GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP
Projetos Aprovados – 2016
Nº

MAPP

SECRETARIAS / PROJETOS

VALOR
APROVADO

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

1. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
Qualificar pessoas oriundas de famílias com renda per capta mensal Mulheres chefes de família cadastradas no CadÚnico; Trabalhadores(as) sem ocupação e
2.500.000,00 inferior a 1/2 salário mínimo, visando à melhoria de suas competências desempregados; Pessoas que trabalham em condição autônoma e por conta própria; e
para o mercado de trabalho.
Jovens de 16 a 24 anos à procura do primeiro emprego.

1

8 – 40

Criando
Oportunidade
–
Qualificação
Profissional do Trabalhador Cearense

2

14

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

3

15

Abrigamento de Crianças e Adolescentes em
Situação de Abandono-Abrigo 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,
Acolher crianças, adolescentes e adultos com direitos ameaçados ou
5.000.000,00
que se encontrem em situação de ameaça ou violação de direitos, encaminhados pelo
violados nos Abrigos Desembargador Olívio Câmara (ADOC) e Tia Júlia.
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.

4

17

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

6.400.000,00

5

18

Espaço Viva Gente

6

19

Famílias Desafios e Inclusão Social

7

23

Juventude
Empreendedora
Produtiva: Qualificação Profissional)

8

23

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

9

25

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

10

26

Artesanato Competitivo

11

29

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

12

43

Idoso Sujeito Pleno

13

44

Primeiro
Passo
(Inclusão
Qualificação Profissional)

14

65

Acesso de Pessoas com Deficiência à Inclusão
Social

15

87

Construção do Abrigo Desembargador Olivio
Câmara – ADOC

16

88

Construção e Equipamento do Abrigo dos
Idosos

300.000,00

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.
Atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social,
com serviços socioassistenciais, tendo como estratégia a cultura, esporte,
1.950.000,00 formação social e qualificação profissional, desenvolvendo potencialidades
e o protagonismo infanto-juvenil, num trabalho integrado com a família e
a comunidade

2.200.000,00

(Inclusão

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

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

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

Promover a formação do jovem através da capacitação técnica, do
Jovens de 17 a 24 anos, com renda per capta familiar inferior a meio salário-mínimo, em
859.999,99 desenvolvimento de valores de responsabilidade social e da cultura
situação de vulnerabilidade social.
empreendedora, possibilitando sua inserção no mundo do trabalho.
Apoiar técnica e financeiramente os municípios cearenses nas despesas
1.100.000,00 relativas ao pagamento de auxílios natalidade e funeral obedecendo ao Pessoas em situação de vulnerabilidade social dos municípios cearenses cofinanciados
que preconiza a Política Nacional de Assistência Social.
Contribuir para a melhoria da qualidade do Serviço de Proteção e
7.300.000,00 Atendimento Integral a Família – PAIF, executado junto às famílias
vulneráveis referenciadas nos CRAS.
Fomentar o artesanato como atividade econômica sustentável e de
1.000.000,00 inclusão social e produtiva, integrando-o a cadeia produtiva do turismo e
da cultura.
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
6.100.000,00
Fortaleza e municípios de maior incidência de casos de violação de
direitos, visando garantir a proteção social e a convivência familiar e
comunitária.
1.950.000,00

Produtiva:

Garantir a integridade física e psicológica das mulheres em situação de Mulheres em situação de violência doméstica ou intrafamiliar, acompanhadas ou não por
risco de vida e de seus filhos (as).
sua prole.

Famílias em
selecionados.

situação

de

vulnerabilidade

social

dos

159

municípios

cearenses

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

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

Contribuir para a redução do número de idosos em situação de abandono Idosos vítimas de violência intrafamiliar, negligência e abandono, encaminhados pelo
no Estado e fortalecer a rede de serviço de Acolhimento Institucional.
Ministério Público.

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.
Garantir às pessoas com deficiência e seus acompanhantes o
500.000,00 deslocamento para a escola e tratamento especializado na perspectiva da
habilitação e reabilitação da vida pessoal e social

6.000.000,00

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
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.

Crianças, adolescentes e adultos de ambos os sexos, que tenham deficiência mental com
Garantir melhoria das instalações físicas, oferecendo condições de
diversos graus de comprometimento, associado ou não a outras patologias, que se
25.317,85 salubridade,
segurança
e
habitabilidade
aos
acolhidos.
encontrem em situação de ameaça ou violação de direitos, encaminhados pelo Juizado da
Infância e Juventude.
Idosos vítimas de violência intrafamiliar, negligência e abandono, encaminhados pelo
269.785,69 Garantir um espaço físico adaptado às necessidades dos idosos acolhidos
Ministério Público
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17

93

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

18

130

Fortalecimento do Artesanato do Cariri

19

170

Construção de Unidade Socioeducativa de
Internação no Municipio de Juazeiro do Norte.

20

181

Geração Livre

21

211

Cuidando do Futuro de Cranças e Adolescentes

22

222

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

23

237

Aquisição de Equipamentos para as Unidades
Socioeducativas no Municipio de Juazeiro do
Norte

24

238

Aquisição de Equipamentos para as Unidades
Socioeducativas no Municipio de Sobral

25

240

26

241

Estrutura do Acesso, Área de Lazer e
Paisagismo do Abrigo de Idosos - (Proteção
Social Especial) - Fortaleza-CE
Recuperação
de Instalações
Físicas
de
Unidades
de
Atendimento
para
Desenvolvimento de Inclusão Social de Jovens Ceará Pacifico

27

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)

28

249

Implantação de Espaços Lúdicos para o
Desenvolvimento Infantil – Praças Mais
Infância, Brinquedopraça e Brinquedocreche.

29

258

Política Integrada de Economia Solidária

VALOR
APROVADO
6.500.000,00

OBJETIVO GERAL
Idosos vítimas de violência intrafamiliar, negligência
encaminhados pelo Ministério Público

BENEFICIÁRIOS
e abandono, 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

Fomentar o artesanato como atividade econômica sustentável e de
inclusão social, com vistas à valorização da identidade cultural local e
Artesãos, pertencentes a grupos produtivos ou entidades artesanais, com renda familiar
500.000,00 integração da atividade artesanal à cadeia produtiva do turismo e da
per capita até ½ salário-mínimo da região do Cariri.
cultura da região do Cariri, promovendo assim a ampliação das
oportunidades de trabalho e geração de renda para os artesãos da região
Expandir a infraestrutura de Unidades de Atendimento Socioeducativo,
700.244,37 garantido a permanência do adolescente próximo à família, como prevê o
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).
Desenvolver práticas educativas, esportivas, culturais e artísticas,
fundamentadas pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
100.000,00 (SINASE), oportunizando as adolescentes/jovens em conflito com a lei o
resgate da cidadania, visando sua reinserção social quando do término da
medida socioeducativa
Acolher e garantir proteção integral para crianças e adolescentes em
1.143.354,00 situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, bem como crianças e
adolescentes com direitos ameaçados ou violados.
Proporcionar as condições básicas de funcionamento das Unidades
3.181.959,50 Socioeducativas, dotando-as de padrão satisfatório de acordo com o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Proporcionar as condições básicas de funcionamento das Unidades
Socioeducativas, dotando-as de padrão satisfatório de acordo com o
1.242.028,96 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de
Atendimento
Socioeducativa
(SINASE).

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

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

Crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 7 a 18 ano.
Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, autores de ato infracional, que
cumprem Medida Socioeducativa de internação.

Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas nas unidades de internação
da STDS.

1.754.996,96

Proporcionar as condições básicas de funcionamento das Unidades
Socioeducativas, dotando-as de padrão satisfatório de acordo com o Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas nas unidades de internação
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de da STDS.
Atendimento Socioeducativa (SINASE).

438.000,00

Concluir a construção do abrigo de Idosos, de modo a contribuir para a Idosos vítimas de violência infrafamiliar, negligência e abandono, encaminhados pelo
assistência destes.
Ministério Público.

Prevenir e enfrentar situações de risco e vulnerabilidade social nos O Projeto deverá atender diretamente 100 adolescentes e jovens de 15 a 29 anos e suas
141.000,00 territórios Vicente Pinzon, Mucuripe e adjacências, identificados pela alta famílias, moradores dos territórios dos bairros Mucuripe, Vicente Pinzon e adjacências
taxa de violência e criminalidade de Fortaleza.
(Papicu, Cais do Porto).
Proteger integralmente crianças e adolescentes com direitos ameaçados
ou violados que necessitam serem retirados da família, bem como,
1.251.559,61 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.

I) Crianças de 0 a 12 anos, de ambos os sexos, com direitos ameaçados ou violados e que
perderam suas referências familiares; II) Adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária
de 12 a 18 anos, com direitos ameaçados ou violados e que perderam suas
referências familiares; III) Adolescentes / jovens do sexo masculino, na faixa etária de
16 a 21 anos, para tratamento de uso abusivo de substâncias psicoativas.

