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APRESENTAÇÃO

O presente documento trata acerca da construção do Indicador “Percentual de projetos de
assistência à família financiados pelo FECOP com marco lógico”, relativo ao primeiro semestre de
2015, compreendido no âmbito do Programa para Resultados (PforR), de responsabilidade da
Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza e Inclusão Social (CCOPI), da
Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG).

O Protocolo do Indicador aludido prevê como Meta, para o período citado, a realização do Marco
Lógico correspondente a 22,5% (vinte e cinco vírgula cinco por cento) do total de Projetos de
atendimento às famílias, financiados pelo FECOP, tomando como base o número de Projetos de
assistência à família, existentes no ano de referência.

Desta forma, o parâmetro utilizado, para se chegar ao número de Projetos a serem apresentados
com Marco Lógico, para efeito de cumprimento da Meta, foi a relação de Projetos aprovados na
primeira reunião do ano, do Conselho Consultivo de Políticas de Combate à Pobreza e Inclusão
Sócia (CCPIS), instância máxima de decisão, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP,
realizada no dia 27 de fevereiro de 2015.

Considerando os termos da Resolução nº 01/2015 do mencionado Conselho, foram aprovados um
total de 113 (cento e treze) Projetos, dos quais, partindo da definição constante no Protocolo do
Indicador sobre os Projetos de assistência à família, foram assim classificados um montante de
inicial de 68 (sessenta e oito) Projetos. Calculando os 22,5% (vinte e cinco vírgula cinco por cento)
da Meta do semestre, incidindo este percentual sobre o montante apontado, chegou-se ao resultado
inicial de 15 (quinze) Projetos a serem trabalhados.

Estes 15 (quinze) Projetos foram selecionados entre três Secretarias de Estado, quais sejam:
Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA (6), Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
– STDS (5), e Secretaria da Educação – SEDUC (4), cuja construção dos Marcos Lógicos fora
decorrente da realização de oficinas promovidas com os técnicos das referidas setoriais,
responsáveis pelos Projetos selecionados, destacando-se, para o êxito deste trabalho, a parceria do
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

Registre-se que, no decorrer da execução dos trabalhos, identificou-se a necessidade de incluir, na
relação apresentada, um projeto da SEDUC denominado “Formação Técnica para Alunos do Ensino
Médio Integrado a Educação Profissional” que, embora tenha sido apresentado à Gerência Executiva
do FECOP, separadamente, representa parte de um conjunto de ações que envolvem também os
projetos “Concessão de Bolsa Estágio para Alunos das Escolas Estaduais de Educação” e “Apoio às
Ações de Formação Profissional dos Alunos das Escolas Estaduais de Educação Profissional”, os
quais resultam, consequentemente, em um só marco lógico.
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O mesmo ocorreu em relação aos seguintes projetos da SDA, a saber: “Desenvolvimento Produtivo
e de Capacidades - Projeto Paulo Freire/FIDA - Componente 1: Desenvolvimento de Capacidades” e
“Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades - Projeto Paulo Freire/FIDA - Componente 2:
Desenvolvimento Produtivo e Sustentabilidade Ambiental”, cujos elementos levam à composição de
um único marco lógico para os dois projetos.

Dessa forma, considerando as observações acima expostas, trabalhou-se efetivamente num total de
17 (dezessete) projetos na construção de suas respectivas Matrizes Lógicas, conforme adiante se
segue demonstrado.
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RELAÇÃO DOS PROJETOS
COM MARCO LÓGICO
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Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

Projeto: Polos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Sociais
(ABC's, Circos e CIP's)

Janeiro 2015
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Secretaria (Proponente)

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS

Programa (PPA)

050 - Assistência Social

Mapp (Nº e Denominação)

17- Polos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Sociais

Período de Execução

Março a dezembro

Categoria

Projeto Assistencial – Proteção Social Básica

1.

Descrição do Projeto

O Projeto inclui-se no âmbito da Política de Assistência Social e contribui para a efetivação da
Proteção Social Básica junto às famílias, com o objetivo de prevenir situações de riscos,
através dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários,
tendo como prioridade crianças, adolescentes, de ambos os sexos, em situação de
vulnerabilidade social. Para alcançar sua finalidade o Projeto utiliza-se de estratégias
metodológicas envolvendo ações complementares das áreas da arte, cultura e esporte, e
inclusão digital.
2. Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual
O Governo do Estado do Ceará ao assumir a gestão da Política da Assistência Social, através
da STDS, estabeleceu estratégias de ação em conformidade com a Política Nacional da
Assistência Social (PNAS), com o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), voltando-se para o cumprimento da Proteção Social e dos
Direitos Sociais para as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.
Em nível estadual cabe à STDS a coordenação da Política de Assistência Social e a
implementação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) em parceria com os Municípios
o Governo Federal assegurando o acesso da população à direitos socioassistenciais e também
a outros direitos garantidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), os quais representam conquistas importantes no campo dos direitos humanos.
O Projeto Polos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Sociais se propõe a financiar
ações de Proteção Social Básica voltadas para a população de crianças e adolescentes,
especialmente, aquelas em situação de maior vulnerabilidade social e, portanto prioritária no
âmbito da Política de Assistência Social. O referido Projeto foi concebido à luz da
descentralização das políticas públicas, sendo executado em parceria com Entidades públicas
sem fins lucrativos que assumem o papel de cogestoras.
No Plano Plurianual (PPA) 2012 / 2015, o projeto se insere no eixo Sociedade Justa e Solidária;
Programa 050 - Assistência Social:


Objetivo 010 – Realizar a adequação institucional de unidades da Proteção Social Básica,
visando atender diretrizes do SUAS;
 Meta 01833 – Manter o atendimento em 15 unidades de execução direta e/ou em cogestão
das unidades de Proteção Social Básica durante o período de transição para o município de
Fortaleza
 Iniciativa 03187 – Manutenção e funcionamento das unidades de execução direta e/ou em
cogestão da PSB
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3. Diagnóstico
Segundo o Censo Demográfico do IBGE(2010), Fortaleza encontra-se hoje com uma
população estimada em 2.476.589 habitantes, sendo a quinta cidade mais populosa do Brasil,
atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília.
Nesse contexto, adquire status de relevância o segmento de crianças, adolescentes e jovens
por se tratar de um recorte etário que requer especial atenção por parte dos responsáveis
diretos pelo planejamento regional, demandando um tratamento amplo e integrado das políticas
públicas.
Por outro lado, são estes jovens que estão expostos às mais elevadas taxas de mortalidade por
causas externas. De acordo com o Mapa de Violência 2012 – Crianças e Adolescentes do
Brasil do sociólogo Júlio Jacobo Waiselfisz, o Ceará está em 7º lugar no ranking de estados
brasileiros em crescimento da taxa de homicídios contra crianças e jovens com idade entre 01
e 19 anos, entre os anos de 2000 e 2010, subindo a taxa em 148% nesses dez anos. E, além
disso, é a fecundidade das mulheres nesta faixa etária que, atualmente, mais tem contribuído
para o nível geral prevalecente no Brasil. Do universo de grávidas em 2009, 18,3% eram
adolescentes de 10 a 19 anos (IBGE/MS/DATASUS/2009).
Segundo o IBGE/2010 existem 4.601.029 crianças, adolescentes e jovens no Estado na faixa
de 0 a 29 anos: a faixa de 5 a 9 anos tem um total de 696.378 mil pessoas, na faixa de 10 a 14
anos encontramos 847.464 mil, a maior concentração de pessoas, e por fim a faixa de 15 a 19
anos com 846.653 mil. Da população total do Estado, 54,43% estão na faixa de 0 a 29 anos e
28,28na faixa de 5 a 19 anos.
Pelas características abaixo, o cenário para o segmento juvenil cearense pobre é preocupante:


A pesquisa mostrou que 68,5% das mulheres com 15 anos ou mais, declararam ser mães,
ou seja, apesar da queda na taxa de fecundidade;



De 2000 a 2007 o número de mortes de jovens de 10 a 19 anos por homicídio cresceu
83,2% ao ano. Foram 191 casos em 2000 e 356 em 2007 (Ministério da Saúde/SESA);



Dentre os estados, o Ceará é o sexto com maior número de adolescentes privados de
liberdade no País (Secretaria Especial de Direitos Humanos). Em 2007 havia 906 adolescentes
privados de liberdade, número 35,4% maior que em 2006;



Vale ressaltar que dos jovens em conflito com a lei, 90% são usuários de drogas;



A taxa de analfabetismo na faixa etária de 15 anos ou mais está em torno de 16,5% (IPECE
2011), . No geral são jovens que cedo tiveram que abandonar a escola para trabalhar, ficando
excluídos do mundo letrado.



Em 2006, o estado tinha 296,5 mil crianças e adolescentes (5 a 17 anos) em situação de
exploração do trabalho infantil. Em 2007, esse total baixou para 239.930, com queda de 9,98%
(IBGE/07).
Conforme levantamento da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), realizado pelo
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) possuía
em 2010 aproximadamente 721 mil jovens (15 a 24 anos). Desse total, 54,9% dos jovens
estavam fora da escola, a maioria por estarem trabalhando ou buscando emprego. O estudo
revela que 48% dos jovens pertencem a famílias pobres, gerando um círculo vicioso, pois as
famílias não têm condições de manter os filhos na escola, que, por sua vez, abandonam os
estudos para trabalhar e contribuir com as despesas do lar. Essa situação se agrava ainda
mais nos casos dos jovens que são chefes de família, 9,6% do total.
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A situação de baixa escolaridade no grupo dos jovens - 40,8% deles possuem, no máximo, o
ensino fundamental, é um aspecto que influencia diretamente na dificuldade de acesso ao
mercado de trabalho, uma vez que o mercado exige, no mínimo, o ensino médio. Embora
alguns índices tenham melhorado, a escolaridade ainda é um problema grave. Observando
também as formas de ocupação do tempo dos jovens da RMF, o estudo constatou que 32,3%
(232,9 mil) somente estudavam em 2010, 33,6% (242,2 mil) somente trabalhavam, 21,4%
(162,9 mil) não trabalhavam e nem estudavam e 12,7% (91,6 mil) trabalhavam e estudavam.
Essa realidade é bastante similar à do Brasil e da América Latina. No entanto, o percentual de
jovens que não estudam e também não trabalham é maior no Ceará, alcançando a marca de
21,4%, contra 18% no Brasil, acrescentando outro dado alarmante: 13,6% dos jovens da
Região Metropolitana de Fortaleza (98 mil) apresentam o maior risco social, pois não estudam,
não trabalham e nem buscam emprego. (Fonte: Educação e trabalho juvenil em contexto de
crescimento econômico/IDT/maio/2010).
Hoje, 43% da renda monetária das famílias desses jovens vêm de repasses de programas de
transferência de renda. O peso do Programa Bolsa Família na renda média dos cearenses
extremamente pobres mais que dobrou entre 2004 e 2009. Ainda é precário o acesso a
serviços públicos como o saneamento básico, pois 77% dos mais pobres do Estado não têm
acesso à rede de água e esgoto adequada.
No tocante a área de abrangência do projeto, Fortaleza 1 pertence à RMF, está localizada no
litoral e possui 313,8 km² de área e 2.571.896 habitantes, sendo a capital de maior densidade
demográfica do país, com7.786 hab/km². É a cidade mais populosa do Ceará e a 5ª do Brasil.
Em recente estudo do IBGE, aparece como metrópole da terceira maior rede urbana do Brasil
em população, tendo o 15º maior PIB municipal da Nação e o segundo do Nordeste, com 28,3
bilhões de reais.
As frequentes secas no interior do Estado do Ceará contribuem para a migração e agravam o
problema da favelização na capital. Existem núcleos de favelas em quase todos os bairros da
cidade. No início da década de 1980 2 existiam 147 favelas e em 2003 3 o número aumentou
para 722. Hoje, cerca de um terço da população de Fortaleza mora em favelas, principalmente
nas favelas do Barroso II, Novo Barroso, Lagamar, Jangurussu, Gato Morto, Pirambu, Favela
do Rato, chamadas "áreas de risco", que são locais propensos a sofrerem alagamentos e
inundações nos períodos chuvosos. Um levantamento realizado pela Prefeitura considerou que
92 áreas faveladas estavam em situação de risco, abrigando um total de 17.078 famílias.
Em décadas passadas, Fortaleza não era uma capital violenta, mas a criminalidade aferida
através do número de homicídios tem crescido vertiginosamente, conforme o Mapa de
Violência 2010 realizado pelo Instituto Sangari. Em 1997, a taxa de homicídios era de 27,0 por
100.000 habitantes (17ª entre as capitais brasileiras), subindo progressivamente principalmente
após 2004, para 40,3 por 100.000, o que a fez passar a ser a 10ª capital com maior taxa de
assassinatos. Os aumentos foram de 49,5% na taxa de homicídios e de 82,5% no número de
pessoas assassinadas. Tomando a taxa de homicídios como referência, a criminalidade em
Fortaleza, no período 1997-2007, cresceu mais que a média nacional (-0,7%) e a das capitais
nordestinas (28,5%), mas menos que a média da Região Nordeste (53,3%). A cidade de
Fortaleza tem sido palco de uma rede de prostituição e de exploração sexual, tornando-se um
problema recorrente, com alvo no turismo estrangeiro.

1 Estimativa Populacional 2014 (PDF). Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
o
(IBGE). Estimativas da população residente com data de referência 1 de julho de 2014 publicadas no Diário Oficial
da União em 28/08/2014.
2 Recife e Fortaleza, campeãs em número de favelas" Matéria do Jornal Diário do Nordeste do dia 3 de dezembro
de 2006. Diáriodonordeste.globo.com.
3 Informações da Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza.
Moradia.org.br.
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Tendo em vista a dimensão e a gravidade da problemática das crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social, face a pobreza e os riscos a que estão expostos como
abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, maus tratos físicos e/ou psíquicos dentro e fora
da família, fome e outros é que o referido projeto foi implantado em 12 bairros de Fortaleza
identificados pelo alto índice de vulnerabilidade e risco social.

