunidades rurais, onde há escassez de água para o consumo humano e 
animal. 

190 264

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

1.086.234,27 
Implantar sistemas do  de abastecimento de água com dessalinizador, em 
conformidade com a metodologia do programa Água Doce, para 
comunidades carentes que tenham renda até ½ salario minimo.

População residente em 222 comunidades rurais difusas, cuja única forma de abastecimento 
d'água seja poço profundo.

191 267

Instalação de Sistemas Simplificados de
Abastecimento de Água com Dessalinizador e
Chafariz Eletrônico em Comunidades do Interior
do Estado do Ceará.

3.500.000,00 Disponibilizar água de boa qualidade para atender as famílias beneficiadas. Famílias das comunidades rurais, onde há escassez de água para o consumo humano e 
animal. 

192 268

Locação, Construção, Teste de Vazão com
Análise Físico-Quimica e Instalação de Sistema
Simplificado com Chafariz em Comunidades do
Interior do Estado do Ceará.

6.035.800,00 Disponibilizar água de boa qualidade para atender as famílias beneficiadas. Famílias das comunidades rurais, onde há escassez de água para o consumo humano e 
animal. 

5.  Gabinete do Governador – GABGOV - 03 projetos

6.  Secretaria da Cultura - SECULT - 01 projeto

7.  Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA - 02 projetos

8.  Secretaria de Recursos Hídricos - SRH - 38 projetos
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193 269
Teste de Vazão com Análise Físico-Quimica em
Poços Perfurados pela SOHIDRA, em
Comunidades do Interior do Estado do Ceará.

1.260.000,00 Disponibilizar água de boa qualidade para atender as famílias beneficiadas. Famílias das comunidades rurais, onde há escassez de água para o consumo humano e 
animal. 

194 269 Construção do Sistema Adutor de Palmácia 192.433,44 Garantir o abastecimento de  água regularmente à população da sede do 
município de Palmácia e localidades.

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.

195 270
Construção de Poços Tubulares Profundos para
Atender o Estado do Ceará no Período
Emergencial de Seca. 

2.667.998,22 Disponibilizar água de boa qualidade para atender as famílias beneficiadas. Famílias das comunidades rurais, onde há escassez de água para o consumo humano e 
animal. 

196 274
Sistema Emergencial de Abastecimento de Água
para a Sede Municipal de Jaguaretama, no
interior do Estado do Ceará

1.498.431,15 Ampliar a capacidade de acumulação hídrica na zona Rural e Urbana do 
Município de Jaguaretama. Famílias de comunidades urbanas e rurais do município de Jaguaretama

197 276 Acompanhamento e Supervisão das Obras da
Barragem Germinal - Palmácia 556.736,00 

Garantir a plena execução das obras da barragem germinal que ofertará 
regularmente água em quantidade e qualidade adequadas à população da 
Sede do município e das localidades de Gado dos Rodrigues, Santo Antônio, 
Volta do Rio, Santa Maria, Gado do Ferros/Boqueirão e Rochedo.

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.

198 277
Construção de Sistemas de Abastecimento de
Águas nas Comunidades Situadas ao Longo dos
Trehos I, II e III do Eixão das Águas

25.000,00 Contribuir para a segurança hídrica das comunidades beneficiadas. População residente no entorno do Eixão das Águas.

199 282 Construção do Sistema Adutor da Sede do
Municipio de Alto Santo 1.555.737,70 Garantir o abastecimento regular da população da área de abrangência do 

projeto. População residente na Sede municipal de Alto Santo.

200 286 Construção da Barragem Germinal em Palmácia 53.286,23 Garantir o abastecimento regular da população da área de abrangência do 
projeto por 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.

201 297 Construção, Desapropriação e Supervisão da
Barragem Melancia  - São Luis do Curu 1.514.394,07 

Reforçar o suprimento hídrico do municpio, do  distrito de Croatá e o 
abastecimento da população ribeirinha de jusante, como tambem  
desenvolver a pesca no lago a ser formado e da irrigação difusa nas várzeas 
do trecho perenizado do riacho Melancia.

População da sede do município de São Luis do Curú e dos  ribeirinhos das  localidades de 
Croatá e do Rio Curu.

202 308
Elaboração de Projeto Executivo para Ampliação
da Barragem Itapebussú – Municipio de
Maranguape-Ce.