Apoiar o desenvolvimento das crianças cearenses, ampliando a oferta de
espaços lúdicos recreativos através da construção e reforma de praças e
4.053.817,50 implantação de brinquedos em creches públicas, atendendo a faixa etária Crianças e adolescentes e suas famílias com renda per-capita até ½ salario mínimo.
de 0 a 12 anos, visando ampliar a capacidade física e mental das
crianças, bem como, fortalecer os vínculos familiares e comunitários.
Promover a inclusão socioprodutiva de famílias beneficiadas nos
territórios do Vale do Curu, Maciço de Baturité e Sertão dos Inhamuns, a
partir das estruturação de Centros públicos, Formação de assessoria
600.000,00 técnica, implantação de tecnologia de inclusão financeira, aos Famílias cadastradas no CadÚnico.
empreendimentos solidários que tem carência de formação, produção e
orientação
na
perspectiva
de
fortalecer
e
desenvolver
os
empreendimentos.
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262

Sociedade Justa e Segura

31

296

Construção do Centro de Comercialização das
Rendeiras da Prainha

32

307

Primeiro Passo – Estagiários TRE

33

330

Garantindo a Acessibilidade –
Produtiva: Qualificação Profissional

312

BENEFICIÁRIOS

Contribuir para a proteção e mudanças positivas na
socialização e qualidade de vida dos adolescentes atendidos
em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, em Adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade e risco
1.244.223,06 conflito com a Lei e egressos do Sistema de Atendimento pessoal
e
social.
Socioassistencial,
oferecendo
educação
básica,
apoio
socioassistencial e atividades complementares como medida
de prevenção social e segurança pública no Estado do Ceará.

30

34

OBJETIVO GERAL

444.974,36

1.594.583,80

Inclusão

Atendimento ao Trabalho em Situação de
Vulnerabilidade Social

Sub - Total
2. Secretaria das Cidades – SCIDADES

Construir o Centro das Rendeiras da Prainha com vistas a sustentabilidade
Rendeiras com renda familiar de até ½ salário mínimo per capita.
econômica do empreendimento.

Proporcionar inserção de jovens em atividades de estágio nos
Beneficiar Jovens na faixa etária de 16 a 21 anos, em situação de vulnerabilidade social,
postos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE),
estudantes do Ensino Médio da rede pública de ensino, conforme decreto estadual Nº
por meio da linha de ação Jovem Estagiário do Programa 29.704 de 08 de abril de 2009.
Primeiro Passo.

Desenvolver ações de qualificação social e profissional às pessoas com Pessoas com deficiência (física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla); familiares de
500.000,00 deficiência e seus familiares, bem como, pessoas que queiram se pessoas com deficiência e pessoas que tenham interesse em trabalhar com este
qualificar para atendimento a este público.
segmento.

I) Trabalhadores desempregados e subempregados a procura de oportunidades de emprego,
trabalho e renda atendidos nas Unidades da rede SINE-CE/IDT; II) Mulheres chefes de
Inserir trabalhadores desempregados e subempregados, em situação de família cadastradas no CADUNICO; III) Jovens à procura do primeiro emprego; IV)
3.000.000,00
vulnerabilidade social, no mercado de trabalho cearense.
Pessoas com renda per capita de até ½ salário-mínimo que trabalham na condição
autônoma; V) Trabalhadores beneficiários do seguro-desemprego; VI) Trabalhadores
com deficiência..
71.845.845,65

e

Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente
5.000.000,00 reside na faixa de alagamento do Rio Maranguapinho em situação de alto
risco e nas áreas adjacentes.
Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente
12.301.960,60 reside na faixa de alagamento do Rio Cocó em situação de alto risco e nas
áreas adjacentes ao rio.
Ampliar e tornar mais eficiente os serviços de abastecimento de água e
596.405,05 saneamento básico no Estado do Ceará, com a consequente melhora na
qualidade de vida da população
Ampliar o número de habitantes atendidos com Melhorias Sanitárias
3.263.908,07 Domiciliares (MSDs) contribuindo para a melhoria da saúde e qualidade
de vida da população beneficiada.

35

2

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

36

3

Rio Cocó (Barragem, Drenagem e Urbanização)

37

29

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

38

34

Melhorias Sanitárias Domiciliares - Programa
Ceará II - KFW II

39

35

Elaboração de Projeto Executivo dos Sistemas
de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário

40

50

Projeto Cadastro de Imóveis Urbanos e
Regularização Fundiária no Estado do Ceará –
Bairro Conjunto Palmeiras – Fortaleza-CE

41

51

Projeto Cadastro de Imóveis Urbanos e
Regularização Fundiária no Estado do Ceará Cidades José Euclides - Sobral-CE

42

52

43

168

44

187

Ampliação do Sistema de Abastecimento de
Água da Localidade de Capuan em Caucaia

45

189

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

Contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população a População dos bairros Aeroporto, Triângulo e São José no município de Juazeiro do Norte,
59.150,67 ser beneficiada com a ampliação e melhorias do sistema de que apresentam baixos índices de desenvolvimento humano, onde a ausência ou
abastecimento de água.
precariedade do saneamento compromete a qualidade da vida.

46

194

PAC 2 Estiagem - Ampliação do Sistema de
Abastecimento de Água do Município de Tauá

Atender a uma população total de 44.861 habitantes a ser alcançada num prazo de 20
Contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população a
anos em comunidades no município de Tauá que apresentam baixos índices de
980.719,42 ser beneficiada com a ampliação e melhorias do sistema de
desenvolvimento humano onde a ausência ou precariedade do saneamento compromete
abastecimento de água.
a qualidade da vida.

Projeto Cadastro de Imóveis Urbanos e
Regularização Fundiária no Estado do Ceará –
Bairro Pedrinhas – Juazeiro do Norte-CE
Esgotamento Sanitário do Residencial José
Lino da Silveira

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

População residente na área de atuação do projeto.
População residente em comunidades rurais com baixos índices de desenvolvimento
humano.

População dos municípios do estado do Ceará com até 50 mil habitantes beneficiados pela
Contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população a
transposição do São Francisco, que apresentam baixos índices de desenvolvimento
84.733,10 ser beneficiada com a ampliação e melhorias do sistema de
humano, onde a escassez de água e a falta de sistema de esgotamento sanitário que
abastecimento de água e esgoto da região.
comprometem a qualidade da vida.
Promover a segurança jurídica do patrimônio urbano através do
825.446,90 geocadastramento dos imóveis urbanos e regularização fundiária, no Famílias residentes no Bairro Conjunto Palmeiras, Fortaleza/CE.
Bairro Conjunto Palmeiras, no município de Fortaleza/CE.
Promover a segurança jurídica do patrimônio urbano através do
geocadastramento dos imóveis urbanos e regularização fundiária, no
627.024,95
Famílias residentes no Bairro Cidade José Euclides, Sobral/CE.
Bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes, no município de
Sobral/CE.
Promover a segurança jurídica do patrimônio urbano através do
347.528,15 geocadastramento dos imóveis urbanos e regularização fundiária no Famílias residentes no bairro Pedrinhas, Juazeiro do Norte/CE.
bairro Pedrinhas, no município de Juazeiro do Norte/CE.
Ampliar a cobertura e a funcionalidade dos sistemas de esgotamento
2.009.490,94
População do residencial José Lino da Silveira e população residente no Conjunto Araturi.
sanitário no município de Caucaia.
240.295,62

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada População residente na localidade de Capuan com baixos índices de atendimento e
e para redução do déficit habitacional qualitativo do Estado.
ausência de sistema de abastecimento de água tratada.
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47

229

Instalação e eletrificação de poços existentes
na rede da CAGECE em diversos municípios do
Estado do Ceará.

Contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população a
2.887.044,64 ser beneficiada com a ampliação e melhorias do sistema de População vulnerável do Estado com renda média inferior a 3 salários mínimos.
abastecimento de água.

48

835

Fogões Sustentáveis (I)

1.069.339,00

49

258

Obra Emergencial da Adutora de Água Tratada
para o Município de Aquiraz-CE

50

1378

Dendê (Ações Habitacionais)

51

1438

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

52

1439

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

53

1465

Aluguel Social para Família de Baixa Renda

54

1613

Fogões Sustentávies

55

1944

Mobilização e Transporte de Famílias

296.179,80

Promover o reassentamento das famílias situadas nas áreas de Famílias residentes nas áreas de intervenção dos Projetos Especiais Rio Maranguapinho,
abrangência dos Projetos Especiais Rio Maranguapinho, Cocó e Dendê.
Cocó e Dendê que serão reassentadas em residenciais construídos para esta finalidade.

56

2459

Habitação de Interesse Social 60 Unidades
Habitacionais no Município de Massapê-CE

500.000,00

Diminuir o déficit habitacional quantitativo da área urbana do município
Famílias de baixa renda indicadas pelo município de Massapê.
de Massapê como estratégia de inclusão social e de combate a pobreza.

57

2999

Habitação Rural – PNHR 2

309.000,00

58

3097

Habitação de Interesse Social - Unidades
Habitacionais no Município de Pires Ferreira

59

3213

Projeto Revitalização de Áreas Degradadas –
Projeto Joana D'Arc/Pró-Moradia

60

3123

Habitação Rural - PNHR

Sub - Total
3. Secretaria de Desenvolvimento Agrário – SDA
Desenvolvimento de Projetos Produtivos em
76-7-7861
Reassentamentos,Comunidades Originárias e
94
Tradicionais
62

2

Aproveitamento Hidroagrícola do Castanhão

63

5

Agente Rural.