4. Justificativa
No Brasil, só recentemente o conceito de proteção social passou a fazer parte das agenda
governamental pois durante décadas acreditou-se que a melhoria das condições de vida da
população e a superação da pobreza seria uma consequência direta e inevitável do
crescimento econômico. No entanto, a década do milagre econômico passou e a pobreza
continua como fenômeno que persiste e se amplia de forma diversificada, não só no Ceará,
mas em parte do território nordestino, gerada pela profunda desigualdade social. Tal situação
tem criado obstáculos ao desenvolvimento social e depreciado a qualidade de vida das
populações vulneráveis.
A crise do desenvolvimento delineada nos anos 70 e explicitada com todas as nuances nas
décadas de 80 e 90, incumbiu-se de pôr por terra essa visão economicista e colocou o tema
das políticas sociais como prioritário na agenda nacional. Há um consenso globalizado de que
o caminho mais eficaz para a resolução das vulnerabilidades e violações de direitos das
crianças e adolescente oriundos das famílias em situação de pobreza é o desenvolvimento de
políticas públicas básicas, preventivas e com cobertura suficiente. Daí entende-se como família
em situação de pobreza, a unidade que vivencia as diversas inseguranças, principalmente, a
carência material, englobando a carência de bens e serviços essenciais, como alimentação,
vestuário, habitação, cuidados de saúde; falta de recursos econômicos, incluindo a limitação de
renda mensal; carência social e cultural, dependência e a incapacidade de participar na
sociedade, ficando na exclusão social.
O Projeto Polos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Sociais se destina ao
atendimento de crianças e adolescentes de famílias pobres e/ou extremamente pobres, com
renda domiciliar per capita menor ou igual ½ salário-mínimo.
Os dados do diagnóstico contidos nesse documento suscitam reflexões e novas orientações
sobre a sociedade atual e o tipo de proteção que está sendo oferecido às novas gerações, pois
apesar dos avanços constatados na última década em relação a atenção à população infanto
juvenil pelos Governos, ainda persistem indicadores de natureza restritiva. Assim, é necessário
o investimento em programas de prevenção que contribuam para a aquisição de habilidades e
competências através de atividades esportivas, profissionais e culturais, fortalecendo a
cidadania e a permanência das crianças e adolescentes na escola.
As ações devem incentivar, promover e potencializar as famílias e sua prole, materializando o
avanço do trabalho de caráter “preventivo, voltado ao fortalecimento de vínculos sociais e de
pertencimento entre os sujeitos que compõem as famílias, de maneira a alcançar o respeito e a
concretização dos direitos humanos e sociais” (NOB-SUAS, 2005).
Diante do exposto justifica-se o Projeto Polos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Sociais que tem como objetivo fortalecer a cidadania de crianças e adolescentes na faixa etária
de 06 a 17 anos, através de ações que visem o desenvolvimento de potencialidades e
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários que se encontram em situação de
vulnerabilidade social. As atividades socioeducativas, estão consolidadas nos eixos
estratégicos: esporte, nutrição, arte e cultura, informática básica e trabalho com as famílias.
As ações são ofertadas no contra turno da escola, de forma que os usuários possam ter um
atendimento complementar à jornada escolar. O referido projeto executado em parceria com
10

entidade comunitária, busca a participação de representantes da sociedade civil e a divisão de
responsabilidades na solução dos problemas vivenciados pelo público alvo.
5. Histórico
As unidades do Projeto ABC e os Circos Escola foram implantados na década de 90 e desde
então são consideradas referencia em trabalho social voltado para crianças e adolescentes nos
bairros de Fortaleza. Ao longo desse tempo muitas mudanças ocorreram numa perspectiva de
adaptar a STDS e o trabalho à nova Política de Assistência Social bem como às novas
exigências e demandas do público-alvo e suas famílias
Em 2011, com as diretrizes da NOB/SUAS sobre a municipalização da Proteção Social Básica,
deu-se inicio o processo de redirecionamento das Unidades da PSB, quando oito dos 18 ABCs
foram redirecionados e transformados em Centros de Inclusão Tecnológica Social (CITS),
passando a ser gerenciados pela área do Trabalho e Empreendedorismo da STDS.
Em 2014, o processo teve continuidade com a cessão do espaço onde funcionava o ABC Novo
São Miguel, localizado em Caucaia, para a Prefeitura Municipal implantar um Centro de
Referência da Assistência Social – CRAS
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Valor Total
Aplicado
6.911.480,88
7.379.507,54
7.743.103,08
8.049.503,05
6.117.328,74
6.467.057,59
6.500.000,00
6.456.204,83

Valor FECOP
6.911.480,88
7.379.507,54
7.743.103,08
8.049.503,05
6.117.328,74
6.467.057,59
6.500.000,00
6.456.204,83

Nº de Beneficiários
10.560
10.400
10.400
10.500
6.800
6.800
5.700
5.300

6. Público Alvo
Crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos pertencentes a famílias em situação
de vulnerabilidade e risco social;
6.1 Critérios adotados para a seleção dos beneficiários
 Ter idade entre 06 e 17 anos.
 Crianças e adolescentes moradoras das áreas de abrangência das unidades e em situação

de vulnerabilidade social
 Crianças e adolescentes de famílias pobres, com renda domiciliar per capita de até ½ salário

mínimo,
 Ser estudante regularmente matriculado no sistema de ensino

6.2 Documentos comprobatórios da situação de pobreza
 Comprovante da fatura de água que demonstre o consumo de até 10(dez) metros cúbicos
mensais ou
 Comprovante de inscrição no Cadastro Único do Governo Federal;

OBS: Se o adolescente não cumprir as exigências ou não conseguir comprová-la no ato da
matrícula, isso não inviabilizará a sua participação no Projeto. A família terá um prazo para
providenciar a documentação e para efetuar a matricula na escola.
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7. Objetivos
Geral
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.

Específicos
 Oportunizar o acesso de crianças e adolescentes às atividades de arte, cultura e esporte,
contribuindo para o fortalecimento de atitudes e valores que reflitam no seu desenvolvimento
físico, emocional e social;
 Possibilitar o acesso à informática básica para crianças e adolescentes na perspectiva da
inclusão digital;
 Estimular e possibilitar a participação das famílias em grupos socioeducativos, construindo
espaços coletivos de informação, escuta e troca de vivências familiares.

8. Atividades/ Detalhamento das atividades

a)Seleção de Entidades
Elaboração do Aviso de Manifestação de Interesse – ASMI e Termo de Referência –
TR;

Publicação no Diário Oficial do Aviso de Manifestação de Interesse – ASMI;

Análise e seleção dos projetos;

Divulgação dos resultados das entidades habilitadas;

Celebração dos convênios
Responsável pela atividade - Comissão Institucional de Credenciamento e Avaliação de
Projetos - CICAP /STDS.


b)Realizar o cadastro das famílias e inscrição das crianças e adolescentes
O cadastro das famílias é realizado pela coordenação e auxiliares de coordenação de cada
unidade, utilizando ficha cadastral com dados gerais e específicos sobre a unidade familiar e
sobre os usuários (crianças e adolescentes).

c)) Realizar as atividades do eixo esporte, em suas diversas modalidades (futebol,
voleibol, futsal, basquete, karatê, kung-fu) com formação para a cidadania.
As modalidades esportivas devem favorecer o fortalecimento de atitudes e valores que
contribuam para o desenvolvimento físico, social e emocional de crianças e adolescentes;
Algumas unidades contam com uma quadra poliesportiva, que permite a oferta de diferentes
modalidades esportivas tais como: futebol, futsal, basquete, voleibol, karatê, kung-fu, além de
viabilizar a participação em torneios, campeonatos, entre outros.
Para cada modalidade esportiva deve haver a formação de turmas com no máximo 25
crianças/ adolescentes, 2 e/ou 3 vezes por semana. O número de turmas irá variar de acordo
com a capacidade de atendimento de cada unidade.
Os instrutores de esporte são responsáveis pela condução das atividades com as turmas
formadas.
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d) Realizar as atividades do eixo arte-cultura nas diversas modalidades (dança, teatro,
música), com formação para a cidadania.
Serão ofertadas diferentes linguagens artísticas (teatro, dança, música, artes plásticas,
canto/coral, circo e capoeira) desenvolvidas em sintonia com as vocações culturais e locais de
cada unidade. Cada usuário poderá optar por duas (2) dessas linguagens, formando turmas
compostas de no máximo 20 participantes.
As atividades circenses serão ofertadas exclusivamente nas unidades de Circo Escola.
e) Realizar grupos socioeducativos com famílias
A partir dos contatos realizados com as famílias no cadastro e no decorrer do atendimento do
público-alvo, serão mantidas conversas e sondagens que possibilitem ver as áreas de
interesse e necessidade das famílias que constituirão os temas ofertados nas oficinas
As oficinas serão planejadas pela Coordenação e Auxiliares de Coordenação de cada Unidade
e poderão contar com a presença de palestrantes externos de acordo com a temática.
O atendimento às famílias é realizado pela Coordenação de cada Unidade, através de visitas
domiciliares - demandadas a partir das observações do comportamento das crianças e
adolescentes feitas pela equipe no desenvolvimento das atividades bem como das famílias no
decorrer dos grupos socioeducativos. Os casos que requerem acompanhamentos serão
encaminhados ao CRAS do território.
f) Realizar cursos de informática
As unidades ABC ofertam cursos de informática básica (pacote office) visando o acesso das
crianças e adolescentes às tecnologias contemporâneas de comunicação e informação. As
oficinas são realizadas duas vezes por semana, nos turnos da manhã e tarde com carga
horária de 04 horas semanais. O número de usuários varia de acordo com o número de
equipamentos de informática em cada unidade e são ministradas por instrutores da área de
informática.
g) Realizar serviços socioassistenciais com crianças e adolescentes
São oficinas, atividades lúdicas e grupos vivenciais com temáticas diversas com objetivos de
propiciar a integração dos diversos grupos, o fortalecimento dos vínculos afetivos e familiares
de todos os envolvidos, ampliando para crianças e adolescentes os canais de escuta e
expressão, essenciais para orientar a prática educativa, visando o protagonismo, autonomia,
convivência social e a formação de atitudes e valores.
Os serviços socioassistenciais serão desenvolvidas pela equipe de instrutores da unidade.
h) Ofertar 01 lanche /turno para crianças e adolescentes
Cada unidade oferecerá um cardápio balanceado e padronizado, A alimentação será preparada
nas unidades pelas cozinheiras e auxiliares de cozinha com a supervisão da Coordenação.

9. Produtos
Produto

Quantidade

Meios de Verificação

Famílias cadastradas e 4.500
crianças
e Cadastro das famílias e fichas de
das
crianças
e
crianças e adolescentes adolescentes inscritos e inscrição
inscritos.
atendidos
em
serviços adolescentes
socioassistenciais
Crianças e adolescentes 2.000
crianças
e Relatórios de Acompanhamento
atendidos nas diversas adolescentes nas diversas Frequência e
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modalidades esportivas.

modalidades esportivas

Ficha de inscrição e frequência dos
grupos

crianças
e Relatórios de Acompanhamento
Crianças e adolescentes 2.000
atendidos nas modalidades adolescentes inscritos nas Ficha de inscrição e frequência dos
diversas modalidades de grupos
de arte – cultura.
arte-cultura.
Crianças e adolescentes 500 crianças e adolescentes Relatórios de Acompanhamento
em atividades circenses
em atividades circenses
Ficha de inscrição e frequência dos
grupos
Famílias atendidas.

1.000 famílias atendidas

Relatórios de atendimento;
Ficha de inscrição e frequência dos
grupos socioassistenciais

Crianças e adolescentes 1.000
crianças
atendidos nos cursos de adolescentes inscritos
informática
cursos de informática

e Relatórios de acompanhamento;
em
Ficha de inscrição e frequência dos
cursos

Oferta de 01 lanche por 4.500
crianças
turno
adolescentes atendidos

e Ficha de inscrição e frequência nas
atividade da Unidade.

10. Metas


Atender 4.500 crianças e adolescentes nas 09 unidades de ABC'S, 02 Circos e 04
CIP'S, localizadas em 12 bairros da capital.

OBS: A diminuição das metas ocorreu em virtude da redução dos recursos financeiros
aprovados pelo Sr. Governador para execução do Projeto em 2015 bem como a redução de
uma unidade (ver item 5).

11. Resultados Esperados
Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social com acesso a serviços
socioassistenciais com vínculos familiares e comunitários fortalecidos.

12. Integração de Ações
As ações do Projeto deverão ser integradas com a rede socioassistencial e articulada com as
políticas de saúde, educação, cultura e esporte e trabalho com objetivo de possibilitar o acesso
das famílias aos direitos sociais.
Em nível local, as unidades buscam parcerias com entidades ou instituições numa perspectiva
de complementação de ações. O SESC por exemplo, é um parceiro eventual das unidades de
atendimento, através do Projeto Mesa Brasil, com doação de gêneros alimentícios.
No âmbito da gestão ressalta-se a cogestão da STDS com entidades comunitárias, no que se
refere à manutenção, administração, monitoramento, e avaliação das ações executadas.
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13. Monitoramento
O acompanhamento do Projeto será realizado, através dos seguintes procedimentos técnicos:
Responsabilidade Estadual:
 Reuniões bimestral com os presidentes das entidades conveniadas;
 Visita bimestral de monitoramento às unidades onde se desenvolve o projeto;
 Reuniões bimestrais com a equipe das unidades;
 Assessoria para prestação de contas;
 Coleta de dados através do instrumental de acompanhamento, preenchido durante as
visitas dos técnicos da STDS nas entidades;
 Avaliação.
Responsabilidade da entidade cogestora:
 Acompanhamento direto dos serviços realizados pelos ABC's, Circos e CIP's junto aos
segmentos atendidos;
 Gestão dos recursos;
 Relatório das atividades realizadas;
 Prestação de contas;
 Sistematização de informações;
 Avaliação
O monitoramento terá como objetivo identificar se os objetivos e metas definidas para o projeto
foram atingidos em termos globais, tendo como indicadores:
 Nº de crianças e adolescentes atendidos;
 Nº de famílias participando em grupos socioassistenciais ;
 Nº de grupos socioeducativos funcionando por eixo estratégico: esporte, arte-cultura,

informática e atividades circenses para crianças e adolescentes;
Serão utilizados dois instrumentos fundamentais: o Plano de Trabalho apresentado pela
Entidade e anexado ao convênio de cada unidade de ABC/CIP/CIRCO, através do qual o
gestor e sua equipe se orientam para implementar as ações dos ABC's, CIP's e Circos e os
instrumentais de monitoramento, onde os técnicos do NASA acompanham as atividades, as
metas e os indicadores de resultados ao longo do processo.
No decorrer do projeto serão monitorados também, a execução financeira e a forma de gestão.
13.1 Dados Utilizados
A coleta de dados será realizada através do preenchimento de Instrumental de Monitoramento
aplicado trimestralmente nas 15 unidades operacionais, onde são coletados e verificados
dados:
a) Quantitativos: nº de crianças e adolescentes atendidos nas atividades de esporte, artecultura, brinquedoteca, curso de informática, lanches/dia;
b)Qualitativos: aplicação do cardápio, suficiência do material esportivo, artístico, didáticopedagógico, planejamento mensal ;
c) Observação de aspectos tais como: a conservação do prédio, instalações hidráulicas e
sanitárias, conservação dos equipamentos;
d) Cogestão-desempenho financeiro, prestação de contas, e desempenho dos instrutores e
funcionários na execução das atividades;
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e)Dados estatísticos do IBGE, MDS, IPECE.
13.2 Cadastro dos Beneficiários
O cadastro dos beneficiários é realizado pela coordenação e auxiliares de coordenação de
cada unidade, utilizando fichas de cadastro da família e dos usuários. O cadastro não é
informatizado.
Conforme entendimento mantido em reunião com técnicos da STDS, representante da STDS
no FECOP e equipe do FECOP, a STDS iniciará discussão de estratégias para implantar um
registro informatizado junto aos municípios e entidades .

14. Pressupostos de Risco
Face às diretrizes da Política Nacional de Assistência Social-PNAS e, mediante o Pacto
Federativo entre as Instâncias União, Estado e Município, o Governo do Estado do Ceará
deverá, em algum momento, cumprir a normativa que define que a execução das ações de
Proteção Social Básica seja de competência do Município de Fortaleza, a partir de uma análise
criteriosa da situação do referido município e suas vulnerabilidades.
Possibilidade de mudança da entidade cogestora:
 Caso a mesma não seja classificada e selecionada, anualmente, através de Termo de
Referência;
 Caso a mesma seja classificada e selecionada, anualmente, através de Termo de
Referência, e não cumprir com as prerrogativas estabelecidas em convênio.

15. Orçamento
Detalhamento

Valor FECOP
(R$)

Valor Outras
Fontes
(R$)

Valor Total
(R$)

NATUREZA DA DESPESA
1. DESPESAS CORRENTES
1.1.- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Contas públicas (339039)
1.2
–
ContribuiçõesTransferências (335041) (*)

235.000,00

-

235.000,00

6.140.000,00

-

6.140.000,00

25.000,00

-

25.000,00

6.400.000,00

-

6.400.000,00

2. DESPESAS DE CAPITAL
2.2 – Equipamentos e
Material
Permanente
(449052)
Total

(*) DETALHAMENTO DO ELEMENTO DE DESPESA NO ANEXO 2
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16. Cronograma de Desembolso - Fonte FECOP

Item de

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Total R$)

Despesa
Serviços de
terceiros –
Pessoa Jurídica
Contribuições
Equipamentos
Total (R$)

58.749,00

19.538,00

19.538,00

19.538,00

19.538,00

19.538,00

19.538,00

19.538,00

39.485,00

235.000,00

1.789.999,96

483.333,32

483.333,32

483.333,32

483.333,32

483.333,32

483.333,32

483.333,32

966.666,80

6.140.000,00

1.848.748,96

502.871,32

25.000,00
527.871,32

502.871,32

502.871,32

502.871,32

502.871,32

502.871,32

1.006.151,80

25.000,00
6.400.000,00
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17. Distribuição de Recursos por Municípios em 2015
N° de
Ordem

1

Região
Administrativa

Municípios

01-RMF
Fortaleza

Total

Valor FECOP(R$)

6.400.000,00
6.400.000,00

Pessoas Beneficiadas

4.500
4.500

18. Responsável pelo Projeto
Coordenadoria/ Gerência
Técnico
E-mail
Fone

Coordenadoria de Proteção Social Básica e SAN
Mary Anne Libório de Patrício Ribeiro
assistencia.social@stds.ce.gov.br
31014598 / 31014589
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Anexo I
Marco Lógico

Cadeia lógica
de Objetivos

Descrição

Indicadores

Impactos

Acesso a outras políticas, programas, % de famílias que acessaram outras
políticas, programas e projetos e
projetos e serviços. (*)
serviços.