325.000,00 
Elaborar um estudo de projeto executivo para ampliação da barragem com 
acumulação hídrica  atual de m³: 8.800.000m³,  com finalidade de levantar 
a viabilidade tecnica.

População residente em Itapebussu - Maranguape /Ce.

203 310 Perfuração de Poços Tubulares Profundos pela
SOHIDRA. 3.265.222,99 Disponibilizar água de boa qualidade para atender as famílias beneficiadas

As famílias das comunidades rurais que se encontram em situação de vulnerabilidade 
hídrica, onde há escassez de água para o consumo humano e que já tenha sido beneficiada 
com a locação do poço.

204 314 Instalação de Sistema Simplificado de Poços
Profundos no Municipio de Tauá 700.000,00 Disponibilizar água em quantidade suficiente e de boa qualidade para 

atender famílias beneficiadas.
As famílias das comunidades rurais, onde há escassez de água para o consumo humano e 
animal. 

205 315 Projeto Executivo da Adutora de
Coreaú/Moraújo/Senador Sá e Uruoca 70.000,00 Viabilizar a construção da adutora de Coreaú / Moraújo, Senador Sá e 

Uruoca; População residente nos municípios com estado de emergência decretado.

206 324 Sistema Emergencial de Abastecimento de Água
para a Sede Municipal de Cedro 3.000.000,00 Ampliar a capacidade de acumulação hídrica na zona Rural e Urbana do 

Município de Cedro Famílias de comunidades urbanas e rurais do município de Cedro.

207 325

Construção de Sistemas de Abastecimento nas
Comunidades de Buriti I, Buriti II e Cachorro
Seco, no Municipio de Acaraú – Extensão 25,95
Km.

1.000.000,00 Garantir água em quantidade e com a qualidade suficiente para 
abastecimento das comunidades beneficiadas.

População residentes nas comunidades de Buriti I, Buriti II e Cachorro Seco, no Município de 
Acaraú - Extensão 25,95 Km.

208 330 Desapropriação, Construção e Supervisão da
Barragem Jucá,  no Municipio de Parambu 986.895,35 Disponibilizar água de boa qualidade para atender as famílias beneficiadas População de município de Parambu e ribeirinhos (31.309 habitantes)

209 332 Sistema de Abastecimento de Água do Distrito
Dom Quintino no Municipio de Crato 288.438,48 Disponibilizar água em quantidade e com a qualidade adequada para o 

consumo da população do distrito de Dom Quintino no Crato.
 População com pouco acesso à água, residente no distrito de Dom Quintino no município de 
Crato/CE.
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210 335
Desapropriação, Construção e Supervisão da
Barragem Frecheirinha – Município de
Frecheirinha

10.000,00 Disponibilizar água em quantidade e com a qualidade adequada para o 
consumo da população do Município. População residente no município de Frecheirinha. 

211 337 Projeto Executivo, Construção e Supervisão da
Adurora de Campos Sales, Araripe e Salitre 45.399,00 

Reforçar o suprimento hídrico para os  municípios de Campos Sales,  Araripe 
e Salitre a jusante do barramento e o desenvolvimento da pesca no lago a 
ser formado

População do município com acesso precário a água.

212 338 Construção de Adutora para Abastecimento da
Sede do Município de Parambu 10.000,00 Reforçar o suprimento hídrico da sede do município de Parambú  e  a 

jusante do barramento, contribuindo para pesca artesanal sustentável. População do município com acesso precário a fontes de abastecimento de água.

213 345 Construção do Sistema Adutor da Sede do
Município de Beberibe 10.000,00 Reforçar o suprimento hídrico da sede do município de Beberibe  e  a 

jusante do barramento, contribuindo para pesca artesanal sustentável. População do município com acesso precário a fontes de abastecimento de água.

214 346 Construção e Supervisão da Adutora de Fortim 10.000,00 
Reforçar o suprimento hídrico da sede do município de Fortim e das 
localidades de Tapuio, Olho D'água, Barro Vermelho, Campestre e Guajiru e  
a jusante do barramento, contribuindo para pesca artesanal sustentável.

 População do município com acesso precário a fontes de abastecimento de água.

215 350 Construção da Adutora de Adrianópolis e
Timonha no Município de Granja 5.367.707,08 Ampliar a infraestrutura de abastecimento de água no município de Granja.