64

5

Feiras Socioeconimica Solidárias

65

14

Hora de Plantar (Aquisição de Sementes e
Mudas).

66 32-61-67 Titulação de Imóveis Rurais
67
68

38

Garantia Safra no Ceará

50

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

OBJETIVO GERAL

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada
Famílias Carentes com Renda familiar Per Capita de até meio Salario Mínimo
e para redução do déficit habitacional qualitativo do Estado.

Contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população a
2.659.208,27 ser beneficiada com a ampliação e melhorias do sistema de
abastecimento de água.
Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente
reside em condições precárias na Comunidade do Dendê e em situação de
2.600.000,00
risco nas áreas de preservação do mangue do Rio Cocó, na área de
intervenção do projeto
Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente
1.815.408,33 reside nas áreas adjacentes ao Rio Maranguapinho referentes ao Trecho
Zero.
Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente
4.683.667,29 reside nas áreas adjacentes ao Rio Maranguapinho referentes ao Trecho
IV.
Viabilizar o benefício de aluguel social para famílias que habitam locais
1.047.200,00 que estão sendo objeto de intervenções e que serão posteriormente
reassentadas.
2.601.161,00

BENEFICIÁRIOS

População vulnerável do Estado com renda média inferior a 3 salários mínimos.
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 de baixa renda residentes na área referente ao Trecho Zero do Rio
Maranguapinho.
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).
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.

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada
Famílias Carentes com Renda familiar Per Capita de até meio Salario Mínimo
e para redução do déficit habitacional qualitativo do Estado.

Diminuir o déficit habitacional quantitativo da zona rural do Estado do
Ceará como estratégia de inclusão social e de combate a pobreza.
Diminuir o déficit habitacional quantitativo da área urbana do município
175.000,00 de Pires Ferreira como estratégia de inclusão social e de combate a
pobreza.

Agricultores familiares com renda familiar bruta anual máxima de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais).
Famílias de baixa renda indicadas pelo município de Pires Ferreira, enquadradas no
público alvo do FECOP.

1.700,00

Melhorar as condições de habitabilidade da população residente na área Famílias em situação de vulnerabilidade social residente na área de abrangência deste projeto,
localizada na favela Lagoa do Coração/Joana D´Arc, no bairro Vicente Pinzon em Fortaleza - Ceará.
de abrangência do projeto.

1.800.000,00

Famílias em situação de vulnerabilidade social residente na área de abrangência deste
Melhorar as condições de habitabilidade da população residente na área
projeto, localizada na favela Lagoa do Coração/Joana D´Arc, no bairro Vicente Pinzon em
de abrangência do projeto.
Fortaleza - Ceará.

48.781.571,80

1.336.000,00

Ampliar as oportunidades de trabalho e renda da população residente nos Agricultores familiares de reassentamentos, comunidades indígenas, quilombolas e de pescadores
artesanais.
reassentamentos e comunidades beneficiadas.

579.000,00

Aumentar a renda dos produtores beneficiados e a oferta de produtos Produtores oriundos da área desapropriada para a construção do Açude Castanhão e
agrícolas na região.
reassentados nos Perímetros Irrigados Alagamar, Curupati e Mandacaru.

10.553.472,00

Aumentar a renda e a ocupação dos agricultores familiares beneficiados,
Agricultor familiar e seus familiares (filhos e agregados).
pelo incremento da rentabilidade dos seus empreendimentos.

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.
Aumentar a produção e produtividade de seus beneficiários,
9.113.008,00 proporcionando-lhes condições de melhoria de renda e segurança
alimentar.
Promover a segurança jurídica do patrimônio fundiário do agricultor
1.769.677,36 familiar e contribuir para a extinção da grilagem de terras no espaço rural
cearense
Garantir renda mínima para a sobrevivência de agricultores que aderirem
25.482.048,00
ao Garantia Safra.
800.000,00

Produtores de base familiar da agricultura, pecuária, piscicultura, agroextrativismo,
atividades não-agrícolas, serviços e turismo rural.

Agricultor (a) familiar (proprietário, parceiro, meeiro ou arrendatário)
Agricultores familiares, pequenos produtores, pescadores, e outros grupos de famílias de
trabalhadores.
Produtores rurais que aderirem ao Fundo Garantia Safra.

Contribuir para a segurança alimentar e nutricional e ampliação da renda
2.400.000,00
Agricultores familiares em situação de extrema pobreza.
da população beneficiada.
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SECRETARIAS / PROJETOS

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite

Fortalecer a cadeia produtiva do leite com a garantia de preço fixo do
4.115.959,54 produto, proporcionando renda ao agricultor familiar e ao mesmo tempo Famílias com renda mensal per capita de até ½ (meio) salário mínimo
que combater a vulnerabilidade social e a insegurança alimentar.

56-104

Projeto Estratégico de Ações Complementares
de Governança Fundiária no Estado do Ceará:
Regularização Fundiária Estratégia – I ETAPA

Promover a segurança social e jurídica do patrimônio fundiário do Estado
Agricultores e agricultoras familiares, pequenos proprietários, quilombolas, indígenas,
2.456.000,00 e do agricultor familiar por meio da regularização fundiária e seus
pescadores artesanais, e outros grupos de famílias de trabalhadores.
mecanismos de políticas públicas.

71

112

Programa de Aquisição de Alimentos no Ceará
(PAA).

1.200.000,00

72

85

73

183

69

55

70

74

Formação e Atuação de Jovens para o
Desenvolvimento Sustentável do Ceará em
Áreas Atingidas por Obras Hídricas
Fortalecimento das Ações de ATER
Territórios Rurais do Estado do Ceará.
expansão

e

recuperação

nos

124

Programa de
cajucultura

da

337

Projeto
Estadual
de
Desenvolvimento
Sustentável de Territórios Rurais.

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.
Promover o empoderamento da juventude camponesa de modo a
contribuir para o acesso à ações de geração de renda, produção e
522.465,64
consumo de alimentos saudáveis, acesso à água, moradia, e outras
necessidades básicas.
Promover a elevação da produção e da produtividade de agricultores
5.000.000,00
familiares, residentes em municípios do Estado do Ceará.

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.
Jovens agricultores familiares situados em áreas de reassentamentos originados por
obras hídricas.
Agricultores (as) familiares.

Promover a substituição de copa do cajueiro, visando a estruturação
700.000,00 produtiva e a sustentabilidade dos médios negócios rurais, resultando na Produtores da agricultura familiar
melhoria de renda e da qualidade de vida dos produtores e suas famílias.

I) Produtores/as da agricultura familiar, jovens, mulheres, assentados da reforma agrária e

75

Financiar projetos estratégicos para o desenvolvimento territorial tendo
comunidades tradicionais; II) As organizações dos agricultores familiares, assentados,
como foco a inclusão produtiva, o fortalecimento da gestão social e das
130.000,00
jovens e comunidades tradicionais, indicadas pelo colegiado territorial, devendo os
redes sociais de cooperação e o estímulo a uma maior articulação de
projetos atender as demandas indicadas nos Planos Territoriais de Desenvolvimento
políticas públicas.

Sustentável dos Territórios rurais.
São José III –
76

341

77

362

78

Abastecimento
Simplificado

de

Componente 2 – Sistemas de
Água e Esgotamento Sanitário

Implantação
de
Projetos
de
Produção
Agroecológica Integrada e Sustentável -PAIS

451-452- Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades
453-454 (Projeto Paulo Freire)
Cadeia

Produtiva

da

Contribuir para a segurança alimentar e nutricional da população
100.000,00 beneficiada através da produção de alimentos para o autoconsumo e Agricultores (as) de base familiar.

de excedente comercializável.
3.463.108,36

Contribuir para a redução da pobreza rural em 31 municípios cearenses
por meio do desenvolvimento do capital humano e social e do Agricultores(as) familiares em condições de pobreza, elegíveis ao PRONAF e que residam
desenvolvimento produtivo sustentável pautado na geração de renda, no na zona rural dos municípios beneficiados pelo Projeto.
âmbito agrícola e não agrícola, com foco principal em jovens e mulheres.

373

Fortalecimento
Apicultura.

80

374

Desenvolvimento da Ovinocaprinocultura no
Estado do Ceará

81

434

Superação da Pobreza em Assentamentos do
Estado do Ceará

82

385

83

390

84

389

Construção de Cisternas de Placas (2)

85

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
Agricultores de base familiar.
para implantação de áreas de reserva alimentar estratégica e de
equipamentos para produção, transformação e armazenamento.

86

469

Aquisição de Estações de Tratamento de
Água(ETA's) Móveis para Purificação de Água
de Pequenos Mananciais

58.650,00

Proporcionar o acesso a água para consumo humano às comunidades
Famílias residentes em comunidades rurais nos municípios do Estado do Ceara.
isoladas atendidas por carro pipa.