Resultados

Fortalecimentos de vínculos familiares
e comunitários.

% de famílias que realizam atividades
intergeracionais.

Meios de Verificação

Aplicação de questionários
com as famílias. (**)
Redução do acesso de outras
políticas
que
atendem
crianças,
adolescentes
e
jovens.
Aplicação de questionários
com as famílias. (**)

% de famílias onde as decisões são
tomadas coletivamente.
Produtos

Participação regular de Crianças,
adolescentes, jovens e seus familiares
nas atividades socioassistenciais, de
qualificação profissional, de atividades
de arte/cultura e esporte no tempo
ocioso.

Nº de crianças e adolescentes atendidos Cadastro
em atividades esportivas.
Frequência.

O não cumprimento do Plano
de Trabalho pela entidade
gestora;

Nº de crianças e adolescentes atendidos
em atividades de arte-cultura.
Nº de famílias participantes em grupos
socioeducativos.
Nº de adolescentes capacitados em
cursos de informática.

Atividades

Riscos

Realização de cadastro das famílias e Nº de famílias cadastradas e nº de SIAP/Convênio
inscrição das crianças e adolescentes; crianças e adolescentes inscritos
Frequência
(***)
Nº de atividades do eixo esporte, em

Baixo
nível
de
comprometimento
dos
adolescentes atendidos no
projeto, gerando evasão nas
atividades.

Atraso
na
liberação
recursos
prejudicando
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de
a

Realização das atividades do eixo suas diversas modalidades;
Grade programática
esporte,
em
suas
diversas
modalidades;
Nº de atividades do eixo arte-cultura, em Relatórios
suas diversas modalidades;
Monitoramento
Realização das atividades do eixo arteRelatórios Físicos
cultura, em suas diversas modalidades; Nº de grupos socioeducativos com as
famílias;

execução das ações;
.
de

Realização de grupos socioeducativos Nº de curso de informática;
com as famílias;
Realização de curso de informática;
Insumos

Recursos Financeiros do FECOP

Recursos Financeiros do FECOP

Recursos Humanos da STDS

Recursos Humanos da STDS

SIAP

Atraso na liberação de
recursos prejudicando a
Relatório de Prestação de execução das ações.
Contas

(*) (Educação, Saúde, Justiça e Cidadania, Esporte, Trabalho, Habitação, Cultura, etc).
Atividades Comunitárias Não Governamentais (Associações Comunitárias, ONG’s ou Grupos Comunitários com temáticas Diversas, outras
citadas pelos participantes)
(**) Os questionários serão aplicados anualmente, podendo ser feito por amostragem.
(***) O cadastro deve ser feito no momento de ingresso das famílias no projeto e também podem contemplar questões referentes as relações
familiares e participação em outros serviços e programas e projetos.
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ANEXO II
DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO
QUADRO I
CONTRIBUIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
Especificação
Vantagens e vencimentos
Gêneros de Alimentação

Jan Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

1.452.778,33 394.856,36 394.856,36 394.856,36 394.856,36 394.856,36 394.856,36 394.856,36 789.712,76

Total Geral
5.006.485,61

137.363,61

45.787,87

45.787,87

45.787,87

45.787,87

45.787,87

45.787,87

45.787,87

91.575,74

549.454,44

Material didático e pedagógico

6.272,25

2.090,75

2.090,75

2.090,75

2.090,75

2.090,75

2.090,75

2.090,75

4.181,50

25.089,00

Material de limpeza,
conservação e higiene

4.451,10

1.483,70

1.483,70

1.483,70

1.483,70

1.483,70

1.483,70

1.483,70

2.967,40

17.804,40

Utensílios de copa e cozinha

3.106,08

1.035,36

1.035,36

1.035,36

1.035,36

1.035,36

1.035,36

1.035,36

2.070,72

12.424,32

31.146,21

10.382,07

10.382,07

10.382,07

10.382,07

10.382,07

10.382,07

10.382,07

20.764,14

124.584,84

Material recreativo, esportivo e
de arte
Serviços gráficos

4.220,00

Material de expediente

3.916,75

1.120,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

2.240,00

13.996,75

Reparos e conservação de
bens móveis e imóveis

6.010,68

2.003,56

2.003,56

2.003,56

2.003,56

2.003,56

2.003,56

2.003,56

4.007,12

24.042,72

Gás engarrafado para cozinha

9.313,38

3.104,46

3.104,46

3.104,46

3.104,46

3.104,46

3.104,46

3.104,46

6.208,92

37.253,52

Cenários para eventos culturais

15.232,92

5.077,64

5.077,64

5.077,64

5.077,64

5.077,64

5.077,64

5.077,64

10.155,28

60.931,68

19.756,56

4.625,52

4.625,52

4.625,52

4.625,52

4.625,52

4.625,52

4.625,52

9.251,04

61.386,24

Vestuário e uniforme em geral
(fardamentos, figurino artísticos
e camisas para eventos)
Fornecimento de alimentação
para eventos
Locação de espaço para
capacitação e eventos
Pequenos reparos de bens
móveis e imóveis
Prêmios, condecorações,
medalhas e troféus
Remuneração de serviços de
natureza eventual
Locação de Veículos

4.220,00

30.852,00

30.852,00

8.250,00

8.250,00

8.086,41

2.695,47

2.695,47

2.695,47

2.695,47

2.695,47

2.695,47

2.695,47

5.390,98

32.345,68

4.759,98

1.586,66

1.586,66

1.586,66

1.586,66

1.586,66

1.586,66

1.586,66

3.173,40

19.040,00

19.152,00

1.320,00

1.320,00

1.320,00

1.320,00

1.320,00

1.320,00

1.320,00

2.640,00

31.032,00

18.491,70

6.163,90

6.163,90

6.163,90

6.163,90

6.163,90

6.163,90

6.163,90

12.327,80

73.966,80
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Locação de equipamentos de
multimídia para eventos
TOTAL GERAL

6.840,00
1.789.999,96 483.333,32 483.333,32 483.333,32 483.333,32 483.333,32 483.333,32 483.333,32 966.666,80

6.840,00
6.140.000,00
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Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

Projeto: Espaço Viva Gente

Janeiro/2015
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Secretaria (Proponente)

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS

Programa (PPA)

050 - Assistência Social

Mapp (Nº e Denominação)

18 - Espaço Viva Gente

Período de Execução (em Março a dezembro
2015)
Categoria

Projeto Assistencial - Proteção Social Básica

1. Descrição do Projeto

O projeto tem como objetivo atender crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de
vulnerabilidade social, através de um conjunto de atividades de arte, cultura, esporte, nutrição e
trabalho social com as famílias. Essas ações são desenvolvidas no Espaço Viva Gente que se
caracteriza como uma unidade pública integrante da rede socioassistencial com função de
proteção social básica. Também são realizadas atividades agrícolas no Horto, onde os
adolescentes engajados participam de capacitação, com atividades simultâneas de teoria e
prática, para aquisição de conhecimentos que envolvem desde a preparação da terra, até o
plantio e colheita de hortaliças, plantas medicinais e ornamentais.
2. Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual

A Proteção Social Básica na Política de Assistência Social visa prevenir situações de riscos e
vulnerabilidade social através da oferta de serviços socioassistenciais. O projeto em pauta
enquadra-se nessa política contribuindo para a efetivação da Proteção Social Básica junto à
população de 7 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, utilizando
como estratégia metodológica a realização de atividades de arte-cultura, esportes e
qualificação profissional para o desenvolvimento de potencialidades, aquisições e
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
No Plano Plurianual 2012 / 2015, o Projeto está incluso na área temática Desenvolvimento
Social e Trabalho, inserindo-se no Programa 050 - Assistência Social:
Objetivo 009 - Apoiar financeiramente a rede socioassistencial, visando a prestação de
serviços e a execução de projetos da Proteção Social Básica;
Meta 01157 - Atender 17.900 pessoas através de ONGs da rede de proteção social;
Iniciativa 03187- Manutenção e funcionamento das unidades de execução direta e/ou em
cogestão da PSB.
Compõe o eixo Sociedade Justa e Solidaria da Matriz de Gestão por Resultados do Governo
do Estado, vinculando-se ao resultado estratégico “Sociedade com Garantia de Direitos”, e
suas realizações são acompanhadas através do Indicador - População em Situação de
Vulnerabilidade e Risco com Garantia de Assistência Social.

3. Diagnóstico

Sabe-se que a pobreza é um fenômeno multidimensional e intergeracional. É preciso, portanto
interromper esse ciclo, com intervenções que possibilitem expandir as oportunidades de acesso
aos mais jovens à educação, qualificação profissional, cultura, esporte, e melhorar sua
capacidade de enfrentar às vulnerabilidades por meio de um conjunto de políticas públicas.
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Segundo resultados do Censo Demográfico de 2010 1 , Fortaleza é a capital brasileira com
maior densidade populacional, medida em hab./km², o que gera uma grande demanda por
serviços públicos, e, por conseguinte, a necessidade de incremento em investimentos nas
áreas de infraestrutura, saúde, educação, segurança, entre outras. A população da capital é
composta de 2.452.185 habitantes.
Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome -MDS 2 , mostram que a
capital cearense é a quarta cidade do país com maior número de pessoas em situação de
miséria, apresentando 260.889 pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal
até R$ 77,00 (maio de 2014). O mesmo documento mostra que em Fortaleza, 170.235
famílias vivem em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda de até R$77,00 por mês e
que existem na capital cearense (dezembro de 2014) 72.659 pessoas beneficiárias do
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 187.559 famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família (PBF).
É, portanto, muito significativo o número de famílias que dependem economicamente dos
programas de transferência de renda em Fortaleza.
Estudo relacionado à distribuição espacial da pobreza desenvolvido pelo IPECE 3 destaca
como determinantes da pobreza a taxa de analfabetismo, a concentração de renda, as
condições de infraestrutura domiciliar ( cobertura dos serviços de água, esgoto e coleta de lixo),
a proporção de pessoas trabalhando com carteira de trabalho assinada e, finalmente, a taxa de
dependência (medida pelo número de pessoas até 15 anos e acima de 60 anos que não são
economicamente ativos, em relação a população total).
Em relação a situação da juventude cearense, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho
(IDT) 4 informa que a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) possuía em 2009
aproximadamente 728 mil jovens (15 a 24 anos), o que correspondia a 20,4% da população.
Desse total, 54,3% estavam fora da escola, a maioria por estarem trabalhando ou buscando
emprego e 48% dos jovens pertenciam a famílias pobres. Nesse cenário têm-se uma das
condições que alimentam o ciclo vicioso da pobreza: as famílias não têm condições de manter
os filhos na escola, e esses por sua vez, abandonam os estudos para trabalharem e
contribuírem com as despesas do lar.
A baixa escolaridade é um agravante que limita significativamente o acesso dos jovens ao
mercado de trabalho. Dentre eles, 41,2% possuem no máximo o ensino fundamental enquanto
a exigência atual do mercado de trabalho corresponde preferencialmente ao ensino médio.
Confirmando essa hipótese encontra-se na literatura 5 que grande parte do diferencial de renda
entre as regiões brasileiras pode ser explicada pelas disparidades educacionais Vale registrar
que embora os indicadores educacionais tenham melhorado no Ceará comparando-se os
dados dos últimos 10 anos é fato que a escolaridade ainda é um problema grave,
especialmente nas faixas acima de 15 anos.
Outro aspecto importante destacado na Pesquisa do IDT 6 refere-se a ocupação do tempo dos
jovens na RMF. Foi constatado em 2009 que 33,5% (243,9 mil) dos jovens somente
estudavam, 31,7% (230,8 mil) somente trabalhavam, 22,6% (164,5 mil) não trabalhavam e nem
estudavam e 12,2% (88,8 mil) trabalhavam e estudavam, resultado bastante similar à do Brasil
1

IBGE.Censo Demografico 2010 em .http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php
Disponível em http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php#Cadastro%20%C3%9Anico, 03.01.2014
3
IPECE. Perfil Socioeconômico de Fortaleza. SEPLAG,2012.
4
IDT. Educação e trabalho juvenil em um contexto de crescimento econômico:a realidade do Ceará.2010
awww.faculdadecdl.edu.br/index.php?option=com_docman.
2

5
6

ROCHA, S. Pobreza no Brasil. Afinal de que se trata?. Rio de Janeiro: Editora FGV, 3ª ed, 2006.
IDT. Educação e trabalho juvenil em um contexto de crescimento econômico:a realidade do Ceará.2010
awww.faculdadecdl.edu.br/index.php?option=com_docman..
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e da América Latina. No entanto, no Ceará a quantidade de jovens que não estudam e também
não trabalham é maior, alcançando a marca de 22,6%, contra 18% no Brasil, e que 14,2% dos
jovens cearenses (103,4 mil) não estudam, não trabalham e nem buscam emprego, o que
expressa um risco social muito maior.
Os citados estudos revelam que Fortaleza apresenta proporcionalmente, a menor quantidade
de pessoas em situação de extrema pobreza, em comparação aos demais municípios do
Estado. Esse resultado, no entanto não é bom se analisarmos a magnitude desses números à
luz da densidade populacional da capital cearense. Além disso, é preciso ressaltar que a
extrema pobreza em Fortaleza é muito mais complexa, misturando-se com outras graves
questões como a violência urbana, a concentração de renda, a baixa qualidade da educação, o
déficit habitacional, o desemprego, dentre outras.
Os dados de violência, por exemplo, são preocupantes e espelham a vulnerabilidade e o risco
a que estão expostos as crianças e adolescentes de Fortaleza. O Mapa da Violência 2010 7 –
Anatomia dos Homicídios no Brasil registra que nos últimos 10 anos houve um aumento de
119,5% no número de assassinatos de crianças e adolescentes de zero a 19 anos.
A mesma publicação revela que a experiência de rua de meninos e meninas de Fortaleza é
motivada pelo “fato de terem desde cedo a responsabilidade de ajudar a levar a renda para
casa.” e ainda que os índices de assassinatos são influenciados pelos índices de concentração
de renda, ou seja, “os jovens, mais do que outras fatias da população, são os mais afetados
pelos efeitos da desigualdade social”.
Ainda no caso de Fortaleza e sua Região Metropolitana, mesmo sem registro oficial ou
estatístico sobre o uso de álcool e drogas, especialmente o crack pela população infanto
juvenil, há um consenso das autoridades policiais e uma grande divulgação na mídia, sobre o
aumento do consumo desses produtos, inclusive havendo uma suposta associação com o
aumento da criminalidade, o que representa um risco iminente para as famílias que veem seus
vínculos ameaçados não apenas pela droga mas pelas múltiplas dificuldades de acesso a
renda, a trabalho, habitação, educação, saúde, etc.
Fortaleza 8 tem uma população de 1.103.481 na faixa etária de 5 a 29 anos, representando 45%
da população total do município. O bairro Passaré onde se localiza a unidade Espaço Viva
Gente tem 50.940 habitantes, significando 2,08 da população de Fortaleza. Do total da
população do bairro, há um contingente de 3.523 (6,92%) em situação de extrema pobreza.
De acordo com os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da
Saúde 9 , no ano de 2011, ocorreram 1.224 homicídios em Fortaleza. Entre esses homicídios,
785 foram de jovens de 15 a 29 anos, sendo 358 entre jovens negros. O referido estudo aponta
que a taxa de homicídios é 2,2 vezes o da população geral.
4. Justificativa

O contexto acima descrito expressa que a pobreza além de muito significativa em termos
numéricos, é caracterizada por situações que a torna muito mais grave e complexa, tensionada
pelos baixos indicadores de escolaridade, desemprego, concentração de renda, violência
urbana, dentre outros.

