O FECOP e o Programa de Formação
Continuada em Elaboração, Monitoramento e
Avaliação de Projetos de Combate à Pobreza e
Inclusão Social
Fortaleza‐CE, novembro de 2014

O Fundo Estadual de Combate à
Pobreza do Estado do Ceará

FECOP

O que é o FECOP

Fundo estadual destinado a viabilizar a toda a população
do Ceará acesso a níveis dignos de subsistência, cujos
recursos serão aplicados exclusivamente em ações
suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde,
saneamento básico, reforço de renda familiar e outros
programas de relevante interesse social.
* Instituído pela LC nº 37 de 26/11/2003 e regulamentado pelo
Decreto nº 29.910, de 29/09/2009.

Origem dos Recursos
I.

Parcela do produto da arrecadação correspondente ao adicional de
2% na alíquota do ICMS incidente sobre determinados produtos e
serviços (bebidas alcoólicas , armas e munições, embarcações
esportivas, fumo, cigarros, dentre outros);

II ‐ dotações orçamentárias, em limites definidos, anualmente, na LDO;
III ‐ doações, auxílios, subvenções e legados, de qualquer natureza, de
pessoas físicas ou jurídicas do País ou do exterior;
IV ‐ receitas decorrentes da aplicação dos seus recursos;
V‐ outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo.

O Conselho Consultivo de Políticas
de Inclusão Social ‐ CCPIS
nº

Órgão

1

Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG (Presidência)

2

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS (Vice‐Presidência)

3

Casa Civil

4

Secretaria da Fazenda ‐ SEFAZ

5

Secretaria da Saúde‐ SESA

6

Secretaria da Educação – SEDUC

7

Secretaria da Cultura – SECULT

8

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ‐ SECITECE

9

Secretaria do Esporte – SESPORTE

10

Secretaria do Desenvolvimento Agrário ‐ SDA

11

Secretaria das Cidades – CIDADES

12

Conselho Estadual de Educação ‐ CEE

13

Conselho Estadual de Assistência Social ‐ CEAS

14

Conselho Estadual de Saúde ‐ CESAU

15

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente ‐ CEDCA

16

Conselho Estadual de Segurança Alimentar ‐ CESAU

17

Associação dos Prefeitos do Ceará ‐ APRECE

A Gerência Executiva
• Responsável pela administração do Fundo, bem como pela
execução das diretrizes e decisões aprovadas pelo CCPIS.
• Atua diretamente na orientação, coordenação e supervisão
das ações desenvolvidas pelas Secretarias de Estado com
financiamento pelo FECOP.
• Situa‐se atualmente no âmbito da Coordenadoria de
Promoção de Políticas de Combate à Pobreza e Inclusão Social
(CCOPI), da SEPLAG.

Principais Objetivos do FECOP
I – promover transformações estruturais que possibilitem o
combate à pobreza;
II – reduzir sistematicamente a pobreza no Estado do Ceará;
III – assistir às populações vulneráveis que se situam abaixo da
linha da pobreza, potencializando programas e projetos,
favorecendo o acesso a bens e serviços sociais para melhoria das
condições de vida; e
IV – garantir sobrevivência digna, investindo no capital humano,
social e físico‐financeiro.

Operacionalização do FECOP

• O Fundo será operacionalizado por meio da execução dos projetos
voltados para as populações em situação de vulnerabilidade, sendo
executados pelas secretarias setoriais, sob a supervisão da Gerência
Executiva do Fundo – GEF e do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão
Social – CCPIS.
• A Gerência Executiva do Fundo – GEF, em parceria com os executores
locais, será responsável pela análise e monitoramento da execução dos
projetos e pela capacitação das equipes executoras dos projetos.
• O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) realizará

a avaliação de impacto dos projetos financiados pelo Fundo.

Principais critérios para
seleção de projetos
a) Público‐alvo: população vulnerável, que se situa abaixo da linha
da pobreza (renda per capita inferior a ½ salário mínimo)*;
b) Ações a serem contempladas: assistenciais e/ou estruturantes,
que promovam o combate à pobreza*:
‐ As ações assistenciais priorizam os pobres crônicos ou grupos
mais vulneráveis, com baixa potencialidade de migrar da condição
de pobre para não pobre;
‐ As ações estruturantes devem estar direcionadas à população
pobre possibilitando condições de acumular meios físico, humano
e social para superação da condição de pobreza.

* O Conceito de pobreza e a forma de sua comprovação constam na
Lei Estadual nº 14.859/2010.