87

457

Implantação de Cisternas de Polietileno

79

da

Contribuir com o desenvolvimento rural sustentável do Estado do Ceará,
garantindo o acesso a água de qualidade para o consumo humano e
I) População residente no meio rural; II) Agricultores familiares agrupados em
4.286.586,52 saneamento,
integrando-se
com
as
políticas
estaduais
de
entidades representativas
desenvolvimento econômico e social de segurança hídrica e alimentar das
comunidades rurais do Estado.

Implantação de Cisternas de Polietileno e
Sistemas de Abastecimento de Água
Construção de 7.845 Quintais Produtivos
Mantidos por Cisternas de Enxurradas nas à
reas Semiáridos do Estado do Ceará

Ampliação do numero de colmeias produtivas e da produtividade /
colmeia / ano gerando renda para as famílias beneficiadas.
Melhorar a renda dos beneficiários mediante o fortalecimento da cadeia
267.210,04 produtiva da Ovinocaprinocultura cearense, tornando-a sustentável,
competitiva e rentável.
Contribuir para o processo de estruturação dos assentamentos rurais no
Estado do Ceará, subsidiando o acompanhamento e a implantação de
1.190.215,89
projetos produtivos integrados aos princípios da agroecologia e da
sustentabilidade econômica, social e ambiental.
Contribuir para a universalização do acesso à água para consumo humano
3.698.941,49
e alimentar em áreas rurais.
358.526,44

2.511.029,50

Agricultores de base familiar com renda até ½ salário mínimo.

Agricultores de base familiar

Famílias de comunidades rurais.

Ampliação das oportunidades de trabalho e renda das comunidades Pessoas residentes em comunidades quilombolas representadas pela Comissão Estadual
beneficiadas.
dos Quilombolas Rurais do Ceará - CEQUIRCE e localizadas no meio rural.

1.803,13 Facilitar aos beneficiários o acesso a água para consumo humano.

2.181.145,08

Agricultores de base familiar.

Famílias de baixa renda, localizadas na zona rural, que se encontram em situação de
vulnerabilidade social.

Contribuir para a universalização do acesso à água em áreas rurais para
Famílias residentes em Comunidades Rurais.
consumo humano e alimentar.
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88

471

Desenvolvimento Sustentável de Territórios
Rurais

89

505

Fortalecimento da Caprinocultura Leiteira

90

477

Apoio à Modernização de Centrais de
Recebimento de Produtos da Agricultura
Familiar

91

521

Locação, Perfuração e Intalação de 100 Poços
Profundos

Sub - Total
4. Secretaria da Educação – SEDUC
Construção de Centros de Educação Infantil 92
637
CEI.

VALOR
APROVADO

1.000.000,00

BENEFICIÁRIOS
Produtores/as da agricultura familiar, assentados da reforma agrária, mulheres, jovens e
comunidades tradicionais e organizações de agricultores familiares, assentados, jovens e
comunidades tradicionais.
Agricultores de base familiar.
Agricultores familiares pronafianos e pessoas em situação de insegurança alimentar e
nutricional.

Agricultores/as familiares residentes em Comunidades Rurais de municípios do Estado do
Contribuir para a universalização do acesso à água em áreas rurais para
Ceará, que estão sendo afetados pela falta d’água para abastecimento humano e
consumo humano e animal.
dessedentação animais.

86.038.241,79
2.236.128,99

93

695

Construção de EEEP no Município de Limoeiro
do Norte

275.843,74

94

553

Construção de Escola Estadual de Educação
Profissional - EEEP, no Município de Caririaçu.

567.509,07

95

736

Construção de EEEP no Município de Itarema

189.309,65

96

744

Construção de EEEP no Município de Palmácia

502.778,11

97

745

Construção de EEEP no Município de Redenção

886.927,09

98

747

Construção de Escola Estadual de Educação
Profissional
EEEP,
no
Município
de
Uruburetama.

456.623,01

99

807

Concessão de Bolsa Estágio para Alunos das
Escolas Estaduais de Educação.

30.700.000,00

100

900

Projeto e-Jovem

101

1017

Fornaçao Técnica para Alunos do Ensino Médio
Integrado a Educação Profissional.
Implantação de Unidades Técnico-Pedagógicas
de Produção nas Escolas Agropecuárias do
Estado do Ceará - Granja e Lavras da
Mangabeira

OBJETIVO GERAL

Financiar projetos estratégicos para o desenvolvimento territorial tendo
como foco a inclusão produtiva, o fortalecimento da gestão social e das
173.000,00
redes sociais de cooperação e o estímulo a uma maior articulação de
políticas públicas.
Melhorar a renda dos beneficiários, qualificando-os para o fortalecimento
57.777,00
da cadeia produtiva da caprinocultura leiteira.
Fortalecer a agricultura familiar e a segurança alimentar de seus
500.000,00 beneficiários por meio de melhorias nos processos de aquisição e
armazenamento dos produtos adquiridos.

1.000.000,00
67.000.000,00

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 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 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 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 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 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 melhoria da qualidade da educação profissional e
tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação
educacional
Garantir a aproximação com o mundo de trabalho e o exercício de
atividades relacionadas às futuras profissões.
Oferecer aos educandos formação em tecnologia da informação
comunicação e empreendedorismo.
Oferecer aos jovens estudantes uma formação técnica que possibilite sua
inserção no mundo do trabalho

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

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

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

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

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

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

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
Educandos do 3º ano do Ensino Médio das EEEP e educandos do módulo II do Projeto eJovem integrantes da rede pública estadual de ensino
Educandos do ensino fundamental e médio da rede publica de ensino
Educandos do ensino médio integrado das Escolas Estaduais de Educação Profissional

Qualificar o ensino e a aprendizagem, oportunizando a qualidade da
Alunos dos cursos Técnico de Agropecuária e Técnico de Aqüicultura das Escolas
284.069,50 formação técnica das escolas agropecuárias da Rede Estadual de
Agropecuárias de Granja e Lavras da Mangabeira
Educação Profissional

102

1262

103

1222

Construção de Escola de Ensino Médio -EEM,
no Município de Quixeré.

104

1342

Reforma e Ampliação de Escolas da Rede
Estadual de Ensino

105

1343

Aquisição de Equipamentos para as Unidades
Escolares da Rede Estadual

106

1350

Desenvolvimento do Projeto Jovem de Futuro

3.120.000,00 Contribuir para que os jovens concluam o ensino médio com qualidade

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

Contribuir para a redução da pobreza da juventude cearense
oportunizando condições de ingresso dos jovens em atividades que sejam
1.680.777,78 dignas e viáveis economicamente, seja no ingresso no mercado formal de Alunos do 1º, 2º e 3º ano das EEEP
trabalho, seja no incentivo ao micro-empreendedorismo ou formas
associativas de trabalho, no campo da economia solidária

107

1382

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
39.317,59 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
pelo cumprimento da legislação educacional.
Melhorar e modernizar a infraestrutura dos espaços escolares para
16.000.000,00 acompanhamento do avanço tecnológico, proporcionando, assim, Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
qualidade na educação através de um ambiente adequado.
Garantir as condições básicas de funcionamento das unidades escolares
369.275,40 dotando-as de um padrão satisfatório de funcionamento no que se refere Alunos de Ensino Médio matriculados em Escolas Estaduais.
a Equipamentos diversos e Mobiliários.
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108

1456

Ampliação da Escola Francisco Lúcio, Distrito
de Oliveiras, em Tamboril.

250.900,54

109

1464

Construção de EEEP no Município de Caridade

923.829,94

110

1465

Construção de EEEP no Município de Alto
Santo

962.865,08

111

1466

Construção de EEEP
Gonçalo do Amarante

522.162,65

112

1415

Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
no Município de General Sampaio.

481.061,13

113

1459

Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
no Distrito Industrial, no Município de Iguatu.

178.772,09

114

1470

Construção de EEEM no Município de Arneiroz

380.675,75

115

1471

116

1473

117

1474

Construção
no Distrito
Canindé.
Construção
no Distrito
Acopiara.
Construção
no Distrito
Canindé.
Construção
no Bairro
Fortaleza.

no Município de São

de Escola de Ensino Médio – EEM,
de Logradouro, no Município de

401.620,60

de Escola de Ensino Médio – EEM,
de São Paulino, no Município de

132.839,83

de Escola de Ensino Médio – EEM,
de Conceição, no Município de

455.354,70

de Escola de Ensino Médio – EEM,
Bom Jardim, no Município de

724.680,71

OBJETIVO GERAL
Ampliar as condições de oferta e melhorar o atendimento da rede de
escolas municipais da Educação do Ensino Fundamental, melhorando a
estrutura física e os ambientes para o desenvolvimento das atividades de
ensino e aprendizagem e formação do professor
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

BENEFICIÁRIOS
I) Alunos regularmente matriculados em escolas municipais, no ensino fundamental; II)

Docentes e gestores lotados nas escolas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

118

1485

119

1487

Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
no Distrito Conselheiro, no Município de Ocara.

455.337,00

120

1422

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

4.753.520,81

121

1285

Reforma e Ampliação da Escola São Sebastião
Nova Roma,em Tamboril

184.874,09

122

1345

Apoio às Atividades de Aprendizagem dos
Alunos das Escolas Estaduais de Educação
Profissional.