População residente nos Distritos de Adrianópolis e Timonha, e comunidades localizadas 
próximas ao eixo do trajeto da adutora, como: Chapada, Curral Velho, Conselho, Cajueiro 
dos Coutinhos, Sariema.

216 359 Desapropriação, Construção e Supervisão da
Barragem Amarelas  no Municipio de Beberibe 1.658.028,66 Reforçar o suprimento hídrico do Municpio 49.334 habitantes do município  Beberibe.

217 363 Recuperação e Ampliação do Açude Ubiraçu em
Salitre, Municipio de Canindé 300.000,00 Ampliar a capacidade hídrica do Município para abastecimento humano e 

animal Habitantes que ocupam residências nos arredores da bacia hidráulica.

218 368 Construção e Recuperação de Açudes no
Município de Madalena 230.000,00 Ampliar a capacidade hídrica do Município para abastecimento humano e 

animal

400 pessoas residentes nas localidades de Assentamento do Mel, Riacho da Vagem, Cacimba 
da Pedra e Serra dos Paulinos, zona rural do Município de Madalena, todas pertencentes a 
famílias de baixa renda e residentes em moradia em condições precárias.

219 374 Recuperação e Ampliação do Açude São Miguel
– Distrito de São Miguel – Quixeramobim 786.296,49 

Ampliar a capacidade hídrica do Açude São Miguel ofertando 
1.231.399,73m³ de água para abastecimento humano do distrito de São 
Miguel  do município de Quixeramobim

População do Distrito com renda inferior a um salário mínimo

220 392 Instalação de Dessalinizadores no Municipio de
Crateus 140.000,00 

O projeto visa ofertar água regularmente em quantidade e qualidade 
adequada à população das Localidades de Conjunto São José  - Escola 
Indígena, Bairro Fátima e Vila Planaltina no Município de Crateús.

População das Localidades de Conjunto São José   - Escola Indígena, Bairro Fátima e Vila 
Planaltina  no Município de Crateús.

Sub - Total 56.589.152,90

221 5 Programa Bolsa Universidade da Universidade 
Vale do Acaraú - UVA , na Cidade de Sobral 395.084,55 

Viabilizar a permanência dos alunos de baixa renda na Universidade 
Estadual Vale do Acaraú – UVA, por meio da concessão de estágio 
remunerado. 

Alunos dos Cursos de Graduação da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, com 
prioridade para aqueles em situação de vulnerabilidade social.

222 65 Programa Assistência Estudantil da Universidade 
Vale do Acaraú – UVA, na Cidade de Sobral 120.000,00 

Viabilizar a permanência do aluno na Universidade, tendo como pressuposto 
a igualdade de oportunidades e a qualificação acadêmica, beneficiando 
recursos financeiros mínimos destinados a sua alimentação diária. 

• Alunos dos Cursos de Graduação da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, com 
prioridade para aqueles em situação de vulnerabilidade social.

223 69
Construção  e Aparelhamento do Restaurante 
Universitário da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú, na Cidade de Sobral

500.000,00 

Fornecer alimentação de boa qualidade a preço subsidiado aos alunos 
regularmente matriculados na UVA com prioridade para aqueles em situação 
de vulnerabilidade social, na cidade de Sobral-CE,  visando ampliar a rede 
de assistência estudantil da UVA, tendo como pressuposto a igualdade de 
oportunidades, com vistas à sua qualificação acadêmica.

Alunos regularmente matriculados na UVA com prioridade para aqueles em situação de 
vulnerabilidade social, e tem como principal objetivo viabilizar a sua permanência na 
Universidade, tendo como pressuposto a igualdade de oportunidades, com vistas à sua 
qualificação acadêmica.

224 75
Implantação da Residência Universitária da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, na 
Cidade de Sobral - Ce

6.000.000,00 Viabilizar a permanência do aluno na Universidade, tendo como pressuposto 
a igualdade de oportunidades, com vistas à sua qualificação acadêmica.

Alunos dos Cursos de Graduação da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, com 
prioridade para aqueles em situação de vulnerabilidade social

9.  Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior - 09 projetos
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225 153
Projeto Bolsas de Estudo e Permanência 
Universitária – PBEPU da Unversidade Regional 
do Cariri – URCA

1.184.000,00 
Possibilitar permanência universitária qualificada ao estudante beneficiário, 
propiciando-lhe condições mínimas de aprendizado, integralização 
acadêmica e resiliência na Universidade.