7
8
9

Mapa da Violência 2010- Os jovens Disponível em
http://www.sangari.com/mapadaviolencia/pdf2011/MapaViolencia2011.pdf.
IPECE. Perfil Socioeconômico de Fortaleza. SEPLAG,2012.
http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=vulnerabilidades_pop_n
26

O crescimento econômico no Ceará nos últimos anos registra um substancial aumento, porém,
constata-se que esse crescimento não promoveu uma redistribuição da riqueza, permanecendo
a renda muito concentrada o que pode ser explicado em parte, pelas dificuldades e falta de
preparo, especialmente da população jovem, em utilizar a estrutura de oportunidades surgidas
na trilha do processo de industrialização e da ampliação do setor de serviços, dentre outros.
Nesse cenário, as perspectivas para a juventude de Fortaleza são limitadas e caso não haja
decisão política de intervir para mudar esses indicadores e ampliar a capacidade para superar
vulnerabilidades, a pobreza continuará perpetuando a exclusão, com os jovens formando
famílias que não conseguem sustentar, filhos que deixam a escola para trabalhar, e assim
sucessivamente por décadas e gerações futuras.
A pesquisa do IDT 10 concluiu que para melhorar a qualidade da empregabilidade, combater os
riscos sociais e dar mais oportunidades para o acesso ao ensino profissionalizante e ao
mercado de trabalho, as políticas públicas deveriam priorizar a qualidade de ensino, a melhoria
das práticas pedagógicas, a infraestrutura das escolas e a criação de atividades
complementares na área do esporte, cultura e formação da cidadania.
Documento do IPECE 11 sobre a extrema pobreza no Ceará, também registra a necessidade de
investimentos nessas áreas como alternativas de combater a pobreza, fundamentado tanto nos
dados e indicadores disponíveis, como na literatura sobre o tema.
Nessa perspectiva, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social apresenta o projeto
Espaço Viva Gente o qual se propõe a intervir na realidade focando na ampliação das chances
de crianças, adolescentes e jovens de melhorarem sua empregabilidade futura, fortalecerem
seus vínculos familiares e superarem suas vulnerabilidades.
As ações do projeto serão operacionalizadas na unidade Espaço Viva Gente e para alcançar o
objetivo e resultados esperados, sua proposta pedagógica deve ser pautada em experiências
lúdicas, culturais, esportivas e profissionalizantes além de atividades socioeducativas na área
da proteção social básica da assistência social, visando a formação para a cidadania e
desenvolvimento do protagonismo e da autonomia dos usuários, atendendo nesse sentido
algumas das recomendações sobre as possibilidades de intervenções para o combate a
pobreza.
O Espaço Viva Gente caracteriza-se como uma unidade pública integrante da rede
socioassistencial, e como tal deve ser referenciada pelos Centros de Referência da Assistência
Social – CRAS da Regional VI. Sua relevância e pertinência se expressam na função
preventiva de oportunizar o acesso de crianças, adolescentes e jovens a serviços
socioassistenciais e outras atividades complementares que contribuam para o seu
desenvolvimento físico, cognitivo, psicológico e social, que estimulem o protagonismo e
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, e contribuam para tornar seus
beneficiários menos expostos a situações de risco e com mais capacidade de enfrentar suas
vulnerabilidades.

5. Histórico

Esse projeto inicialmente contemplava diferentes experiências de atendimento a crianças,
adolescentes e jovens, executadas pela STDS através do Atleta do Ano 2000, Albergue e Casa
da Juventude.

10

11

IDT. Educação e trabalho juvenil em um contexto de crescimento econômico:a
awww.faculdadecdl.edu.br/index.php?option=com_docman..
IPECE. Perfil Socioeconômico de Fortaleza. SEPLAG,2012.

realidade do Ceará.2010
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Em 2009, para melhorar o atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas, o prédio sofreu uma reforma e parte da sua área foi cedida para a
implantação de uma unidade para adolescentes em conflito com a lei, vinculado à Proteção
Social Especial.
A partir de 2010, face as mudanças citadas, houve redução da meta de atendimento e
reordenamento de algumas atividades. O projeto continuou a realizar as atividades de esporte,
incentivo à escolaridade, arte-educação e cultura e foram fortalecidas e ampliadas as
atividades do Horto, com celebração de convênio com a Universidade Federal do Ceará. Podese destacar também o fortalecimento do trabalho com a família, através da adoção da
metodologia de abordagem do Projeto Estação Família bem como um incremento do eixo de
qualificação profissional, resultando em cursos com maior carga horária e mais compatíveis
com a expectativa do mercado, o que amplia as oportunidades de inserção dos jovens.
O projeto era denominado Inclusão Social com Arte, Esporte e Educação, porém, em 2014, a
partir de sugestão da STDS, o Projeto passou a se chamar Espaço Viva Gente.
Ano

Valor Total Aplicado

Valor FECOP

Nº de Beneficiários

2007

1.405.998,71

1.405.998,71

1.400

2008

1.503.004,69

1.503.004,69

1.400

2009

1.595.970,61

1.595.970,61

1.300

2010

1.692.722,65

1.692.722,65

600

2011

1.760.148,84

1.760.148,84

600

2012

1.796.488,44

1.796.488,44

600

2013

1.942.128,65

1.967.000,00

600

2014

2.000.000,00

2.000.000,00

600

6. Público Alvo
Crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 29 anos, em situação de vulnerabilidade
e risco social.
6.1 Critérios adotados para a seleção dos beneficiários


Crianças, adolescentes e jovens moradores das áreas de abrangência da unidade e
em situação de vulnerabilidade social ;



Crianças, adolescentes e jovens de famílias em situação de pobreza e/ou indigência
com renda per capita até ½ salário mínimo, participantes ou não dos programas federais
da área da assistência social.

6.2

Documentos Comprobatórios da situação de pobreza

O presente projeto integra as ações de Proteção Social Básica da Política Nacional de
Assistência Social. Essa política está fundamentada pela Lei nº 8.742/1993 – Lei Orgânica de
Assistência Social – LOAS, alterada pela Lei nº 12.435/2011 que sedimenta o Sistema Único
de Assistência Social – SUAS e a Assistência Social como Política Pública não contributiva,
dever do Estado e direito do todo cidadão que dela necessitar.
Considerando que a Política de Assistência não exige dos seus usuários nenhuma
comprovação de renda, o Projeto segue a mesma orientação, atendendo pessoas de famílias
pobres, preferencialmente beneficiárias do Bolsa Família, BPC, PETI, egressos de medidas
28

socioeducativas, residentes no bairro onde está localizado o Viva Gente e no seu território de
abrangência. É possível no entanto solicitar o NIS – Número de Identificação Social e caso a/o
usuário não o possua, encaminhá-lo para inscrição no Cadastro Único

7. Objetivos
Geral
Atender crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social, através
da oferta de atividades de cultura, esporte, formação social e qualificação profissional,
desenvolvendo potencialidades e o protagonismo infanto-juvenil, num trabalho integrado com a
família e a comunidade.
Específicos
 Ampliar as oportunidades de qualificação profissional para jovens visando fortalecer a
condição de empregabilidade;
 Desenvolver nos jovens, habilidades esportivas, artísticas e culturais;
 Oportunizar a troca de vivências e experiências através dos trabalhos em grupo ampliando
a capacidade informacional e ;
 Fortalecer os vínculos familiares e comunitários com o compartilhamento de outros modos
de pensar, agir e atuar.
 Desenvolver habilidades relacionadas a atividades agrícolas no campo da horticultura e
jardinagem.

8. Atividades/Detalhamento das atividades
a) Seleção de Entidade para cogestão do projeto

Elaboração do Aviso de Manifestação de Interesse – ASMI e Termo de Referência –
TR;

Publicação no Diário Oficial do Aviso de Manifestação de Interesse – ASMI;

Análise e seleção do projeto;

Divulgação do resultado da entidade habilitada;

Celebração do convênio
Responsável pela atividade - Comissão Institucional de Credenciamento e Avaliação de
Projetos - CICAP /STDS.
b)Cadastro das famílias e inscrição das crianças, adolescentes e jovens:
A divulgação das atividades para a comunidade é feita por meio de panfletagem, cartazes
expostos nas comunidades e nas escolas e por busca ativa. O cadastro das famílias é
realizado pela equipe técnica da unidade, utilizando ficha cadastral com dados gerais e
específicos sobre a unidade familiar e sobre os usuários (crianças, jovens e adolescentes). A
admissão será realizada a partir de uma entrevista com a família realizada por assistente social
e/ou psicóloga. Em seguida, são engajados nas atividades de acordo com sua preferência e
disponibilidade de horário.
c) Realização de cursos de qualificação profissional para jovens e seus familiares:
Serão ofertados cursos de diferentes modalidades a partir da demanda do público-alvo, com
base na análise de documentos do SINE/IDT sobre as demandas de mercado e aspectos
vocacionais de cada área.

29

Após essa análise, será feita a divulgação, mobilização, inscrição e formação de turmas para
os cursos que serão ministradas conforme conteúdo programático estabelecido. Haverá
acompanhamento, avaliação dos grupos e certificação para os concludentes.
Serão ofertados seis cursos que serão ministrados por instrutores qualificados, em parceria
com a Coordenadoria do Trabalho, e supervisão da Equipe Técnica do Espaço Viva Gente, a
saber:

Corte e Costura: 03 cursos ao ano, sendo duas turmas às 2ª e 4ª feiras e duas turmas
às 3ª e 5ª feiras manhã e tarde respectivamente. Cada turma com 10 usuários totalizando 120
usuários ao ano; Cada curso tem carga horária de 112 horas.

Cabeleireiro: 03 cursos ao ano, sendo 03 turmas, manhã, tarde e noite respectivamente.
Cada turma com 20 usuários totalizado 180 anualmente. Cada curso tem carga horária de 260
horas.

d) Capacitação em jardinagem( cultivo de hortaliças, plantas medicinais, e ornamentais):
As atividades realizadas no horto são permanentes, sob a orientação técnica de um
engenheiro agrônomo e técnicos agrícolas. Os adolescentes engajados nessa atividade
participam de capacitação, com atividades simultâneas de teoria e prática, para aquisição de
conhecimentos que envolvem desde a preparação da terra, até o plantio e colheita de
hortaliças, plantas medicinais e ornamentais.
Serão ofertados 03 cursos ao ano, sendo 02 duas turmas (manhã e tarde), com 20 usuários,
totalizando 120 ao ano. Cada curso tem uma carga horária de 222 horas. As atividades são
detalhadas em Plano de Trabalho, supervisionado pela Coordenação da unidade.
e) Realização de cursos de informática:
Os cursos de informática básica deverão propiciar o acesso dos adolescentes e jovens à
tecnologias contemporâneas da comunicação e informação, são ofertadas 03 cursos ao ano,
sendo 04 turmas às 2ª e 4ª feiras, 04 turmas às 3ª e 5ª feiras e duas turmas às 6ª feiras com
12 usuários por turma realizadas, nos turnos da manhã e tarde com carga horária de 64 horas,
aproximadamente 2 horas semanais, totalizando 360 participantes ao ano.
f) Realização de oficinas produtivas para adolescentes, jovens e adultos membros da
família:
Arte Decorativa: são 03 cursos ao ano sendo 03 turmas às 2ª e 5ª , às 3ª e 4ª e às 3ª e 4ª
feira com 15 usuários em cada turma, realizadas nos turnos da manhã, tarde e noite
respectivamente com carga horária de aproximadamente 08 horas semanais cada turma,
totalizando 135 participantes ao ano;
As oficinas são definidas de acordo com a afinidade dos usuários na área de trabalhos
manuais e artesanais. Sua execução fica a cargo de um instrutor especializado na área.
Biscuit: são 03 cursos ao ano sendo 02 turmas às 2ª e 4ª e às 3ª e 4ª feira com 15 usuários em
cada turma, realizadas nos turnos da manhã, tarde e noite respectivamente com carga horária
de aproximadamente 08 horas semanais cada turma, totalizando 90 participantes ao ano.
Mosaico: são 03 cursos ao ano sendo 02 turmas de 2ª a 5ª feira com 15 usuários em cada
turma, realizadas nos turnos da manhã e tarde respectivamente com carga horária de 260
horas, aproximadamente 12 horas semanais cada turma, totalizando 90 participantes ao ano.
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As oficinas têm objetivo de oportunizar aprendizagem de técnicas de artesanato, estimulando o
desenvolvimento da criatividade, sociabilidade e afetividade bem como oportunizar a geração
de novos conhecimentos que possibilitem às famílias criar uma renda extra .
g) Realização de atividades de arte e cultura (música, teatro, dança e capoeira):
Serão ofertadas atividades que utilizam diferentes linguagens artísticas respeitando as
habilidades e interesses dos participantes e a cultura local:
Capoeira: serão ofertadas 02 turmas de 2ª a 5ª feira com 10 usuários em cada turma realizadas
nos turnos da manhã e tarde, com carga horária de aproximadamente 4 horas semanais ,cada
turma, totalizando, 40 participantes ao ano;
Flauta: será ofertada 01 turma às 3ª e 5ª feira com 06 usuários, realizada no turno da tarde
com carga horária de aproximadamente 4 horas semanais;
Percussão: serão ofertadas 04 turmas às 2ª e 4ª e 3ª e 5ª feira com 10 usuários em cada
turma, nos turnos da manhã, tarde e noite, com carga horária de aproximadamente 4 horas
semanais para cada turma, totalizando, 40 participantes ao ano;
Violão: serão ofertadas 03 turmas às 3ª e 5ª feira com 10 usuários em cada turma, nos turnos
da manhã e tarde com carga horária de aproximadamente 4 horas semanais cada turma,
totalizando 30 participantes ao ano;
Teclado: serão ofertadas 02 turmas às 2ª e 4ª e às 3ª e 5ª feira com 05 usuários em cada
turma, nos turnos da manhã e tarde, com carga horária de aproximadamente 4 horas semanais
cada turma, totalizando 20 participantes ao ano;
Chorinho: serão ofertadas 02 turmas às 3ª e 5ª feira com 10 usuários em cada turma nos
turnos da manhã e tarde com carga horária de aproximadamente 4 horas semanais cada
turma, totalizando 20 participantes ao ano;
Canto Coral: serão ofertadas 02 turmas às 3ª e 5ª feira com 10 usuários em cada turma, nos
turnos da manhã e tarde com carga horária de aproximadamente 4 horas semanais cada
turma, totalizando 20 participantes ao ano;
Técnica Vocal: são ofertadas 02 turmas às 2ª e 4ª feira com 10 usuários em cada turma
realizadas nos turnos da manhã e tarde com carga horária de aproximadamente 4 horas
semanais cada turma, totalizando 20 participantes ao ano;
Dança: serão ofertadas 02 turmas de 2ª a 5ª feira com 15 usuários em cada turma, nos turnos
da tarde e noite, com carga horária de aproximadamente 4 horas semanais cada turma,
totalizando 45 participantes ao ano;
As oficinas de arte-educação são permanentes, ocorrendo durante todo o ano. As turmas de
instrumentalização musical são formadas em consonância com o número de equipamentos
disponíveis na Unidade.
h) Realização de atividades de esporte, em suas diversas modalidades (atletismo,
karatê, futebol):
As atividades de esporte são permanentes e utilizadas como estratégia para o fortalecimento
de atitudes e valores que reflitam no desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e
jovens. Cada modalidade esportiva se orienta por um plano de curso, onde estão descritas as
atividades e o cronograma. As atividades são desenvolvidas por instrutores específicos da
área.
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São ofertadas as seguintes modalidades esportivas:
Atletismo: serão ofertadas 02 turmas de 2ª a 6ª feira com 20 usuários em cada turma realizadas
nos turnos da manhã e tarde com carga horária de aproximadamente 10 horas semanais cada
turma, totalizando 40 participantes ao ano;
Karatê: serão ofertadas 04 turmas às 2ª e 4ª e às 3ª e 5ª feira com 10 usuários em cada turma
realizadas nos turnos da manhã e tarde com carga horária de aproximadamente 04 horas
semanais cada turma, totalizando 40 participantes ao ano;
Futebol: Serão ofertadas 05 turmas de 2ª à 6ª feira, com média de 20 usuários no futebol
masculino e 15 no feminino, nos turnos da manhã e tarde com carga horária de
aproximadamente 8 horas semanais cada turma, totalizando 95 participantes ao ano;
Os instrutores de esporte são responsáveis pela condução das atividades com as turmas
formadas. Há atletas que se destacam como medalhistas em eventos esportivos locais,
estadual e nacional, especialmente nas modalidades de atletismo e karatê.
j) Realização de oficinas socioeducativas para crianças e adolescentes:
Serão ofertadas 04 oficinas (crianças e adolescentes) de 2ª à 5ª feira, com 15 usuários em
cada turma, nos turnos da manhã e tarde com carga horária de aproximadamente 08 horas
semanais cada turma, totalizando 60 participantes ao ano;
São oferecidas por turno com média de 12 crianças e adolescentes em cada, com temas de
interesse dos mesmos, trabalhados a partir de atividades lúdicas e reflexivas. Visam fortalecer
a vivência em grupo, o respeito, a autonomia, a solidariedade e a elevação da autoestima. As
oficinas serão executadas pela Equipe Técnica do EVG.
k) Realização de grupos socioassistenciais/oficinas temáticas com as famílias:
Os grupos socioassistenciais/oficinas temáticas visam tratar de temáticas contidas na
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e são executadas, por instrutores
contratados. Os temas são: Direitos Sociais, Potencialidades e Vulnerabilidades dos Ciclos da
Vida, Prevenção a Violência Doméstica, esclarecendo sobre os benefícios da Assistência
Social, etc.
São ofertados 03 grupos uma vez ao mês, com 25 usuários em cada grupo, realizadas nos
turnos da manhã, tarde e noite com carga horária de aproximadamente 2 horas totalizando 75
participantes ao ano;
Os grupos socioassistenciais são planejados pela Equipe Técnica da Unidade e poderão contar
com a participação de palestrantes externos de acordo com a temática.
É ofertada 01 oficina temática uma vez ao mês, com 25 usuários em cada oficina realizada no
turno da manhã, com carga horária de aproximadamente 9 horas semanais (três horas ao dia),
sendo executada, por instrutores contratados.
l)Realização de acompanhamento sociofamiliar:
O acompanhamento sociofamiliar às famílias será realizado pela Equipe Técnica do EVG
através de visitas domiciliares, atendimentos individualizados
na própria Unidade e
encaminhamento a Rede Socioassistencial, quando necessário.
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9. Produtos
Produto