172.416,12

123

1507

Construção de Três Quadras Cobertas na EEFM
Deputado Fausto Aguiar, no Município de
Pacatuba, Colégio Estadual Anchieta , em
Maranguape e EEDFM Buriti, em Itapipoca.

Readequar os espaços de aprendizagem aos padrões básicos do
210.276,81 funcionamento das escolas de Educação Básica, zelando pelo Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
cumprimento da legislação educacional

124

1508

Construção de Três Quadras Cobertas na EEFM
Governador Adauto Bezerra, no Município de
Jardim, EEFM Plácido Aderaldo Castelo,em
Caririaçu e EEFM Adauto Bezerra, no Municipio
de Barbalha.

Readequar os espaços de aprendizagem aos padrões básicos do
51.101,64 funcionamento das escolas de Educação Básica, zelando pelo Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
cumprimento da legislação educacional.

125

1510

Construção de Três Quadras Cobertas na
EDEFM do Tribo, EDEFM de Aprender do Povo
Anece e EDEFM Índios Tapeba, em Caucaia.

Readequar os espaços de aprendizagem aos padrões básicos do
147.527,73 funcionamento das escolas de Educação Básica, zelando pelo Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
cumprimento da legislação educacional.
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Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

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

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

I) Alunos regularmente matriculados em escolas municipais, no ensino fundamental; II)
Docentes e gestores lotados nas escolas.

Alunos do Ensino Médio das Escolas Estaduais de Educação Profissional

Nº

VALOR
APROVADO

MAPP

SECRETARIAS / PROJETOS

126

1511

Construção de Três Quadras Cobertas na EEFM
Governador Adauto Bezerra, no Município de
Iguatu, EEFM de Adail Barreto,em Cariús e
EEFM Campos Sales, no Municipio de Campos
Sales.

127

1515

128

1533

129

1563

Construção de Escola Estadual de Educação
Profissional – EEEP, em Ocara

551.361,90

130

1564

Construção de Escola Estadual de Educação
Profissional - EEEP, no Município de Horizonte.

585.912,87

131

1570

Construção de Escola Estadual de Educação
Profissional - EEEP, no Município de Coreaú.

615.287,96

132

1572

Construção de Escola Estadual de Educação
Profissional - EEEP, no Município de Cratéus.

221.430,75

133

1573

Construção de Escola Estadual de Educação
Profissional - EEEP, no Município de Missão
Velha.

762.866,08

134

1576

Construção de Escola, Projeto Padrão para
Atender a Escola Estadual de Ensino Médio –
EEEM de Adrianópolis, no Município de Granja.

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
136.411,32 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
pelo cumprimento da legislação educacional.

135

1580

Construção de Escola, projeto padrão para
atender Escola de Ensino Médio – EEM de
Sucesso, no Município de Tamboril.

136

1567

Construção de Escola Estadual de Educação
Profissional - EEEP, no Município de Bela Cruz.

137

1743

Construção de Escola Indígena , no Municipio
de Monsenhor Tabosa.

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
506.869,43 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
pelo cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
expansão e a melhoria da qualidade da educação profissional e
595.360,49
Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação
educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
159.520,86 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
pelo cumprimento da legislação educacional.

138

1745

Construção de Cinco Quadras Cobertas nas
EDFM nos Municipios de Itarema, Camocim,
São Benedito, Cascavel e Tabuleiro do Norte.

Readequar os espaços de aprendizagem aos padrões básicos do
222.373,06 funcionamento das escolas de Educação Básica, zelando pelo Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
cumprimento da legislação educacional.

139

1777

140

1201

141

1202

142

1205

Construção de Escola de Ensino Médio -EEM,
Professora Adalgisa Bonfim Soares, em
Fortaleza.
Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
no Distrito de Graças, no Município de
Amontada.
Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
no Distrito de Camará, no Município de
Aquiraz.
Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
no Distrito de Guriú, no Município de
Camocim.

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
531.315,32 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando
pelo cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
561.257,32 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando
pelo cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
440.445,53 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando
pelo cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
549.739,07 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando
pelo cumprimento da legislação educacional.

Construção de Três Quadras Cobertas na EEFM
Antônio Raimundo de Melo, no Município de
Carnaubal, EEM Flávio Rodrigues, em Croatá e
EEM Dona Thereza Odette, em Ipú.
Construção de Três Quadras Cobertas na
Escola de Ensino Médio – EEM Murilo Braga, no
Município de Martinópole, Escola de Ensino
Médio – EEM Francisco de Almeida Monte, em
Alcântaras e Escola Estadual de Educação
Profissional – EEEP Dom Walfrido Teixeira
Vieira, em Sobral

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

Readequar os espaços de aprendizagem aos padrões básicos do
55.093,99 funcionamento das escolas de Educação Básica, zelando pelo Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
cumprimento da legislação educacional.

Readequar os espaços de aprendizagem aos padrões básicos do
369.189,38 funcionamento das escolas de Educação Básica, zelando pelo Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
cumprimento da legislação educacional.

Readequar os espaços de aprendizagem aos padrões básicos do
392.260,94 funcionamento das escolas de Educação Básica, zelando pelo Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
cumprimento da legislação educacional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº

VALOR
APROVADO

MAPP

SECRETARIAS / PROJETOS

143

1206

Construção de Escola de Ensino Médio – EEM
no Assentamento Santana da Cal,no Município
de Canindé.

460.834,82

144

1210

Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
no Distrito de Caiçara, no Município de Cruz.

522.234,01

145

1214

Construção de Escola da Família Agrícola,no
Município de Ipueiras.

853.031,62

Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
no Assentamento de Conceição Bonfim, no
Município de Santana do Acaraú.
Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
no Distrito de Cajuaçu, no Município de
Tianguá.
Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
no Distrito de Monte Sion, no Município de
Parambu.

146

1223

147

1228

148

1315

149

1316

Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
no Município de Potiretama.

374.703,11

150

1325

Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
no Município de Paramoti.

443.461,58

151

1326

Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
no Município de Pacajus.

429.055,45

152

1341

Prêmio Escola Nota Dez.

153

1503

154

1506

155

1512

Construção de Duas Quadras na EEEP Isaiaas
Gonçalves Damascena e na EEM Ministro
Antônio Coelho Lima, no Município de São
Benedito.
Construção de Três Quadras na EEFM
Governador Gonzaga Mota e EEFM Raízes
Indígenas no Municipio de Cratéus e na EEFM
Coelho Mascarenhas no Município de Novo
Oriente
Construção de Três Quadras Cobertas com
Vestiário no Município de Juazeiro do Norte
Construção do Centro de Educação Infantil –
CEI no Distrito de Quincuncá, no Municipio de
Farias Brito
Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
no Bairro Conjunto Ceará, no Município de
Fortaleza.
Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
no Bairro Vicente Pinzon, no Município de
Fortaleza.

156

1528

157

1688

158

1690

159

1691

Construção de Escola de Ensino Médio – EEM
Jonhson,no Município de Fortaleza.

160

1695

Construção de Escola de Ensino Médio – EEM
Gentil Barreira,no Município de Fortaleza.

161

1698

Construção de Escola de Ensino Médio – EEM
Dona Hilza Diogo de Oliveira,no Município de
Fortaleza.

162

1699

Construção de Escola de Ensino Médio – EEM
no Bairro Castelão,no Município de Fortaleza.

163

1717

Projeto
Reforma
e
Ampliação
das
Escolas:Helenita Mota, Matias Beck e Murilo
Borges, Localizadas no Bairro Vicente Pinzon,
em Fortaleza.

533.661,06

513.354,41

350.000,00

16.845.000,00

OBJETIVO GERAL
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.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando
pelo cumprimento da legislação educaciona
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.
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.
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.
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.
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.
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
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.
Promover a melhoria da qualidade na aprendizagem dos alunos do 2º, 5º
e 9º anos do ensino fundamental da rede pública.

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

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

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

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

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

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

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

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

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
Alunos das escolas premiadas e escolas com menores IDE-Alfa, IDE-5 e IDE-9
denominadas de escolas apoiadas.

Readequar os espaços de aprendizagem aos padrões básicos do
131.208,82 funcionamento das escolas de Educação Básica, zelando pelo Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
cumprimento da legislação educacional.
Readequar os espaços de aprendizagem aos padrões básicos do
398.138,30 funcionamento das escolas de Educação Básica, zelando pelo Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
cumprimento da legislação educacional.
Readequar os espaços de aprendizagem aos padrões básicos do
261.363,73 funcionamento das escolas de Educação Básica, zelando pelo
cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
490.000,00 expansão e a melhoria da qualidade da Educação Infantil, zelando pelo
cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
402.226,04 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando
pelo cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
263.512,77 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando
pelo cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
361.847,73 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando
pelo cumprimento da legislação educacional
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
546.181,35 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando
pelo cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
466.771,89 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando
pelo cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
470.319,61 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando
pelo cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional e seu fortalecimento para a
melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando pelo
1.761.587,86 cumprimento da legislação educacional, atendento a demanda da
comunidade do Vicente Pinzon para melhor desenvolver suas ações em
conformidade com o Pacto por um Ceará Pacifico.
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Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.

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.