Estudantes de todos os campos da URCA que se enquadrem na situação requerida pelos 
critérios do PBEPU, considerando que este Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP

226 190
Bolsas de Estudo e Permanência Universitária – 
PBEPU da Universidade Estadual do Ceará - 
UECE

2.733.925,60 

Possibilitar permanência universitária qualificada aos estudantes 
beneficiários do Programa de Bolsas Sociais da UECE pertencentes a famílias 
pobres, cuja renda seja inferior a 0,5 Salário Mínimo por membro familiar, 
propiciando-lhes condições mínimas de reprodução e resiliência na 
Universidade.

Estudantes de todos os campi da UECE, beneficiários dos diversos programas de bolsas 
estudantis, que se enquadrem no perfil de pobres, cuja renda familiar per capita seja inferior 
a 0,5 Salário Mínimo.  

227 239 Agentes Digitais 568.000,00 Desenvolver a capacidade empreendedora e inovadora dos jovens na área 
da Tecnologia da Informação e Comunicação 

Jovens egressos do ensino médio regular na faixa etária entre 16 e 28 anos. 

228 277
Inclusão Social e Econômico por Meio da 
Popularização da Ciência para Estudantes das 
Escolas Públicas do Estado do Ceará.

500.000,00 Popularizar e interiorizar a Ciência, Tecnologia e Inovação, estimulando o 
conhecimento científico e tecnológico Alunos de escolas públicas estaduais

229 294
Inclusão Social e Produtiva de Organizações 
Coletivas na Cadeia do Caju nos Territórios do 
Curu Aracatiaçu e Maciço de Baturité.

678.605,00 

Consolidar as ações do Projeto Intercaju e integrar as cadeias do caju e mel 
em comunidades de baixo IDH dos Vales do Curu e Aracatiaçu e Maciço de 
Baturité, contribuindo para a promoção da inclusão social produtiva, 
assegurando postos de trabalho, ocupação regular da mão de obra, 
aumento na renda e melhoria da qualidade de vida.

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

Sub - Total 12.679.615,15

230 11 Viva + 200.000,00 
Contribuir para o processo de recuperação e conseqüente melhoria da 
qualidade de vida dos dependentes internos de comunidades terapêuticas da 
capital e região metropolitana.

crianças, jovens e adultos dependentes de drogas situados abaixo da linha pobreza e que 
estejam em sistema de internato nas comunidades terapêuticas credenciadas.

231 20 Bolsa Esporte 899.600,00 Contribuir para melhoria do desempenho esportivo dos beneficiários através 
do incentivo à prática esportiva e concessão de bolsa

Crianças com idade a partir de 10 anos, jovens e adultos que praticam uma modalidade 
esportiva regularmente.

232 477
Construção de Coberta de Quadra Poliesportiva 
no Distrito de Sucesso no Município de Tamboril-
CE.

265.886,07 
Disponibilizar espaço adequado voltado a realização das diversas 
modalidades esportivas e prática de atividade física e de lazer, 
proporcionando momentos de diversão, entretenimento e lazer.

Habitantes do Distrito de Sucesso e comunidades no entorno localizado no municio de 
Tamboril – CE. 

233 496
Construção de Coberta de Quadra Poliesportiva 
no Povoado de Nova Roma no Município de 
Tamboril-CE.

217.692,65 
Disponibilizar espaço adequado voltado a realização das diversas 
modalidades esportivas e prática de atividade física e de lazer, 
proporcionando momentos de diversão, entretenimento e lazer.

Habitantes do Distrito de Sucesso e comunidades no entorno localizado no municio de 
Tamboril – CE. 

Sub - Total 1.583.178,72

234 62
Investimento para a Carcinicultura Familiar da 
Associação dos Criadores de Camarão de Icapuí-
CE - (ACCI)

98.922,00 Melhorar a renda dos associados da Associação dos Criadores de Camarão 
do Icapuí-Ce (ACCI).

• Carcinicultores familiares, que pertencem a Associação dos Criadores de Camarão de 
Icapuí-Ce (ACCI).