Quantidade

Adolescentes, jovens com curso de
qualificação profissional

300

Adolescentes, jovens e familiares
atendidos em oficinas produtivas

315

Adolescentes e jovens capacitados
em curso de jardinagem

120

Adolescentes capacitados nos cursos
de informática

360

Crianças
e
adolescentes
atividades de arte e cultura

em

241

Crianças
e
adolescentes
atividades de esporte

em

175

Famílias participando de grupos
socioassistenciais
e
oficinas
temáticas.

75

Crianças e adolescentes atendidas
em oficinas socioeducativas

60

Acompanhamento
sociofamiliar
(visitas domiciliares, atendimentoDepende
individualizado e encaminhamentos demanda
para a rede socioassistencial e
.
setorial).
Crianças, adolescentes e jovens
participando
regularmente
das
atividades.

600

Fontes de Verificação
Ficha de inscrição
Ficha de frequência
Relatórios técnicos de monitoramento
avaliação
Ficha de inscrição
Ficha de frequência
Relatórios técnicos de monitoramento
avaliação
Ficha de inscrição
Fichas de frequência
Relatórios técnicos de monitoramento
avaliação
Ficha de inscrição
Ficha de frequência
Relatórios técnicos de monitoramento
avaliação
Ficha de inscrição
Ficha de frequência
Relatórios técnicos de monitoramento
avaliação
Ficha de inscrição
Ficha de frequência
Relatórios técnicos de monitoramento
avaliação

e

e

e

e

e

e

Fichas de inscrição
Fichas de frequência
Relatórios técnicos de monitoramento e
avaliação
Fichas de inscrição,
Fichas de frequência,
Relatórios técnicos de monitoramento e
avaliação.
Relatórios Técnicos,
daFrequência de reuniões,
Cronograma de visitas.

Fichas de inscrição, Fichas de
frequência,
Mapa
mensal
de
atendimento por tipo de atividade,
Relatórios técnicos de monitoramento e
avaliação e Registros fotográficos.

10. Metas
Atender 600 crianças, adolescentes e jovens (os números abaixo não podem ser somados,
pois uma pessoa pode participar de mais de uma atividade) :




300 adolescentes, jovens com curso de qualificação profissional ;
315 adolescentes, jovens e familiares atendidos em oficinas produtivas;
120 adolescentes e jovens capacitados em cursos de jardinagem
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360 adolescentes capacitados nos cursos de informática;
241 crianças e adolescentes em atividades de arte e cultura;
175 Crianças e adolescentes em atividades de esporte;
60 crianças e adolescentes atendidas em oficinas socioeducativa;
75 famílias participando dos grupos socioassistenciais e oficinas temáticas.

Obs.: É importante ressaltar que a meta de atendimento não está relacionada ao número de
usuários participantes das diversas atividades, podendo um usuário participar de até duas
atividades.

11. Resultados Esperados
Oportunizar o acesso das famílias e da comunidade ao atendimento socioassistencial, a
qualificação profissional, as atividades de arte/cultura e esporte, possibilitando o fortalecimento
dos vínculos familiares e comunitários e prevenindo situações de risco e vulnerabilidades
sociais.

12. Integração de Ações
Ressalta-se a integração do Espaço Viva Gente com a Central de Artesanato do Ceará –
CEART para assegurar o encaminhamento dos participantes dos cursos de artesanato para
cadastramento e habilitação junto à CEART, oficializando sua condição de artesão.
Em eventos e datas comemorativas, são planejadas e executadas ações em conjunto com os
Projetos: a) Polos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Sociais, (ABC's, Circos e
CIP's) e b) Famílias: Desafios e Inclusão Social (Centros Comunitários).
Devem ser efetivadas estratégias de diálogo e articulação entre as políticas públicas
(assistência, educação, saúde, cultura e esporte) na perspectiva da garantia dos direitos
sociais dos segmentos atendidos, fomentando a participação da rede socioassistencial e do
Sistema de Garantia de Direitos (SGD).
As ações do Projeto poderão ser integradas com as demais politicas da STDS, tais como
Segurança Alimentar e Nutricional, para promoção de oficinas do Projeto Educação Alimentar e
Nutricional no Contexto de SAN. Com a Coordenadoria do Trabalho e Renda é preciso estreitar
a parceria objetivando a inclusão dos adolescentes e jovens atendidos no EVG nos cursos
oferecidos pelo Projeto Primeiro Passo e assegurar a realização de cursos de qualificação
profissional. Ainda em relação à qualificação profissional destaca-se como grande desafio
estabelecer parcerias para o encaminhamento das famílias do Espaço Viva Gente aos cursos
oferecidos através do PRONATEC, contribuindo para a capacitação/formação e inserção no
mercado de trabalho.

13. Monitoramento
O monitoramento do projeto deverá ser contínuo e ocorrerá em dois níveis distintos: gerencial e
operacional. No gerencial deve-se observar o cumprimento do Plano de Trabalho da Entidade
cogestora, acompanhando em que medida os insumos, aqui entendidos como todos os
recursos financeiros, materiais e humanos, estão sendo disponibilizados para a
operacionalização do projeto, assim como seus cronogramas, fluxos, dentre outros
procedimentos administrativos necessários. Na dimensão operacional, o monitoramento deverá
observar os aspectos relacionados ao cumprimento dos objetivos, metas e atividades do
projeto, de modo a perseguir o alcance dos resultados esperados.
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O monitoramento está sob a responsabilidade da Célula de Proteção Social Básica, mais
especificamente, do Núcleo de Ações Socioassistenciais – NASA, cuja principal atribuição é o
assessoramento e monitoramento dos serviços, programas e projetos da Proteção Social
Básica da Política de Assistência Social.
Os procedimentos e técnicas utilizadas para o monitoramento são as seguintes:





Aplicação de instrumental de monitoramento do projeto para acompanhamento das
metas e ações planejadas;
Acompanhamento do cronograma financeiro mensal;
Reunião bimensal com a equipe técnica para assessoramento e acompanhamento;
Avaliação anual com a equipe da unidade, coordenação do projeto na STDS e entidade
cogestora;

As fontes de informação para o monitoramento são os documentos gerados a partir de coleta
de dados, com base no preenchimento do instrumental de monitoramento do projeto, nos
registros de reuniões, visitas, dentre outros, e relatórios de acompanhamento, que serão úteis
tanto para a avaliação de processo como de resultados.
13.1 Dados Utilizados
A primeira atividade de coleta de dados deverá ser a atualização do de todos os usuários, com
o preenchimento de fichas de prontuário das famílias. A partir desse banco de dados poderá
ser construído o perfil dos usuários.
O instrumental de monitoramento assim como os relatórios de atividades também são
ferramentas importantes de coleta de dados que subsidiarão o monitoramento e avaliação do
projeto.
Serão utilizados os dados coletados mensalmente na Unidade do EVG:











Nº total de crianças, adolescentes e jovens atendidos
Nº de crianças, adolescentes e jovens participantes de atividades esportivas;
Nº de crianças, adolescentes e jovens participantes de atividades de arte e cultura;
Nº de adolescentes, jovens com curso de qualificação profissional ;
Nº de adolescentes capacitados nos cursos de informática;
Nº de adolescentes, jovens e familiares em oficinas produtivas;
Nº de adolescentes e jovens capacitados curso de Jardinagem.
Nº de famílias atendidas em grupos socioassistenciais/oficinas temáticas;;
N º de crianças e adolescentes atendidos em oficinas socioeducativas;
Nº de famílias com atendimento sociofamiliar (atendimento individualizado, visita
domiciliar, encaminhamento para a rede socioassistencial e setorial).

13.2 Cadastros dos Beneficiários
O cadastro dos beneficiários ocorre com o preenchimento manual do prontuário e fichas de
inscrição do público pela equipe do EVG, não existindo um sistema informatizado de
cadastramento desses beneficiários, porém é registrado o NIS de cada usuário.
O prontuário é constituído pela ficha de inscrição, ficha de evolução e de encaminhamento (ver
modelos anexos). Na ficha de inscrição constam dados como: nome, endereço, data de
nascimento, composição familiar e renda (grau de parentesco, ocupação), habitação, saúde,
dinâmica familiar, atividades que participa no EVG, etc.

35

14. Pressupostos de Risco


A entidade cogestora não cumprir o Plano de Trabalho;



Atrasos na liberação de recursos prejudicando a execução das ações;



Baixo nível de compromisso dos usuários gerando evasão das atividades.

15. Orçamento
Detalhamento

Valor FECOP
(R$)

Valor Outras
Fontes (R$)

Valor Total (R$)

NATUREZA DA DESPESA
1. DESPESAS CORRENTES
1.1 – Material de Consumo
(339030)

214.500,00

-

214.500,00

1.2 – Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica (339039)

110.500,00

-

110.500,00

1.620.000,00

-

1.620.000,00

1.4 - Contribuições –
Transferências (335041)

-

2. DESPESAS DE CAPITAL
2.1 – Equipamentos e
Material permanente
(449052)
Total

5.000,00

-

5.000,00

1.950.000,00

-

1.950.000,00

(*) DETALHAMENTO DO ELEMENTO DE DESPESA NO ANEXO 2
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16. Cronograma de Desembolso Fonte FECOP

Item de Despesa
Material
Consumo

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Total

de

53.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

35.500,00

214.500,00

Serviços
de
terceiros – Pessoa
Jurídica

23.570,00

9.670,00

9.670,00

9.670,00

9.670,00

9.670,00

9.670,00

9.670,00

19.240,00

110.500,00

402.375,00

134.125,00

134.125,00

134.125,00

135.875,00

135.875,00

135.875,00

135.875,00

271.750,00

1.620.000,00

Contribuições

-

-

Equipamentos
Total

-

-

-

-

-

-

5.000,00
478.945,00

161.795,00

166.795,00

5.000,00
161.795,00

163.545,00

163.545,00

163.545,00

163.545,00

326.490,00

1.950.000,00
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17. Distribuição dos Recursos por Municípios em 2015

N°
de
Ordem

Região
Administrativa

Municípios

1

1 - RMF

Fortaleza

Total (R$)

Valor
(R$)

FECOP

Pessoas
Beneficiadas

1.950.000,00

600

1.950.000,00

600

18. Responsável pelo Projeto
Coordenadoria
Gerência
Técnico
E-mail
Fone

Coordenadoria de PSB e Segurança Alimentar e Nutricional
Mary Anne Libório de Patrício Ribeiro
assistencia.social@stds.ce.gov.br
3101-4598 /4589
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ANEXO I
Marco Lógico

Cadeia lógica Descrição
de objetivos

Impactos

Resultados

Indicadores

Meios de Verificação

Acesso a outras políticas, programas e % de famílias que acessaram outras políticas,
Aplicação de questionários
projetos e serviços públicos ou programas e projetos e serviços públicos ou
atividades
comunitárias
não atividades comunitárias não governamentais. (*) com as famílias (**)
governamentais. (*)

% de famílias que realizam atividades
Fortalecimentos de vínculos familiares e intergeracionais
comunitários

Riscos

Redução do acesso
de outras políticas que
atendem
crianças,
adolescentes
e
jovens.

Aplicação de questionários
com as famílias (**)
Atrasos na liberação
de
recursos
prejudicando
a
execução das ações;

% de famílias onde as decisões são tomadas
coletivamente
Nº de adolescentes e jovens capacitados em
curso de qualificação profissional, jardinagem e
informática.
Produtos

Participação
regular
de
crianças,
adolescentes, jovens e seus familiares
nas
atividades
socioassistenciais,
cursos de qualificação profissional,
atividades de arte, cultura e esporte no
tempo ocioso.

Nº de adolescentes, jovens e
atendidos em oficinas produtivas.

familiares
Ficha de Frequência das
atividades

A entidade cogestora
não cumprir o Plano
de Trabalho;

Nº de crianças, adolescentes e jovens
participantes das atividades de arte e
cultura.
Nº de crianças, adolescentes e jovens
participantes de atividades de esporte

Baixo
nível
de
compromisso
dos
usuários
gerando
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Nº
de
crianças
e
adolescentes
participantes de oficinas socioeducativas.

evasão
atividades.

das

Nº de famílias participantes de grupos
socioassistenciais/ oficinas temáticas
Nº
de
famílias
sociofamiliar.
Atividades

com

acompanhamento

Realização de cadastro das famílias e
SIAP/Convênio
inscrição das crianças e adolescentes; Nº de famílias cadastradas e nº de crianças e
adolescentes inscritos
(***)
Frequência
Realização de cursos de qualificação Nº de cursos de qualificação profissional, Grade Programática
profissional, capacitação em jardinagem capacitação em jardinagem e oficinas
e oficinas produtivas e cursos de produtivas realizadas e cursos de informática;
informática;
Relatórios
Nº de atividades de arte, cultura e esportivas
Realização de atividades de arte e realizadas;
cultura
Nº de oficinas socioeducativas realizadas
Realização de atividades de esporte
Número de grupos socioassistenciais/oficinas
Realização de oficinas socioeducativas
temáticas realizadas
Realização
de
grupos
socioassistenciais/oficinas temáticas.