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

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

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

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

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

Nº

MAPP

SECRETARIAS / PROJETOS

VALOR
APROVADO

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
511.535,66 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
pelo cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
700.957,00 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
pelo cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
613.717,06 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
pelo cumprimento da legislação educacional.

164

1218

Construção de EEM de Mauriti, Distrito de
Buritizinho no Município de Mauriti

165

1215

Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
Distrito de Barreiros, no Município de
Iracema.

166

1216

Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
Distrito de Cruxati, no Município de Itapipoca.

167

1243

Construção de Quadras, com vestiário(Padrão
FNDE) da EEFM José de Borba Vasconcelos, no
Município de Maracanaú.

Readequar os espaços de aprendizagem aos padrões básicos do
38.294,42 funcionamento das escolas de Educação Básica, zelando pelo Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
cumprimento da legislação educacional.

168

1257

Construção de Quadras, com vestiário(Padrão
FNDE) da EEFM José Milton de Vasconcelos
Dias, no Município de Maracanaú.

Readequar os espaços de aprendizagem aos padrões básicos do
46.189,14 funcionamento das escolas de Educação Básica, zelando pelo Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
cumprimento da legislação educacional.

169

1259

Construção de Quadras, com vestiário(Padrão
FNDE) da EEFM Manuel Ferreira, no Município
de Eusébio.

170

1534

Construção de Três Quadras Cobertas na
EDFM, no Município de Itarema.

171

1555

Construção da Escola Estadual de Educação
Profissional - EEEP, no Município de Icapuí.

172

1561

Construção da Escola Estadual de Educação
Profissional - EEEP, no Município de Monsenhor
Tabosa.

173

1579

174

1774

175

1805

176

1835

5. Gabinete

Construção de Escola de Ensino Médio – EEM,
Sítio Queimadas, no Município de Campo
Sales.
Construção de Escola Diferenciada Indígena,
Aldeia Tapuya Kariri, no Município de São
Benedito.
Programa Aprendizagem na Idade Certa –
8.674.687,42 Promover a alfabetização /aprendizagem dos alunos na idade certa.
MAIS PAIC
Contratação de Serviços de Auditoria e
Avaliação Externa do Programa Construção dos
200.000,00 Acompanhar a implantação dos Centros de Educação Infantil – CEI
Centros de Educação Infantil -CEI
Sub-Total
184.391.966,08
do Governador – GABGOV

177

102

Programa Nacional de Inclusão de Jovens
ProJovem Urbano(2)

178

103

ProJovem Campo “Saberes da Terra”

Sub-Total
6. Secretaria da Cultura - SECULT
179

68

180

730

Agentes de Leitura
Jardim de Agente – Agência de Formação e
Desenvolvimento Cultural do Bom Jardim

Sub - Total
7. Secretaria da Saúde - SESA

181

2722

Readequar os espaços de aprendizagem aos padrões básicos do
71.297,12 funcionamento das escolas de Educação Básica, zelando pelo
cumprimento da legislação educacional.
Readequar os espaços de aprendizagem aos padrões básicos do
321.573,06 funcionamento das escolas de Educação Básica, zelando pelo
cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
expansão e a melhoria da qualidade da educação profissional e
909.839,15
tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação
educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
expansão e a melhoria da qualidade da educação profissional e
821.430,75
tecnológica de nível médio, zelando pelo cumprimento da legislação
educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
513.350,75 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando
pelo cumprimento da legislação educacional.
Expandir a infraestrutura educacional visando o fortalecimento, a
135.526,97 expansão e a melhoria da qualidade da educação de nível médio, zelando
pelo cumprimento da legislação educacional.

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

1.880.710,00

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

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

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

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

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

Jovens de 15 a 17 oriundos da rede pública municipal e estadual.
Alunos matriculados na Educação Infantil e alunos do 1º ao 9º ano do ensino
fundamental da rede pública de ensino dos 184 municípios do Ceará.
Crianças de 0 a 5 anos que serão matriculadas nos Centros de Educação Infantil – CEI construídos
nos municípios.

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

Elevar o grau de escolaridade de jovens agricultores na faixa etária de 18
Jovens agricultores em situação de vulnerabilidade social na faixa etária de 18 a 29 anos
588.808,00 a 29 anos, que não concluíram o Ensino Fundamental e que saibam ler e
que não concluíram o Ensino Fundamental.
escrever.
2.469.518,00
Famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até 1/2 salário mínimo,
beneficiárias do Bolsa-Família.
Combater a violência e a pobreza através da dinamização da economia da
cultura nos bairros que compõe o Grande Bom Jardim e ações de
640.914,00
Famílias em situação de pobreza.
fortalecimento da cidadania e formação do capital humano, social e
cultural dos beneficiários do projeto.
1.211.306,38
570.392,38 Democratizar para seus beneficiários o acesso ao livro e à leitura.

Reforçar o suprimento de medicamentos e materiais médicos hospitalares
das Unidades da SESA, com vistas a garantir o acesso à assistência de
71.859.131,23
qualidade para a população em situação de pobreza e extrema pobreza do
Estado do Ceará.
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A população beneficiada é a população do SUS, dependente situada na linha de pobreza e
extrema pobreza no Estado do Ceará e assistida pelas Unidades Assistenciais da SESA em
todos os serviços que estas unidades oferecem, a saber: atendimento de emergência,
internações hospitalares, procedimentos cirúrgicos em todos os níveis de complexidade,
procedimentos clínicos ambulatoriais, consultas ambulatoriais e dispensação de
medicamentos especializados.

Nº

MAPP

SECRETARIAS / PROJETOS

182

1831

Construção da Policlínica, Tipo II, no Município
do Crato

183

2788

Apoio às Ações de Vigilância e Controle da
Dengue, Zika e Chikungunya

184

2685

Projeto Aquisição de Equipamentos para a
Policlínica, Tipo II, com 13 Especialidades, no
Municipio do Crato.

185

2789

Reforço das Ações de Assitência Farmacêutica,
Medicamentos e Insumos para Atenção Básica
e Secundária

186

2931

Construção e Ampliação de Unidades de Saúde
no Município de Sobral

VALOR
APROVADO

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

Ampliar a capacidade de oferta dos serviços especializados de saúde para
Neste projeto a população beneficiada é a população SUS dependente, situada na Região
1.558.996,00 população da Macrorregião do Cariri, garantindo o acesso e a
de Saúde do Crato / Macrorregião do Cariri, contemplando 13 municípios.
funcionalidade das Redes de Atenção.
Serão atendidas as populações vulneráveis expostas ao risco de transmissão de Dengue,
Reduzir os índices de infestação pelo Aedes aegypti em todo Estado do
2.375.000,00
Zika e Chikungunya baseada em critérios entomo-epidemiológicos (número de casos das
Ceará.
doenças e presença do vetor Aedes aegypti) no Estado do Ceará.
Ampliar a capacidade de oferta dos serviços especializados de saúde para
A população beneficiada é a população SUS dependente, situada na Região de Saúde do
5.211.625,98 população da Macrorregião do Cariri, garantindo o acesso e a
Crato / Macrorregião do Cariri, contemplando 13 municípios.
funcionalidade das Redes de Atenção.
Reforçar as ações da assistência farmacêutica básica no suprimento de
medicamentos e insumos, com vistas a garantir o acesso à assistência de O projeto tem como público alvo a população do SUS dependente, em situação de
11.906.087,48
qualidade para a população em situação de pobreza e extrema pobreza do pobreza ou extrema pobreza, residentes nos 184 municípios do Estado do Ceará.
Estado do Ceará.
Apoiar à Infraestrutura da Atenção Básica à Saúde do Município de
1.700.000,00 Sobral, garantindo o acesso e a funcionalidade dos Centros de Saúde da Será beneficiada a população SUS dependente do município de Sobral.
Família (CSF).
94.610.840,69

Sub - Total
8. Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG
Regularização Fundiária e Itularização dps
Promover a segurança jurídica do patrimônio fundiário de famílias de
Mutirantes dos conjuntos habitacionais Curió e São Bernardo, cadastrados em programas
187
41
Imóveis Construídos em Regime de Mutirão,
504.478,95 baixa renda, contribuindo para inclusão social destas famílias, bem como
sociais de habitação popular na década de 80/90, pela Companhia de Habitação do Ceará.
pela COHAB-CE
a inclusão dos imóveis no contexto urbano da cidade.
Sub - Total
504.478,95
9. Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior – SECITECE

188

69

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

Fornecer alimentação de boa qualidade a preço subsidiado aos alunos
regularmente matriculados na UVA, com prioridade para aqueles em O Restaurante Universitário da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA tem por
1.265.066,54 situação de vulnerabilidade social, na cidade de Sobral-CE, visando público-alvo os alunos regularmente matriculados na UVA, com prioridade para aqueles
ampliar a rede de assistência estudantil da UVA, tendo como pressuposto em situação de vulnerabilidade social.
a igualdade de oportunidades, com vistas à sua qualificação acadêmica.

189

65

Programa
Assistência
Estudantil
da
Universidade Estadual Vale do Acaraú, no
Municipio de Sobral

Viabilizar a permanência do aluno na Universidade, tendo como
Alunos dos Cursos de Graduação da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, com
132.300,00 pressuposto a igualdade de oportunidades e a qualificação acadêmica,
prioridade para aqueles em situação de vulnerabilidade social.
destinando recursos financeiros mínimos para sua alimentação diária.