Categorização atual dos Projetos
1. Projetos Assistenciais – 23 projetos
‐ Proteção Social Básica;
‐ Proteção Social Especial ;
‐ Segurança Alimentar e Nutricional.
2. Projetos Estruturantes – 162 projetos
‐ Educação
‐ Ocupação e Renda (Inclusão Produtiva Urbana e Rural);
‐ Infraestrutura (Comunitária e Domiciliar);
‐ Esporte;
‐ Cultura.

FECOP 2014
Nº

Secretaria

Nº de
Projetos

1

SDA

54

213.451.911,48

2

SEDUC

40

157.522.965,41

3

STDS

38

78.179.694,63

4

CIDADES

30

67.320.098,37

5

SESA

1

25.000.000,00

6

SEINFRA

1

21.566.498,37

7

SRH

15

11.921.311,64

8

GABGOV

1

8.077.368,03

9

SESPORTE

3

3.772.221,26

10

SECULT

1

1.340.000,00

11

SECITECE

1

50.000,00

TOTAL

185

Valor 2014
(R$)

588.202.069,19

O Programa de Formação Continuada
em Elaboração, Monitoramento e
Avaliação de Projetos de Combate à
Pobreza e Inclusão Social

O que é o Programa
• Instrumento de política de educação em gestão pública
do Estado do Ceará que destina‐se a proporcionar
oportunidades de desenvolvimento profissional aos
técnicos envolvidos no planejamento e execução de
projetos financiados com recursos do Fundo Estadual de
Combate à Pobreza (FECOP).
• Sua concepção resulta de uma parceria entre a Secretaria
do Planejamento e Gestão do Estado (SEPLAG), Escola de
Gestão Pública (EGP) e Instituto de Pesquisa e Estratégia
Econômica do Ceará (IPECE).

Objetivos
Geral:
Desenvolver competências (conhecimento, habilidades e atitudes)
técnicas, gerenciais e organizacionais para elaboração, monitoramento
e avaliação de projetos de combate à pobreza e inclusão social.

Específicos:
• Identificar as competências necessárias ao desenvolvimento técnico,

gerencial e organizacional dos técnicos e gestores que atuam no FECOP;
• Capacitar o corpo técnico e gerencial, tornando‐o apto para elaboração
de projetos e definição de metodologias de monitoramento e avaliação;
• Propiciar oportunidades de conhecimento e reflexão sobre as causas e
conseqüências da pobreza e o papel do Estado no seu enfrentamento;
• Promover e disseminar estudos e pesquisas com temáticas relacionadas
aos projetos financiados pelo FECOP.

Público‐alvo

Servidores/empregados públicos estaduais, em exercício no
poder executivo estadual, que atuam como técnicos e gestores
de projetos financiados pelo Fundo Estadual de Combate à
Pobreza (FECOP).

Estratégias de Atuação
a) Nível Básico
Aborda a concepção e a estrutura do FECOP, as condicionantes técnicas e legais
para o acesso aos recursos do Fundo, a socialização de experiências exitosas,
dentre outras temáticas envolvidas com o tema geral. Desenvolve‐se por meio
de palestras, seminários, fóruns e outros eventos de curta duração.
b) Nível Específico
Difusão de métodos e técnicas específicas de planejamento, buscando o
aperfeiçoamento do Projeto de Referência para a obtenção de recursos do
FECOP, a implantação e/ou reforço das atividades de acompanhamento e
monitoramento, a estruturação, divulgação e análise de processos de avaliação
de projetos financiados pelo Fundo. Desenvolve‐se basicamente por meio de
cursos e oficinas.

Programação 2014

Nº

1

2

Tipo de Evento

Tema

Qtde.

Seminário

Desafios para a Gestão de
Políticas de Combate a
Pobreza e Inclusão Social

1

Curso

Introdução à Avaliação de
Impactos de Programas
Sociais

1

Metas 2015
Nº

Tipo de Evento

Tema

Quant.

1

Curso

Orientações para Elaboração
de Projetos

1

2

Curso

Orçamento Público Estadual
e o FECOP

1

3

Curso

Introdução ao
Monitoramento de Projetos

1

4

Curso

Introdução à Avaliação de
Impacto de Programas
Sociais

1

5

Oficina

Elaboração de Projetos

10

6

Workshop

Matriz de Marco Lógico

1

7

Ciclo de Palestras

Temas pertinentes à área

1

8

Seminário

Temas pertinentes à área

1

Obrigada!
Equipe CCOPI:
Coordenação
Lara Costa

Célula de Análise e Monitoramento:
Afonsina Braga
Everton Maciel
Célula de Controle e Acompanhamento Financeiro:
João Rolim
Larisa Martins
Samuel Júnior
Apoio Técnico:
Silvana Jereissati