Insumos

Recursos Financeiros do FECOP

Recursos Financeiros do FECOP

Recursos Humanos da STDS

Recursos Humanos da STDS

SIAP
Relatório de prestação de
contas

Atrasos na liberação
de
recursos
prejudicando
a
execução das ações;

(*) Serviços Públicos: Educação, Saúde, Justiça e Cidadania, Esporte, Trabalho, Habitação, Cultura, etc.
Atividades Comunitárias Não Governamentais: Associações Comunitárias, ONG’s ou Grupos Comunitários com temáticas Diversas, outras citadas
pelos participantes.
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(**) Os questionários serão aplicados anualmente, podendo ser feito por amostragem. A elaboração do questionário deve ser realizado pela equipe
do projeto com a participação de membros externos.
(***) O cadastro deve ser feito no momento de ingresso das famílias no projeto e também podem contemplar questões referentes as relações
familiares e participação em outros serviços e programas e projetos.
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ANEXO II
DESPESAS CORRENTES DE MANUTENÇÃO
QUADRO I
MATERIAL DE CONSUMO
Especificação
Alimentação
Limpeza e higiene pessoal
Combustível e lubrificante
Material de expediente/didático
Suprimento de fundos
Total Geral

Jan

Fev

Mar

Abr
45.000,00
1.500,00
4.500,00
1.500,00
500,00
53.000,00

Mai
15.000,00
500,00
1.500,00
500,00
500,00
18.000,00

Jun
15.000,00
500,00
1.500,00
500,00
500,00
18.000,00

Jul
15.000,00
500,00
1.500,00
500,00
500,00
18.000,00

Ago
15.000,00
500,00
1.500,00
500,00
500,00
18.000,00

Set
15.000,00
500,00
1.500,00
500,00
500,00
18.000,00

Out
15.000,00
500,00
1.500,00
500,00
500,00
18.000,00

Nov
15.000,00
500,00
1.500,00
500,00
500,00
18.000,00

30.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
500,00
35.500,00

Total Geral
180.000,00
6.000,00
18.000,00
6.000,00
4.500,00
214.500,00

9.000,00
400,00
600,00
3.800,00
5.440,00
19.240,00

Total Geral
54.000,00
2.900,00
3.600,00
22.800,00
27.200,00
110.500,00

QUADRO II
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Especificação
Contas públicas
Dedetização
Reparos e Manutenção
Aluguel de veículo
Vale transporte
Total Geral

Especificação
Equipamentos
Total Geral

Jan

Fev

Mar

Abr
13.500,00
750,00
900,00
5.700,00
2.720,00
23.570,00

Jan

Fev

Mar

Mai
4.500,00
250,00
300,00
1.900,00
2.720,00
9.670,00

Abr

Jun
4.500,00
250,00
300,00
1.900,00
2.720,00
9.670,00

Jul
4.500,00
250,00
300,00
1.900,00
2.720,00
9.670,00

QUADRO III
DESPESAS DE CAPITAL
Mai
Jun

Ago
4.500,00
250,00
300,00
1.900,00
2.720,00
9.670,00

Jul

Set
4.500,00
250,00
300,00
1.900,00
2.720,00
9.670,00

Ago

Out
4.500,00
250,00
300,00
1.900,00
2.720,00
9.670,00

Set

Nov
4.500,00
250,00
300,00
1.900,00
2.720,00
9.670,00

Out

Nov

Total Geral
5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00
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CONTRIBUIÇÕES – TRANSFERÊNCIA (ENTIDADE)
Especificação
Vantagens e vencimentos

Jan

Fev

Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
268.350,00
87.450,00
87.450,00
87.450,00
87.450,00
87.450,00
87.450,00
87.450,00
174

Remuneração Serviços de natureza eventual
Aluguel de espaço para eventos
Fornecimento de alimentação para eventos
Serviços técnicos e profissionais
Serviço de locação de equipamento de multimídia
Locação de veículo
Serviços gráficos
Deslocamento e hospedagem de participantes e instrutores de cursos
Passagem para participantes, delegados e instrutores
Filmagem, fotografia e som
Material de suprimento de informática
Material personalizados para eventos
Material impressos, pedagógico
Combustíveis e lubrificantes
Vestuário e uniformes em geral
Cenários e figurinos para eventos culturais
Material recreativo, esportivo e de arte
Utensílios de copa e cozinha
Matéria prima para oficinas
Material para reparos de imóveis e equipamento
Benefícios assistenciais
Total Geral:

3.000,00
4.500,00
4.500,00
1.950,00
4.500,00
4.800,00
7.500,00
7.500,00
3.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
10.875,00
6.000,00
15.000,00
9.000,00
7.500,00
2.400,00
19.500,00
6.900,00
3.600,00
402.375,00

Especi
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icaçãof
çosraãSevimnc
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anJ
denaturzos

mientodal

taçãoprevn

coseprténiaçãdl

osnaifpmetdqu

Locaçã
ocaDeslçSrvi
Pasg
aMterimlgF
aMteri
CombuaMteri
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aMterioCná
iUtensíl
aMterié

entualv

.178

evntosa

Forneci
çoServi

.1
entos
matiídule

odevícul
entohspcmgráfi
cimparte
mdentosuprila,fg
ziadopersnl
cfusibreltívmpo,
formesuni
vo,espcratingluf
osdecpa

smeqóvina

oastenci

si

:rale

npsateic

rutoesdc

nstruoeid

s

evF
0,1.4587

arM
0,1.4587

Abr
0,1.4587
0,1.5

Mai
0,1.8745
0,1.5

unJ
0,1.8745
0,1.5

ulJ
0,1.8745
0,1.5

goA
0,1.8745
0,1.5

etS
0,1.8745
0,1.5

utO
0,1.8745
0,1.5

ovN
,02.17495
,03.

otalGeT
,012.49
,018.

0,2.5

0,2.5

0,2.5

0,2.5

0,2.5

,05.

,03.

0,

0,561.

0,651.

,0651.

,0651.

,0651.

,0651.

01.3,

07.,18

08,

0,1.6
0,2.53
0,1.
0,1.2
0,3.
0,2.65
0,6.
0,2.53
0,8
0,2.365

0,1.6
0,2.53
0,1.
0,1.2
0,3.
0,2.65
0,6.
0,2.53
0,8
0,2.365

0,1.6
0,2.53
0,1.
0,1.2
0,3.
0,2.65
0,6.
0,2.53
0,8
0,2.365

0,1.6
0,2.53
0,1.
,01.2
0,3.
0,2.65
0,6.
,02.53
0,8
0,2.365

0,1.6
0,2.53
0,1.
,01.2
0,3.
0,2.65
0,6.
,02.53
0,8
0,2.365

0,1.6
0,2.53
0,1.
,01.2
0,3.
0,2.65
0,6.
,02.53
0,8
0,2.365

0,1.6
0,2.53
0,1.
,01.2
0,3.
0,2.65
0,6.
,02.53
0,8
0,2.365

0,1.6
0,2.53
0,1.
,01.2
0,3.
0,2.65
0,6.
03.,25
0,8
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Secretaria (Proponente)

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS

Programa (PPA)

050 - Assistência Social

Mapp (Nº e Denominação)

19 - Famílias - Desafios e Inclusão Social

Período de Execução (em 2015)

Janeiro a Dezembro de 2015

Categoria

Projeto Assistencial - Proteção Social Básica

1. Descrição do Projeto
O Projeto inclui-se no âmbito da Política de Assistência Social, contribuindo para a efetivação
da Proteção Social Básica junto às famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social. O
Projeto é executado nos Centros Comunitários e tem como objetivo prevenir situações de
riscos, através dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e socioassistenciais
junto às famílias atendendo aos diversos segmentos (crianças, adolescentes, jovens, adultos e
idosos), de ambos os sexos, visando o desenvolvimento de potencialidades e aquisições, na
perspectiva de possibilitar a superação de situações de fragilidade social vivenciadas.
2. Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual
No esteio da sociedade brasileira, com a Constituição Federal de 1988, o Estado reconheceu
os direitos sociais como “dever do Estado e direito do Cidadão”. Neste cenário, em 2004,
consolidou-se a Assistência Social como política pública não contributiva, de ação continuada,
um dos eixos da Seguridade Social e um dos pilares do Sistema Brasileiro de Proteção Social.
Nesta direção, a gestão da Política de Assistência Social, pauta-se no Pacto Federativo, no
qual foram estabelecidas as atribuições e competências dos três níveis de governo na provisão
das ações socioassistenciais, em conformidade com o preconizado na Lei Orgânica da
Assistência Social- LOAS e na Norma Operacional Básica- NOB/SUAS. Neste pacto, observase as diretrizes da descentralização e da municipalização dessa Política, tendo o espaço local
como lócus privilegiado de suas ações, por estar mais próximo da realidade concreta das
famílias em situação de vulnerabilidade social.
Ao Estado cabe assumir a gestão da política de assistência social, dentro do seu âmbito de
competência, com a responsabilidade de organizar, coordenar e monitorar o Sistema Estadual
de Assistência Social. Dentre essas atribuições vale destacar o apoio técnico à gestão
municipal, o plano estadual de capacitação e educação permanente, o cofinanciamento dos
serviços da Proteção Social Básica e Benefícios Eventuais, a regionalização da Proteção
Social Especial, o apoio a rede socioassistencial, aos Conselhos e à CIB e implantar o sistema
de vigilância social.
No PPA 2012 / 2015 o projeto se insere no eixo Sociedade Justa e Solidária, através do:
Programa 050 - Assistência Social; Objetivo 009- Apoiar financeiramente a Rede
Socioassistencial, visando à prestação de serviços e execução de projetos da Proteção Social
Básica; Meta 01158 - Atender 17.900 pessoas através de ONGs da rede de proteção social e
Iniciativa 03185 - Apoio financeiro à entidades não governamentais à título de contribuições
correntes.
Na Matriz de Resultados do Governo do Estado, o Projeto colabora para o alcance do resultado
setorial “Sociedade com Garantias de Direitos”, e suas realizações são acompanhadas através
do indicador “População em Situação de Vulnerabilidade e Risco com Garantia de Assistência
Social”.
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3. Diagnóstico
Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE/2010, Fortaleza
ocupa uma área de 366 km² e abriga uma população de 2.452.185 habitantes, com
predominância urbana, dispondo de 118 bairros subdivididos em 06 regiões administrativas,
intituladas de Secretarias Executivas Regionais – SER I, II, III, IV, V e VI. É considerada uma
das capitais brasileiras com alta densidade demográfica, revelando elevada variação do
número de habitantes por hectares, tanto entre as seis regionais, quanto entre os bairros que
as compõem (SEPLA/PMF 2007).
Apresenta um déficit habitacional de 77.615 moradias, levando em consideração a necessidade
de construção de novas habitações e a recuperação de moradias precárias. A população
favelada chega a 700.000 habitantes, equivalendo aproximadamente a 30% do total de
moradores do Município (IBGE, 2010; HABITAFOR, 2007).
No aspecto econômico, Fortaleza apresenta o Produto Interno Bruto – PIB de 19.974 bilhões,
situada na 12ª colocação no país. Uma análise comparativa denota um quadro evolutivo do PIB
per capita de Fortaleza, quando atingiu em 2000 um total de R$45,15 per capita, passando em
2005 para R$56,25. Essa evolução econômica, entretanto, não significa, obrigatoriamente,
maior distribuição da riqueza socialmente produzida, de modo que, Fortaleza, segundo relatório
1
das Nações Unidas State of the World Cities 2010/2011: Bridging the Urban Divide ,Fortaleza
2
figura-se como a quinta cidade mais desigual no mundo. De acordo com o IPECE
“parte
desta má distribuição de renda tende a se refletir especialmente nos bairros da capital
cearense, visto que a decisão dos indivíduos de onde morar está fortemente condicionada à
capacidade de renda”.
3
De acordo com dados do MDS , a capital cearense é a quarta cidade do país com maior
número de pessoas em situação de miséria, com um número de 541.344 mil pessoas
cadastradas em famílias com renda per capita mensal até R$ 77,00 (dezembro de 2014). O
mesmo documento mostra que em Fortaleza, 170.118 famílias vivem em situação de extrema
pobreza, ou seja, com menos de R$77 por mês. Nas informações do Cadastro Único, o maior
número de pessoas que vivem com menos de R$ 77 por mês é de mulheres, negros e de
jovens.
4
Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) apontam que
existem no município de Fortaleza( dezembro de 2014) 72.659mil pessoas beneficiárias do
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 187.140 mil famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família (PBF), essas informações mostram que está acontecendo uma evolução na
identificação da pobreza cearense e maior cobertura por serviços e benefícios da Política
Nacional de Assistência Social (PNAS).
Dessa forma a PNAS estrutura os serviços de assistência social a partir do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) que busca afiançar às famílias as seguranças de sobrevivência,
acolhida e convivência familiar e comunitária. Entende a família como o espaço social e
privilegiado para garantir que seus membros tenham assegurado seus direitos de proteção
1

http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/ipece-informe/informe%2042-ultimaversao.pdf Disponível em:03.01.2014
2
http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/ipece-informe/informe%2042-ultimaversao.pdf Disponível em:03.01.2014
3
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php#Cadastro%20%C3%9Anico Disponível em:12.02.2015
4
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php#Assist%C3%AAncia%20Social.
12.02.2015

Disponível

em:
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social e para tanto precisa ser apoiada e fortalecida. Esta tarefa exige o aprimoramento de
políticas direcionadas as pessoas da família, desafio que o Estado vem enfrentando em
Fortaleza, através da STDS, na coordenação da Política de Assistência Social.
O público desse projeto vive a situação de pobreza, enquanto um fenômeno multidimensional
que se amplia de forma diversificada, sendo gerado pela profunda desigualdade social. São
famílias, que não dispondo de igualdade de condições para o enfrentamento da pobreza,
tendem a reproduzir continuamente o ciclo da miséria de forma intergeracional, replicando o
baixo nível educacional, má alimentação, saúde precária, instabilidade e precarização no
emprego e baixa renda.
Este fato tem criado obstáculos ao desenvolvimento social e depreciado a qualidade de vida
das famílias vulneráveis, de modo que é necessário romper essa situação com intervenções
que possibilitem aumentar as oportunidades das famílias à educação, à qualificação
profissional, à cultura, ao esporte e ampliar sua capacidade de resposta às vulnerabilidades por
meio de um conjunto de políticas públicas. As ações de enfrentamento para as situações de
pobreza e exclusão social devem eliminar os fatores geradores da pobreza, reduzindo a
desigualdade e ampliando as oportunidades, de forma a tornar as famílias capazes de superar
as adversidades a que estão sujeitas.

4.