190

05

Projeto Bolsa Universidade da UVA

191

75

Implantação da Residência Universitária da
Universidade Estadual do Acaraú - UVA, na
cidade de Sobral(Compra de Mobiliários e
equipamentos).

192

153

Bolsas de Estudo e Permanência Universitária
– PBEPU

193

190

Projeto Bolsas de Estudo
Universitária – UECEE

194

196

Projeto de Inclusão Digital com Tecnologia
Assistiva do Bairro Vicente Pinzón, em
Fortaleza

195

239

Agentes Digitais

277

Projeto de Inclusão Social e Econômica por
Meio da Popularização da Ciência para
Estudantes das Escolas Públicas do Estado do
Ceará

196

e

Permanência

Viabilizar a permanência dos alunos de baixa renda na Universidade
Alunos dos Cursos de Graduação da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, com
1.134.679,89 Estadual Vale do Acaraú – UVA, por meio da concessão de estágio
prioridade para aqueles em situação de vulnerabilidade social
remunerado.
Viabilizar a permanência do aluno na Universidade, tendo como
A Residência Universitária da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA tem como
80.000,00 pressuposto a igualdade de oportunidades, com vistas à sua qualificação
público-alvo os alunos regularmente matriculados, em situação de vulnerabilidade social.
acadêmica.
Possibilitar
permanência
universitária
qualificada
ao
estudante
2.856.800,00 beneficiário, propiciando-lhe condições mínimas de aprendizado,
integralização acadêmica e resiliência na Universidade.
Possibilitar permanência universitária qualificada aos estudantes
beneficiários do Programa de Bolsas Sociais da UECE pertencentes a
5.000.000,00 famílias pobres, cuja renda seja inferior a 0,5 Salário Mínimo por membro
familiar, propiciando-lhes condições mínimas de reprodução e resiliência
na Universidade.
Implantar um programa de capacitação e desenvolvimento profissional na
área de tecnologia da informação e comunicação (TIC), baseado em
educação a distância (EAD), para 41 (quarenta e um) pessoas em
145.400,00 situação de vulnerabilidade social, incluindo também no perfil a ser
atendido a população com deficiência física, auditiva e pessoas com baixa
visão, cuja renda seja inferior a 0,5 Salário Mínimo por membro familiar,
propiciando-lhes condições mínimas para a formação e capacitação.
Desenvolver o talento e o potencial de futuros empreendedores na prática
500.000,00 na área da Tecnologia da Informação e Comunicação e como
consequência, geração de novos negócios digitais.
224.743,71

onstituirão como público alvo deste projeto em média 714 alunos beneficiados por este
Projeto, estudantes de todos os campi da URCA que se enquadrem na situação requerida
pelos critérios do PBEPU.
Constituirão público alvo beneficiado por este Projeto 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.

Pessoas com deficiência e/ou em situação de vulnerabilidade social, que se enquadrem no perfil de
pobres, cuja renda familiar per capita seja inferior a 0,5 Salário Mínimo.

Jovens egressos do ensino médio regular na faixa etária entre 16 e 29 anos.

Popularizar e interiorizar a Ciência, Tecnologia e Inovação, estimulando o Estudantes e Professores do Ensino Médio e Ensino Profissionalizante da Rede Pública do
conhecimento científico e tecnológico.
Estado do Ceará.
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Nº

197

MAPP

294

SECRETARIAS / PROJETOS
Inclusão Social e Produtiva de Organizações
Coletivas na Cadeia do Caju nos Territórios do
Curu Aracatiaçu, Maciço de Baturité e Litoral
Norte.

Sub - Total
10. Secretaria Especial de Politicas Sobre Drogas – SPD

VALOR
APROVADO

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

Desenvolver ações nas cadeias do caju e mel no Litoral Norte e consolidar
o projeto nos Vales do Curu e Aracatiaçu e Maciço de Baturité, mediante Agricultores familiares e produtores rurais individuais, mini e micro empreendedores
484.505,95 atividades que contribuam para a promoção da inclusão social produtiva, rurais, pertencentes às cooperativas e/ou associações interessadas na integração das
assegurando postos de trabalho, ocupação regular da mão de obra, cadeias do caju e mel que cultivem cajueiro.
aumento na renda e melhoria da qualidade de vida.
11.823.496,09

198

6

Ponto da Cidadania: Corre pra Vida

776.158,46

199

7

Fortalecendo Minha Comunidade

126.800,00

200

12

Juventude em Ação

511.560,00

201

25

Juventude do Futuro

641.897,00

Favorecer o cuidado com a saúde, o autocuidado e a cidadania, a partir da
articulação de rede intersetorial na garantia da acessibilidade e na
realização de 8.400 atendimentos a pessoas em situação de rua às
diversas políticas públicas e o combate às situações de violação de
direitos.
Reduzir os fatores de risco e fortalecer os fatores de proteção
relacionados ao uso de drogas lícitas e ilícitas junto à população que
apresenta índices de violência e drogadição elevados.
Prevenir o uso de drogas junto aos alunos das Escolas de Ensino Médio,
de seus familiares e pessoas 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, bem como o
apontamento de estratégias de prevenção ao seu uso no contexto
familiar, escolar, comunitário, outros.
Prevenir o uso de drogas junto aos alunos do Ensino Fundamental e seus
familiares, com a ampliação e expansão de 03 três Programas de
Prevenção do Ministério da Saúde e Justiça: #Tamojunto, Famílias Fortes
e Jogo Elos, atendendo 5.000 pessoas, em 40 EEF de 20 municípios do
Estado do Ceará.

Sub - Total
2.056.415,46
11. Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura – SEAPA
Investimento para a Carcinicultura Familiar da
Melhorar a renda dos associados da Associação dos Criadores de Camarão
202
62
Associação dos Criadores de Camarão de
192.211,28
do Icapuí-Ce (ACCI).
Icapuí-CE - (ACCI)
Sub - Total
192.211,28
12. Conselho Estadual de Educação – CEE
O presente projeto se propõe cobrir o déficit de gestores habilitados na
Formação
de
Gestores
Escolares
para
203
38
400.000,00 organização do ensino do estado do Ceará, que visa melhoras os
Educação Básica – CEFEB
indicadores educacionais.
Dar continuidade as ações promovidas pelo CEE na capacitação,
acompanhamento e consolidação do Sistema de Informatização e
Simplificação de Processos – SISP/SIPROPOF, na implantação do Sistema
Incentivo
à
Capacitação
de
Recursos
de Informatização e Simplificação de Processos da Educação Superior –
Humanos, Acompanhamento e Consolidação
204
105
129.600,00 SISPES, fomentando junto às instituições de ensino, a utilização de meios
de Dados dos Sistemas de Informatização e
virtuais
para
credenciamento,
reconhecimento
de
cursos
e
Simplificação de Processos
acompanhamento, promovendo uma aproximação dessas entidades junto
ao Governo do Estado e colaborando com a melhoria do relacionamento
com os cidadãos.
Sub - Total
529.600,00
13. Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA
Desapropriação de Área da Faixa de Domínio e
Contribuir para a melhoria das condições de acessibilidade da área
205
285
26.200.000,00
Estações do VLT Parangaba - Mucuripe
beneficiada pelo VLT Ramal Parangaba – Mucuripe.
Obras de Implantação da Reserva Indígena
Promover o reassentamento e a inclusão social da comunidade indígena
206
329
2.500.000,00
Taba dos Anacés
impactada pelo empreendimento.
Desapropriação de 2.000ha de Terreno e
Indenizar 30 famílias que estão nas faixas de domínio de serviço e das
207
144
Reassentamentos
para
Implantação
do
1.445.773,54 correias transportadoras do Complexo Industrial e Portuário do Pecém Complexo Industrial do Porto Pecém – CIPP
CIPP.
Sub - Total
30.145.773,54
14. Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH
Construção, Ampliação e Reabilitação de
Barragens - Comunidades do Movimento dos
Ampliar a capacidade de acumulação hídrica nas comunidades
208
233
9.764.944,24
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, no
beneficiadas.
Interior do Estado
Aquisição de Materiais para Manutenção de
Disponibilizar água de boa qualidade para atender as famílias
209
221
Poços e Dessalinizadores Instalados pela
839.549,43
beneficiadas.
SOHIDRA
Proporcionar as famílias beneficiadas água de boa qualidade para atender
210
102
Projeto Adutora de Itapipoca
442.989,85
às necessidades de consumo humano e animal.
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População em situação de rua de Fortaleza, em especial, àquelas pessoas que fazem uso
problemático de drogas.

Jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social quanto a problemática de drogas
no município de Fortaleza.

Alunos de Escolas do Ensino Médio da rede pública estadual, seus familiares e lideranças
comunitárias.

O publico alvo deste projeto são alunos das Escolas de Ensino Fundamental da rede
pública municipal e seus familiares.

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

Alunos pobres e extremamente pobres de instituições públicas rurais e urbanas de
Educação do Ceará.

Alunos, pais de alunos das instituições de educação do Ceará e toda comunidade
educacional.