235 98 Apoio à Revitalização da Piscultura no Açude 
Castanhão 2.000.000,00 Apoiar a revitalização da piscicultura no açude Castanhão, em Jaguaribara-

Ce.     
• Piscicultores familiares, que atuam legalmente e que sofreram com a mortandade dos 
peixes cultivados ocorrida no açude Castanhão, localizado no município de Jaguaribara

Sub-Total 2.098.922,00 

236 532
Reforma da Creche Irmã Maria Marta, no 
Instituto Penal Feminino Desembargador Auri 
Moura Costa (IPF)

207.914,41 Reformar, em 100%, a Creche Irmã Maria Marta, de modo a promover 
condições básicas e necessárias de funcionamento. Mães presidiárias e seus bebês.

Sub-Total 207.914,41 

237 6 Ponto da Cidadania 564.754,00 
Favorecer o cuidado com a saúde, o autocuidado e a cidadania, a partir da 
articulação de rede intersetorial na garantia da acessibilidade dos usuários 
às diversas políticas públicas e o combate às situações de violação de 

População em situação de rua de Fortaleza, em especial, àquelas pessoas que fazem uso 
problemático de drogas.

238 7 Fortalecendo Minha Comunidade 476.490,00 Reduzir os fatores de risco e fortalecer os fatores de proteção relacionados 
ao uso de drogas lícitas e ilícitas. Jovens e adultos em situações de vulnerabilidade social

239 12 Juventude em Ação 450.560,00 

Prevenir o uso de drogas junto aos alunos das Escolas de Ensino Médio, de 
seus familiares e dos no entorno de suas comunidades, através de ações de 
cidadania e de conscientização sobre os problemas físicos, sociais e 
emocionais que decorrem do consumo de drogas.

Alunos de Escolas de Ensino Médio da rede pública de escolas estaduais, seus familiares e 
lideranças comunitárias.

240 25 Juventude do Futuro 350.820,00 Prevenir o uso de drogas desde a infância, trabalhando junto aos alunos das 
Escolas de Ensino Fundamental e seus familiares. Alunos das Escolas de Ensino Fundamental da rede pública municipal e seus familiares. 

11. Secretaria da Agricultura,Pesca e Aquicultura - SEAPA 02 projetos

12. Secretaria da Justiça - SEJUS - 01 projeto

13. Secretaria Especial de Politicas Sobre Drogas - SPD - 04 projetos

10. Secretaria do Esporte - SESPORTE - 04 projetos
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Sub-Total 1.842.624,00 

241 38 Formação de Gestores Escolares para Educação 
Básica – CEFEB 400.000,00 

Contribuir para a melhoria dos indicadores educacionais por meio da 
habilitação dos gestores e coordenadores das escolas de ensino fundamental 
e técnicos das Secretarias Municipais de Educação

Alunos das escolas públicas de ensino fundamental 

Sub-Total 400.000,00 

242 1482
Reforço das Ações de Assistência Farmacêutica 
e Medicamentos nas Redes de Atenção à Saúde 
do Estado do Ceará

1.462.086,74
Melhorar a infraestrutura da Rede de Atenção Especializada de Saúde para 
população da Macrorregião do Sertão Central, garantindo a ampliação da 
oferta de serviços de saúde com a construção do Hospital Regional do 
Sertão Central - HRSC

População SUS dependente, situada na Macrorregião do Sertão Central, formada por 20 
municípios, e localidades circunvizinhas.

243 2722 Apoio à Infraestrutura da Atenção Especializada 
à Saúde 55.854.175,80

 Reforçar o suprimento de medicamentos e materiais médicos hospitalares 
das Unidades Hospitalares da SESA, com vistas a garantir o acesso à 
assistência de qualidade para a população em situação de pobreza e 

t  b  d  E t d  d  C á

População SUS, dependente situada na linha de pobreza e extrema pobreza no estado do 
Ceará e assistida pelas Unidades Hospitalares da SESA 

Sub-Total 57.316.262,54

244 41
Regularização Fundiária e Titularização dos 
Imóveis Construídos em Regime de Mutirão, 
pela COHAB-CE

476.986,95
Promover a segurança jurídica do patrimônio fundiário de famílias de baixa 
renda, contribuindo para inclusão social destas famílias, bem como a 
inclusão dos imóveis no contexto urbano da cidade.

Mutirantes dos conjuntos habitacionais Curió e São Bernardo, cadastrados em programas 
sociais de habitação popular na década de 80/90, pela Companhia de Habitação do Ceará.

Sub-Total 476.986,95

TOTAL GERAL 587.175.160,95

14. Conselho Estadual da Educação - CEE - 01 projeto

15. Secretaria de Saúde - SESA - 02 projetos

16. Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG - 01 projeto
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