Justificativa

No Ceará, assim como em outros estados do Nordeste, verificamos a marca das desigualdades
sociais e das questões sociais que afetam um número significativo de famílias e indivíduos
socialmente vulneráveis e excluídos do acesso a bens e serviços , como o trabalho e renda,
moradia, educação, alimentação e lazer.
Diante dessa realidade, circunstanciada por fatores estruturais e conjunturais, aumenta a
demanda da população por serviços sociais, tornando-se um desafio consolidar os direitos
sociais.
Nesse cenário de exclusão, os segmentos populacionais mais vulneráveis são as crianças,
adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência. As vulnerabilidades e os riscos mais
frequentes são: abuso e exploração sexual, desemprego juvenil, drogadição, rompimento de
vínculos familiares, diversas deficiências, violência social ou doméstica, situação de pobreza,
entre outros.
Soma-se a essa realidade, a vulnerabilidade dos territórios favelados e periféricos encontrados
nas regionais da capital de Fortaleza, onde estão situados os Centros Comunitários, unidades
executoras do Projeto em pauta.
Para o enfrentamento dessas manifestações da questão social, o Estado se utiliza das políticas
sociais, dentre elas, a Política de Assistência Social, no escopo da Proteção Social Básica ,
cujo objetivo é prevenir a ocorrência de riscos sociais por meio do desenvolvimento de
potencialidades e aquisições, bem como, fortalecer os vínculos familiares e comunitários.
Neste cenário, a STDS, observando o princípio da subsidiariedade e na perspectiva de cumprir
suas atribuições, enquanto órgão coordenador da política de assistência social no estado do
Ceará, elaborou, a partir do diagnóstico apresentado, o projeto Famílias – Desafios e Inclusão
Social, que objetiva contribuir para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais, nas áreas de
atuação do mesmo, através da realização de serviços e projetos socioassistenciais, visando
ampliar as competências do núcleo familiar.
Para o financiamento desse projeto, a STDS conta com apoio do Fundo de Combate a Pobreza
(FECOP), que tem como objetivo assegurar o bem-estar da sociedade cearense reduzindo os
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níveis de pobreza.

5.

Histórico

Os Centros Comunitários surgiram no Ceará, no Governo do Virgílio Távora, sob a
coordenação da primeira dama Luíza Távora, para promover ações sociais nos bairros da
periferia de Fortaleza. Até o ano de 2009 existiam 10 Centros Comunitários Estaduais em
Fortaleza, desenvolvendo atividades assistenciais, assessoramento ao movimento popular e
aos projetos sociais governamentais e não governamentais, oficinas de cidadania, apoio à
pessoa idosa e pessoa com deficiência.
A partir de 2010, com as diretrizes da NOB/SUAS sobre a municipalização da Proteção Social
Básica foi iniciado o processo de redirecionamento dos Centros Comunitários Dom Lustosa,
João XXIII e Goiabeiras e as famílias usuárias dos serviços desses Centros passaram a ser
atendidas nos demais Centros Comunitários.
A partir de 2011 ampliou as ações para as famílias com o acesso à oferta de serviços, projetos
da área do trabalho, assistência social e segurança alimentar, implantação de Polo de
Empreendedor Individual, contribuindo para minimizar as situações de vulnerabilidades
sociais.
Em 2014, seguindo as orientações da NOB/SUAS sobre a municipalização da Proteção Social
Básica foi dado continuidade a este processo, sendo cedidos ao município de Fortaleza
(SETRA) os espaços de dois Centros Comunitários(CC) para serem transformados em
Unidades de CRAS(CC Luiza Távora - Pirambu) e CREAS (CC Padre Guilherme Waessen Dias Macedo).

(outras Valor
Aplicado
2007
1.534.378,69
1.534.378,69
2008
1.878.892,13
1.878.892,13
2009
1.962.416,58
1.962.416,58
2010
2.097.662,24
2.097.662,24
2011
2.092.383,21
2.092.383,21
2012
2.271.521,57
2.271.521,57
2013
2.430.000,00
2.206.655,00
2014
2.400.000,00
2.356.302,74
Obs: Foi adotado o indicador 4,12 pessoas/família
Ano

6.

Valor FECOP

Valor
fontes)

Total Nº
Beneficiários
17.000
17.000
16.512
15.000
10.500
7.000
7.000
5.000

Público Alvo

Pessoas pertencentes a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.
6.1. Critérios adotados para a seleção dos beneficiários
Pessoas pertencentes a unidade familiar ( crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos),
oriundas da população vulnerável, situadas na linha da pobreza e de extrema pobreza,
residentes na área de abrangência dos Centros Comunitários.
6.2. Documentos comprobatórios da situação de pobreza:
Comprovante de inscrição em benefícios assistenciais do Governo do Federal-Número de
Identificação Social- NIS ou;
Fatura de energia elétrica que demonstre o consumo de até 80 kwh mensais ou;
Fatura de água que demonstre o consumo de até 10 metros cúbicos mensais.
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de

7.

Objetivos (Geral e Específico)

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


Propiciar às pessoas da família ( crianças, adolescentes, jovens e idosos), o acesso
aos serviços socioassistenciais por meio da promoção de atividades de arte, cultura e
esporte, ampliando o universo informacional, artístico, cultural e social, contribuindo
para elevar sua formação cidadã;



Fortalecer a condição de empregabilidade e maiores possibilidade de inserção no
mercado através de cursos de qualificação profissional;



Oportunizar o acesso à informática básica na perspectiva de inclusão digital de
adolescentes, jovens e idosos;



Melhorar a condição de sociabilidade, convivência familiar e comunitária dos idosos
assegurando espaço de convivência;



Fortalecer a rede socioassistencial.

8. Atividades / Detalhamento das atividades
a) Realizar o cadastro das pessoas das famílias atendidas
O cadastro das famílias será elaborado pela equipe técnica do projeto a partir do
preenchimento de formulário próprio com questões pertinentes às condições
socioeconômicas das mesmas. O cadastro deve ser atualizado sempre que necessário.
b) Realizar atendimento sociofamiliar às famílias dos CCs.
Essa ação se dará através de atendimento individual; visitas domiciliares; palestras;
campanhas socioeducativas, considerando as necessidades detectadas durante o cadastro
e demais contatos com as famílias. Também serão efetivados encaminhamentos ao CRAS,
à rede socioassistencial e demais setoriais de governo para acesso a serviços, benefícios,
etc.
c) Realizar 15 cursos de qualificação profissional
Cada curso terá carga horária de 120 a 200 horas/aulas por curso com estimativa de
realizar 03 cursos de diferentes modalidades (com três turmas ao ano em cada Unidade);
cada turma com no máximo 25 pessoas, perfazendo 225 por Centro Comunitário, assim,
serão capacitadas 1.125 pessoas nos 5 Centros Comunitários.
Serão ofertados cursos de diferentes modalidades de acordo com as demandas de mercado
e potencialidades vocacionais de cada área (com base em documentos do SINE/IDT)
considerando também os interesses dos participantes. Os cursos serão ministrados por
instrutores qualificados e com supervisão da Equipe Técnica dos CC's.
d) Realizar 15 cursos de informática básica (c/20 pessoas/ cada ).
Divulgação e mobilização para os cursos, após essa etapa serão efetuadas as inscrições e
formação de cinco turmas, duas vezes por semana, com no máximo 20 pessoas em cada
turma, perfazendo 100 pessoas por Centro Comunitário. A execução dos cursos obedecerá
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o Plano de Curso com acompanhamento e avaliação das turmas e certificação para os
concludentes. Os cursos terão uma carga horaria de 52 horas e serão ministrados por
instrutores qualificados e com supervisão da Equipe Técnica dos CC's.
e) Realizar 10 grupos socioeducativos/oficinas temáticas (cada grupo c/25 pessoas );
Os grupos socioeducativos têm por objetivo suscitar uma reflexão sobre temas de interesse
das famílias (são dois grupos por Centro Comunitário , perfazendo 50 pessoas das famílias
em cada unidade). Sua execução é responsabilidade da Equipe Técnica dos CC's. As
oficinas
visam tratar de temáticas contidas na Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais e são executadas, por instrutores contratados. Os temas são: Direitos
Sociais, Potencialidades e Vulnerabilidades dos Ciclos da Vida, Prevenção a Violência
Doméstica, esclarecendo sobre os benefícios da Assistência Social,etc.
Tanto os grupos como as oficinas são realizados mensalmente sendo que os grupos
possuem carga horária aproximada de 3 horas/mês e cada oficina temática tem 9
horas/mês.
f) Realizar 05 grupos de convivência social para pessoas idosas (cada grupo com 100
idosos );
O trabalho com as pessoas idosas visa promover o desenvolvimento das relações
familiares e comunitárias, do sentimento de pertencer, participar, se identificar e integrar
compartilhando objetivos e interesses. São utilizados recursos lúdicos, interativos,
reflexivos e atividades culturais (passeios, celebração de datas comemorativas) e assim
contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Os grupos ocorrem
2 vezes por semana, com carga horária de 3 horas por encontro e sua responsabilidade
está a cargo das Equipes Técnicas dos CCs.
g) Atender pessoas das famílias possibilitando a aquisição do documento RG (carteira
de identidade).
É realizado atendimento diário ao usuário, para emissão de 1ª e 2ª via do Registro Geral
(carteira de identidade) nos CCs Santa Terezinha, São Francisco e Tancredo Neves. Os
demais Centros Comunitários prestam o serviço mensalmente com calendário previamente
marcado. O serviço é executado por equipes das unidades e tem parceria com a Secretaria
de Segurança Pública e Defesa Social.
h) Monitorar as entidades da rede socioassistencial governamental e não
governamental.
A Célula de Proteção Social Básica demanda aos CCs o procedimento de visitas e
acompanhamento às entidades de acordo com os projetos selecionados no Edital de
Subvenção, Programa Sua Nota Vale Dinheiro e Fichário Central de Obras Sociais do
Estado e também acompanhar as ações dos Centros de Referência da Assistência Social
-CRAS junto às famílias.
i) Atender adolescentes e jovens através do esporte em modalidades diversas e
atividades de arte e cultura.
São formados dois grupos de 25 adolescentes cada, para prática de futsal, duas vezes por
semana. Esse atendimento é realizado por instrutor de esportes, exclusivamente no CC
Farol, para atender a demanda espontânea dos usuários e pela disponibilidade de quadra
esportiva.
São ofertadas duas turmas de oficina de dança e duas de teatro, duas vezes por semana,
ministrada por instrutor especializado na área, especificamente no CC Farol e CC São
Francisco, respectivamente. O número de pessoas por turma será de no máximo 25
adolescentes.
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j) Realizar 10 oficinas produtivas.
As oficinas são definidas em cada Centro Comunitário de acordo com a afinidade e
5
demanda dos usuários na área de trabalhos manuais e artesanais . Cada oficina terá carga
horária de 120 a 200 horas/aulas, sendo ofertadas 02 oficinas diferentes, com três turmas
ao ano em cada Unidade. Cada turma possui em torno de 25 pessoas, somando 150
pessoas por CC. Assim, um total de 750 pessoas serão capacitadas nos 5 Centros
Comunitários. Os cursos são ministrados por instrutores especializados na área.
As oficinas têm objetivo de propiciar a aprendizagem de técnicas de artesanato, estimulando
o desenvolvimento da criatividade, sociabilidade e afetividade bem como favorecer a
geração de novos conhecimentos que possibilitem às famílias criar uma renda extra.
9. Produtos
Produto
Quantidade Fontes de Verificação
Adolescentes e jovens participando de
125
Ficha de inscrição
atividades de esporte e arte-cultura
Frequência
Grade programática
Relatórios
Atendimento sociofamiliar
1.000
Ficha de inscrição
Frequência
Pessoas qualificadas profissionalmente
1.125
Ficha de inscrição por curso/CC;
Grade programática dos cursos;
Frequência; Relatórios; Certificação
Pessoas das famílias participando em
250
Ficha de inscrição
grupos socioeducativos/ oficinas temáticas
Frequência; Grade programática
Pessoas capacitadas em informática
Ficha de inscrição e frequência
500
básica.
Grade programática dos cursos;
Relatórios; Certificação.
Pessoas
com
documentação
de
Prontuário Civil
3.000
identidade(RG) expedida
Pessoas
participantes
produtivas

de

oficinas

750

Ficha de inscrição e frequência
Grade programática; Relatórios.

Pessoas idosas atendidas em Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

500

Ficha de inscrição e frequência
Grade programática.

Monitorar
entidades
da
rede
socioassistencial conveniadas com a
STDS e entidades encaminhadas pelo
Fichário Central de Obras Sociais do
Estado.

198

Instrumental de Acompanhamento
Nota de Vistoria
Ficha Cadastral da Entidade
Parecer Técnico

10. Metas
 Atender 1.000 famílias;


Atender 3.000 pessoas com expedição de documentos;

5
Tipos de oficinas de produção oferecidas nos Centros Comunitários: bordado, customização, boneca de
pano, composição em retalho, pintura em tecido, biscuit,
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Atender 1.125 pessoas com cursos de qualificação profissional;



Atender 500 pessoas com curso de informática básica;



Atender 500 pessoas idosas em grupos de convivência social;



Atender 250 pessoas em grupos socioeducativos/oficinas temáticas;



Atender 750 pessoas em oficinas produtivas;



Atender 125 adolescentes e jovens em atividades de esporte,arte e cultura;


Monitorar 198 entidades com projetos conveniados com a STDS e
encaminhadas pelo Fichário Central de Obras Sociais do Estado (meta estimada).

entidades

11. Resultados Esperados
Famílias com acesso a serviços socioassistenciais;
Pessoas com melhores condições de acesso ao mercado de trabalho;
Fortalecimento da rede socioassistencial.

12. Integração de Ações
O Projeto é operacionalizado nos Centros Comunitários buscando parcerias na rede
socioassistencial e setoriais de governo, na perspectiva da complementariedade das ações
junto ao público atendido através dos encaminhamentos diversos. Existe também articulação
entre as outras políticas da STDS, como, Coordenadoria do Empreendedorismo e
Coordenadoria do Trabalho.

13. Monitoramento
O acompanhamento sistemático das atividades, insumos, recursos será bimestral e sempre
relacionado aos objetivos do projeto, sendo parte integrante de sua gestão, através do qual é
possível captar as informações definidas como prioritárias, além de produzir os elementos
necessários para a avaliação. Ações de responsabilidade dos técnicos do NASA .
13.1 Dados utilizados
A coleta de informações sobre o desenvolvimento do projeto será realizada através do
instrumental de acompanhamento, onde serão registrados os dados quantitativos e qualitativos
da operacionalização do projeto em cada CC: plano de ação, planejamento de trabalho dos
técnicos, cadastro das famílias, programação dos cursos, indicadores e metas e outros.
Além disso, serão realizadas reuniões mensais com coordenadores das unidades e equipe
técnica para avaliação em processo.
O monitoramento terá como finalidade constatar se os processos que envolvem os objetivos e
metas definidas para os Centros Comunitários foram atingidos, a saber:


Nº de famílias com atendimento sociofamiliar (atendimento individualizado, visitas
domiciliares e encaminhamentos à rede socioassistencial e demais setoriais, etc);;;
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Nº de cursos de qualificação profissional realizados / pessoas qualificadas;



Nº de cursos de informática básica realizados e pessoas capacitadas



Nº de oficinas produtivas;



Nº de grupos socioeducativos/oficinas temáticas para pessoas das famílias;



Nº de grupos de esporte, arte/cultura para adolescentes e jovens;



Nº de grupo de pessoas idosas;



Nº de pessoas com documento de RG expedido;



Nº de entidades monitoradas.

Na execução do Projeto foram utilizados dados do MDS,/SAGI; IBGE; IPECE etc.