Famílias de baixa renda residentes na área destinada a implantação do VLT Ramal
Parangaba / Mucuripe.
Comunidade indígena Taba dos Anacés, que se encontra em estado de vulnerabilidade
social.
Famílias de baixa renda, residentes na área das faixas de domínio de serviço e das
correias transportadoras do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP.

Famílias residentes em 46 assentamentos situados em 27 municípios inclusos na
tipologia climática Tropical Quente Semi-Árido e Tropical Quente Semi-Árido Brando).
As famílias das comunidades rurais, onde já existam sistemas simplificados de
abastecimento de águas instalados pela SOHIDRA e com necessidade de manutenção.
Famílias de comunidades rurais vinculadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terras (MST).

Nº

MAPP

VALOR
APROVADO

SECRETARIAS / PROJETOS
Otimização e Gestão de Sistemas de
Dessalinização e Instalação ou Revitalização
de Pequenos Sistemas Simplificados de
Abastecimento
Instalação de Sistemas Simplificados de
Abastecimento de Água com Chafariz para
Poços
Perfurados
pela
SOHIDRA,
em
Comunidades do Interior do Estado do Ceará

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

Implantar sistemas do de abastecimento de água com dessalinizador, em
População residente em 222 comunidades
1.842.165,62 conformidade com a metodologia do programa Água Doce, para
abastecimento d'água seja poço profundo.
comunidades carentes que tenham renda até ½ salario minimo.

rurais

difusas, cuja única

forma de

211

264

212

264

213

269

Teste de Vazão com Análise Físico-Quimica em
Poços
Perfurados
pela
SOHIDRA,
em
Comunidades do Interior do Estado do Ceará.

16.606,67

214

277

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

Implantar 09 (nove) Sistemas de Abastecimento d’Água, em 05 I) Residentes das comunidades de Lagoa do Capim, Menino Jesus - Município de
30.000,00 comunidades ao longo do Eixão das Águas nos Trechos 1, 2 e 3, divididos Cascavel; II) Residentes das comunidades de Amazonas, Sítio Estrela, Lagoa da
em dois Lotes (I e II).
Serra, no Município de Morada Nova.

215

255

Cintura das Águas do Ceará – TRECHO I

5.179.895,87 Disponibilizar água de boa qualidade para atender famílias beneficiadas.

5.181.226,67

Projeto
Locação, Perfuração,Bombeamento
com Análise Físico-Química, e Instalação de
190 Sistemas Simplificados com Chafariz em
Poços.
Instalação de 100 Sistemas Simplificados com
Dessalinizador

216

316

217

267

218

268

219

270

220

202

221

297

Construção, Desapropriação e Supervisão da
Barragem Melancia - São Luis do Curu

222

308

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

223

310

Perfuração de Poços Tubulares Profundos pela
SOHIDRA.

224

314

225

324

226

326

227

327

228

328

Locação, Construção, Teste de Vazão com
Análise Físico-Quimica e Instalação de Sistema
Simplificado com Chafariz em Comunidades do
Interior do Estado do Ceará.
Construção de Poços Tubulares Profundos para
Atender o Estado do Ceará no Período
Emergencial de Seca.
Construção e Ampliação de 14 Adutoras no
Estado do Ceará no Âmbito das Comunidades
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terras – MST

Instalação de Sistema Simplificado de Poços
Profundos no Municipio de Tauá
Sistema Emergencial de Abastecimento de
Água para a Sede Municipal de Cedro
Ampliação do Sistema de Absatecimento de
Água do Distrito de Nova Floresta, em
Jaguaribe, para Atender a Comunidade de Bom
Jardim, em Salonópole.
Elaboração de Projetos Executivos para
Adutoras Emergenciais
Implantação do SAA da localidade de Sítio
Barro Branco, no Município de Jati.

229

330

Desapropriação, Construção e Supervisão da
Barragem Jucá, no Municipio de Parambu

230

276

Acompanhamento e Supervisão das Obras da
Barragem Germinal - Palmácia

231

350

Construção da Adutora de Adrianópolis
Timonha no Município de Granja

e

Disponibilizar
beneficiadas.

água

de

boa

qualidade

para

atender

as

famílias As famílias das comunidades rurais, onde há escassez de água para o consumo humano e
animal, mas que já foram beneficiadas com poços profundos perfurados pela Sohidra.

Garantir oferta hídrica a um longo prazo no Estado para suprimento da População residente nos Municípios beneficiados com o cinturão das águas, com acesso
necessidade humana e industrial.
precário a água.

9.500.000,00 Disponibilizar água de boa qualidade para atender famílias beneficiadas.

3.294.480,45

Disponibilizar
beneficiadas.

água

de

boa

qualidade

para

atender

as

48.271,94

523.416,75

Disponibilizar
beneficiadas.

água

de

boa

qualidade

para

atender

as

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

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

7.831.956,86 Disponibilizar água de boa qualidade para atender famílias beneficiadas.

1.978.732,07

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

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

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

Proporcionar as famílias beneficiadas água de boa qualidade para atender Famílias das comunidades rurais vinculadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
às necessidades de consumo humano e animal.
Terras (MST).
Reforçar o suprimento hídrico do Município, do distrito de Croatá e o
abastecimento da população ribeirinha de jusante, bem como desenvolver População da sede do município de São Luiz do Curú, de Croatá e ribeirinha do Rio Curu
a pesca no lago a ser formado e a irrigação difusa nas várzeas do trecho com acesso precário a fontes de abastecimento de água.
perenizado do riacho Melancia.

73.706,96 Reforçar o suprimento hídrico do distrito de Itapebussu.

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

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.
Disponibilizar água em quantidade suficiente e de boa qualidade para As famílias das comunidades rurais, onde há escassez de água para o consumo humano e
700.000,00
atender famílias beneficiadas.
animal.
Ampliar a capacidade de acumulação hídrica na zona Rural e Urbana do
3.161.108,82
Famílias de comunidades urbanas e rurais do município de Cedro.
Município de Cedro.
3.619.373,93 Disponibilizar água de boa qualidade para atender famílias beneficiadas

44.843,75

Ampliar a capacidade de acumulação hídrica na zona Rural do Município
Famílias de comunidades rurais do município de Jaguaribe e Solonópole.
de Jaguaribe e Solonópole.

Elaborar Projetos Executivos para Adutoras Emergenciais de Engate
Rápido – AMR
Implantar Sistema de Abastecimento de Água na localidade denominada
50.000,00
Sítio Barro Branco, no Município de Jati/Ce.
Proporcionar reforço no suprimento hídrico da sede do município de
139.480,32 Parambu e a perenização do vale do riacho Jucá, a jusante do barramento
e o desenvolvimento da pesca no lago a ser formado.
860.000,00

População de aproximadamente 114.175 habitantes distribuídos em 12 municípios no
Estado do Ceará.
Famílias da localidade denominada Sítio Barro Branco, no Município de Jati/Ce.
A própria população do Município de Parambú de 32.000 habitantes e ribeirinhos.

População com precário acesso à água, 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.
População residente nos Distritos de Adrianópolis e Timonha, e comunidades localizadas
Ampliar a infraestrutura de abastecimento de água no município de
2.769.181,50
próximas ao eixo do trajeto da adutora, como: Chapada, Curral Velho, Conselho, Cajueiro
Granja.
dos Coutinhos, Sariema.
845.225,56 Acompanhar e Supervisionar as Obras da Barragem Germinal
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Nº

MAPP

VALOR
APROVADO

SECRETARIAS / PROJETOS
e

232

368

Construção
Madelena

233

392

Instalação de Dessalinizadores nas Localidades
de Bairro de Fátima II, de Planaltina e Cidade
Nova-Escola Indígena,no Municipio de Cratéus.

234

422

Aquisição de Tubos e Acessórios para Adutoras
de Montagem Rápida para o Município de
Acopiara.

2.651.072,41

235

359

Desapropriação, Construção e Supervisão da
Barragem Amarelas no Municipio de Beberibe

337.623,55

Sub - Total
TOTAL GERAL

Recuperação

de

Açudes

no

OBJETIVO GERAL

BENEFICIÁRIOS

Ofertar água em quantidade e qualidade regularmente à população das
Habitantes residentes nas localidades de Assentamento do Mel, Riacho da Vagem,
Localidades de Assentamento do Mel, Assentamento São José da
412.333,67
Cacimba da Pedra e Serra dos Paulinos, zona rural do Município de Madalena, todas
Macaoca, Assentamento Serrinha dos Paulinos, Cacimba da Pedra do
pertencentes a famílias de baixa renda e residentes em moradia em condições precárias.
município de Madalena.
Atender a demanda hídrica da população residente nas localidades do
População das Localidades de Conjunto São José - Escola Indígena, Bairro Fátima e Vila
48.840,00 Conjunto São José - Escola Indígena, Bairro Fátima II, do município de
Planaltina no Município de Crateús.
Crateús.
Proporcionar as famílias beneficiadas água de boa qualidade para atender
Toda a população do município de Acopiara.
às necessidades de consumo humano e animal.
Disponibilizar água em quantidade e com a qualidade adequada para o
População residente na sede municipal de Beberibe.
consumo da população do Município.

62.187.026,89
596.788.292,60
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