13.2. Cadastro dos Beneficiários
O cadastro dos beneficiários será realizado pelos técnicos dos CC's e serão armazenados em
planilhas Excel informatizadas

14. Pressupostos de Risco
A entidade cogestora não cumprir o Plano de Trabalho;
Atrasos na liberação de recursos prejudicando a execução das ações;

15. Orçamento 2015
Valor FECOP
(R$)

Detalhamento

Valor Outras
Fontes (R$)

Valor Total

NATUREZA DA DESPESA
1. DESPESAS CORRENTES
1.1 – Material de Consumo
(339030)

387.888,26

-

387.888,26

1.2 – Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica (339039)

192.000,00

-

192.000,00

1.610.111,74

-

1.610.111,74

1.3 - Contribuições –
Transferências (335041) (*)
2. DESPESAS DE CAPITAL
2.1 – Equipamentos
Material permanente
Total

e

10.000,00

-

10.000,00

2.200.000,00

-

2.200.000,00

(*) DETALHAMENTO DO ELEMENTO DE DESPESA NO ANEXO 2
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16. Cronograma de Desembolso Fonte FECOP
Item de Despesa

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Total

Material de Consumo

91.972,06

33.324,02

33.324,02

33.324,02

33.324,02

33.324,02

33.324,02

33.324,02

62.648,04

387.888,26

Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica

48.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

32.000,00

192.000,00

445.800,00 148.600,00

130.483,94

130.483,94

129.657,31

129.657,31

129.657,31

129.657,31

236.114,62

1.610.111,74

Contribuições
Equipamento
Total

-

-

585.772,06 197.924,02

10.000,00
189.807,96

179.807,96

178.981,33

178.981,33

178.981,33

178.981,33

330.762,68

10.000,00
2.200.000,00

58

17. Distribuição dos Recursos por Municípios em 2015
N°
de
Ordem

Região
Administrativa

Municípios

01 - RMF

Fortaleza

Total

Valor
(R$)

FECOP

Valor
Fontes
(R$)

2.200.000,00
2.200.000,00

Outras

Pessoas
Beneficiadas

5.000
5.000

18 Responsável (eis) pelo Projeto
Coordenadoria / Gerência
Técnico
E-mail
Fone

Coordenadoria da Proteção Social Básica
Mary Anne Libório de Patrício Ribeiro
assistencia.social@stds.ce.gov.br
(085) 31014589
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ANEXO I
MARCO LÓGICO
Cadeia
Lógica
de Objetivos
Impactos

Resultados

Descrição

Indicadores

Acesso a outras políticas, programas, % de famílias que acessaram outras
políticas, programas e projetos e
projetos e serviços. (*)
serviços.

Fortalecimento dos vínculos familiares e % de famílias que realizam atividades
comunitários.
intergeracionais

Meios de Verificação

Aplicação de questionários com as
famílias (**)

Riscos

Atraso na liberação
de
recursos
repercutindo
na
execução
das
ações;

Aplicação de questionários com as
famílias (**)

% de famílias onde as decisões são
tomadas coletivamente;

Produtos

Crianças, adolescentes e jovens
participando de atividades de esporte e Nº de crianças e adolescentes Ficha de inscrição;
participando das atividades de esporte
arte cultura;
e arte cultura
Frequência;
Pessoas capacitadas em cursos de
qualificação profissional e informática
básica

Grade programática;
Nº de pessoas capacitadas nos cursos
de
qualificação
profissional
e Relatórios.
informática básica;

Pessoas capacitadas em oficinas
produtivas

Nº de pessoas capacitadas em oficinas
produtivas;

Baixo
nível
de
comprometimento
das pessoas das
famílias causando
evasão
das
atividades;

Famílias acompanhadas em grupos Nº de pessoas acompanhadas em
socioeducativos/ oficinas temáticas e grupos
socioeducativos/
oficinas
atendimentos individualizados.
temáticas e atendimentos individuais.
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Nº de pessoas idosas atendidas em
Pessoas idosas atendidas em Serviço
Serviço
de
Convivência
e
de Convivência e Fortalecimento de
Fortalecimento de Vínculos
Vínculos;

Pessoas
com
documentação
identidade (RG) expedida. (****)
Atividades

Nº de pessoas com documentação de
de identidade (RG) expedida (****)

Cadastro das famílias

Nº de famílias cadastradas

Realização de cursos de qualificação Nº de cursos
profissional.
profissional;

de

Ficha de Cadastro e Frequência;
qualificação

Realização de cursos de informática Nº de cursos de informática básica
básica.
Nº de grupos socioeducativos /oficinas
Realização de grupos socioeducativos e temáticas
oficinas temáticas;
Nº de grupos de convivência social
Atendimento de adolescentes e jovens para pessoas idosas
em atividades de arte, cultura e esporte;
Nº
de
entidades
da
rede
Realização de grupos de convivência socioassistencial governamental e não
social para pessoas idosas;
governamental monitoradas

Prontuário Civil;

Grade programática;

Instrumental de Acompanhamento;
Nota de Vistoria;
Ficha Cadastral da Entidade;
Parecer Técnico.

Expedição de documento de identidade Nº de adolescentes e jovens atendidos
através do esporte em modalidades
(RG)
diversas e atividades de arte e cultura
Monitoramento das entidades da rede
socioassistencial governamental e não
governamental.
Insumos

Recursos Financeiros do FECOP

Recursos Financeiros do FECOP

SIAP

Recursos Humanos da STDS

Recursos Humanos da STDS

Relatório de Prestação de Contas
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ANEXO II

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
QUADRO IV
CONTRIBUIÇÕES – TRANSFERÊNCIA (ENTIDADE)
Especificação
Vantagens e vencimentos
Diárias e ajuda de custo

Jan

Remunureção Serviços de natureza eventual
Fornecimento de alimentação para eventos
Serviço de locação de equipamento de multimidia
Locação de veículo
Deslocamento e hospedagem de participantes e intrutores de cursos
Material de expedinente
Material de didático
Vestuário e uniformes em geral
Combustíveis e lubrificantes
Material recreativo, esportivo e de arte
Material para reparos e conservação de imóveis e equipamentos
Matéria prima para cursos e oficinas
Material gráfico
Utensílios de copa e cozinha
Total Geral:

Fev

Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
214.328,44 71.309,48 53.193,42 53.193,42 54.571,14 54.571,14 54.571,14 54.571,14 109.142,28
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
400,00
36.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 24.000,00
990,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
660,00
900,00
300,00
300,00
300,00
200,00
200,00
200,00
200,00
400,00
54.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 36.000,00
1.111,56
370,52
370,52
370,52
366,17
366,17
366,17
366,17
732,34
10.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
6.600,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
9.000,00
9.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
8.000,00
19.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00 13.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
8.000,00
30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00 16.200,00
22.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00 15.000,00
13.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
8.000,00
6.270,00
2.090,00
2.090,00
2.090,00
2.090,00
2.090,00
2.090,00
2.090,00
4.180,00
445.800,00 148.600,00 130.483,94 130.483,94 129.657,31 129.657,31 129.657,31 129.657,31 236.114,62

Total Geral
719.451,60
2.000,00
144.000,00
3.960,00
3.000,00
216.000,00
4.420,14
40.800,00
57.000,00
42.000,00
78.000,00
48.000,00
108.600,00
90.000,00
51.000,00
25.080,00
1.610.111,74
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Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

Projeto: Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família (PAIF)
(Proteção Social Básica)

Janeiro/2015
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Secretaria (Proponente)

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS

Programa (PPA)

050 - Assistência Social

Mapp (Nº e Denominação)

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

Período de Execução (em
2015)

Janeiro a dezembro de 2015

Categoria

Projeto Assistencial - Proteção Social Básica

 Descrição do Projeto
O projeto inclui-se no âmbito da Proteção Social Básica e se propõe a dar continuidade ao
cofinanciamento estadual em 159 municípios apoiando-os técnica e financeiramente no
fortalecimento das ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) nos
Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, até atingir a universalização dos
municípios cearenses e dos CRAS.
O PAIF é um serviço da Política de Proteção Social Básica do SUAS, constituindo-se em um
dos principais serviços que formam a rede de proteção social de assistência social,
apresentando a proposta de enfrentar a pobreza, a fome, a desigualdade e a redução de
incidência de riscos e vulnerabilidades sociais que afetam as famílias e seus membros. O PAIF
concretiza a responsabilidade do poder público, exigindo, portanto da esfera estadual o
cofinanciamento na perspectiva de fortalecer as ações desse serviço.
 Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual
O cofinanciamento para a política de Assistência Social deve ser definido com base na divisão
de competências entre as esferas de governo, orientada nacionalmente e realizada em
corresponsabilidade entre os entes federados, levando em consideração o porte dos
municípios, as vulnerabilidades e a complexidade dos serviços de forma que o repasse tem
que ser regular e automático.
A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), no sentido de cumprir com as
diretrizes da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS) e
mediante o Pacto Federativo celebrado entre a União, Estados e Municípios, elaborou sua
proposta de ordenamento territorial para as ações de Cofinanciamento do Serviço de Proteção
e Atendimento Integral à Família (PAIF), a qual orienta a partilha e transferência de recursos da
Assistência Social para os fundos da Assistência Social.
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é uma atribuição exclusiva do
poder público e é desenvolvido necessariamente no Centro de Referência de Assistência
Social – CRAS. Todo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), independentemente
da fonte financiadora, deve, obrigatoriamente, implementar o Programa de Atenção Integral à
Família (PAIF), ou seja, o PAIF só é executado no CRAS e todo CRAS executa,
obrigatoriamente, o PAIF.
O referido projeto é de continuidade e tem como objetivo prestar apoio técnico e financeiro a
159 municípios a fim de atingir a universalização dos municípios cearenses e dos CRAS, nas
despesas referentes ao fortalecimento das ações do PAIF. Assim, os municípios cofinanciados
devem atendar às famílias socialmente vulneráveis em decorrência da pobreza, do precário ou
nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade
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e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social, residentes nos territórios de
abrangência dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).
O Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) ofertado
nos CRAS tem caráter obrigatório, com repasse regular e automático para que o trabalho social
possa ser desenvolvido de forma contínua, de modo a fortalecer a função protetiva da família,
prevenir as rupturas dos vínculos familiares e comunitários, promover seu acesso e usufruto de
direitos e contribuir na melhoria da sua qualidade de vida.
No PPA 2012/2015 o projeto se insere no Eixo de Governo “Sociedade Justa e Solidária’, e no
Programa 050 - Assistência Social; Objetivo 008 – Apoiar a gestão municipal na implementação
de serviços, projetos e benefícios de Proteção Social Básica; Meta 01142 - Assegurar o
cofinanciamento das ações do Programa de Atendimento Integral às Famílias (PAIF) nos 184
municípios; a Iniciativa 03180 - Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral
à Família (PAIF).
Na Matriz de Resultados do Governo do Estado, as ações deste projeto colaboram para o
alcance do Resultado Estratégico Setorial “População em Situação de Vulnerabilidade e Risco
com Garantia de Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional” e suas realizações
podem ser aferidas por meio do indicador “Número de pessoas em situação de risco com
direitos sociais garantidos”.
 Diagnóstico
Segundo o IPECE, O Estado do Ceará possuía em 2010 um valor da renda média domiciliar
per capita de R$ 492,36, sendo de R$ 573,94 nas áreas urbanas e R$ 220,43 nas áreas rurais.
Quando é analisada a renda domiciliar per capita mediana o valor do rendimento reduz-se,
atingindo respectivamente R$ 255,00, R$ 303,00 e R$ 150,00 para o total dos domicílios, os
domicílios urbanos e os rurais. A mediana corta a distribuição dos dados de renda ao meio, ou
seja, 50% dos domicílios possuem renda domiciliar per capita inferior a R$ 255,00 e 50%
detêm renda acima deste valor.
De acordo com os dados do Censo Demográfico 2010, verifica-se que no Ceará mais da
metade dos domicílios possuem renda domiciliar per capita inferior a ½ salário mínimo. Do total
de domicílios, 4,45% não possuem rendimento, 26,25% têm rendimento inferior a ¼ de salário
mínimo e 53,66% possuem renda domiciliar per capita inferior a ½ salário mínimo. Enquanto
isto, somente 18,42% apresentam rendimento superior a um salário mínimo.
No ano de 2011, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) estipulou o
valor de renda familiar mensal de R$ 70,00 por pessoa, como linha de miséria, quando do
lançamento do Programa de Erradicação da Extrema Pobreza do Governo Federal. Em
consonância com essa linha de extrema pobreza adotada, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) disponibilizou um conjunto de dados relativos à população e aos domicílios
particulares permanentes sem rendimento e com rendimento nominal mensal domiciliar per
capita inferior a 70 reais.
De acordo com esses dados, o estado do Ceará possuía 1.502.924 moradores residentes em
domicílios com rendimentos mensais por pessoa que não ultrapassavam o valor de R$ 70,00
(IBGE, 2010). Isso significa que 17,8% da população cearense foi classificada em situação de
miséria, com base no parâmetro estabelecido pelo MDS. Em termos proporcionais, o Ceará é o
sétimo estado da federação com maior percentual de pessoas nessa condição. Já em termos
de participação relativa, dos 16,3 milhões de brasileiros nesta faixa de renda domiciliar per
capita, 9,24% estão localizados no Ceará. Isto implica que o Estado é o terceiro do país com
maior contingente de pessoas extremamente pobres ou miseráveis, atrás apenas da Bahia
(14,80%) e do Maranhão (10,40%).
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Analisando os municípios, constata-se que Fortaleza (5,46%) obteve a menor proporção,
sendo seguida pelos municípios de Maracanaú (7,05%), Pacatuba (8,05%), Eusébio (8,24%) e
Horizonte (9,10%), todos pertencentes à Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os
municípios com as maiores proporções foram Granja (47,49%), Choró (45,84%), Croatá
(45,67%), Miraíma (44,88%) e Santana do Acaraú (43,57%).
Com relação ao Brasil, esse percentual é de aproximadamente 8,5% da população de 190,7
milhões, o que colocou o Ceará em uma condição relativamente precária.
O Estado do Ceará possui 184 municípios, que de acordo com o porte populacional e a
condição de vulnerabilidade (IPECE, nota técnica 51/2012), são caracterizados da seguinte
forma:
 50% são municípios de pequeno porte I com população até 20.000 habitantes e com
65,36% de pessoas em situação vulnerável;
 32% são municípios de pequeno porte II com população de 20.001 a 50.000 habitantes e
com 62,69 % de pessoas em situação vulnerável;
 13,59% são municípios de médio porte com população de 50.001 a 100.000 habitantes e
com 56,68 % de pessoas em situação vulnerável;
 3,80% correspondem a municípios de grande porte de 100.001 a 900.000 habitantes e com
45,75 % de pessoas em situação vulnerável;
 0,54% correspondem a 01 metrópole com população superior a 900.000 habitantes e
29,65% de pessoas em situação vulnerável.
Os dados acima retratam que no Ceará predomina os municípios de pequeno porte, com
grande percentual de pessoas em situação de vulnerabilidade.
A Política de Assistência Social considera a pobreza um fenômeno multidimensional e
intergeracional que não se resume à privação de renda, mas também à limitação de
capacidades, de segurança e de bem estar. As ações para enfrentar a pobreza e a exclusão
social devem eliminar os fatores estruturais geradores da pobreza, reduzindo a desigualdade
de oportunidades, através da ampliação do capital humano dos mais pobres e de sua
capacidade futura de geração autônoma de renda.
A Proteção Social Básica (PSB), função prevista na Política Nacional da Assistência Social
/(MDS/SNAS/2004) e executada em âmbito municipal, através dos Centros de Referência da
Assistência Social e da rede socioassistencial, tem como objetivo prevenir situações de risco e
de vulnerabilidades por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, através da operacionalização se serviços,
benefícios, projetos e programas.
Nos municípios o CRAS é a unidade de referência da Proteção Social Básica que executa o
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), ação continuada de
acompanhamento social às famílias, com proteção social pró-ativa, acolhida, escuta, orientação
e referência, e onde são oferecidos e desenvolvidos serviços, benefícios, programas, projetos e
ações de apoio às famílias e indivíduos na garantia dos seus direitos de cidadania, com ênfase
no direito à convivência familiar e comunitária.
Existem no Estado do Ceará 382 CRAS implantados e distribuídos nos 184 municípios.
Considerando, portanto, as normativas e as diretrizes do cofinanciamento no campo da PSB, o
PAIF deve ser prioritariamente cofinanciado pelas três esferas de governo, assegurando que o
trabalho social com as famílias possa ser desenvolvido de modo a fortalecer a sua função
protetiva, prevenir as rupturas dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e
contribuir na melhoria da sua qualidade de vida.
66

 Justificativa
O Pacto de Aprimoramento da Gestão do Sistema Único da Assistência Social é o instrumento
que representa e qualifica o Estado para a gestão da Política de Assistência Social e para
receber recursos da União no âmbito dessa política. O Estado do Ceará firmou esse pacto com
a União, através da Secretaria Nacional da Assistência Social do Ministério do
Desenvolvimento Social, incluindo como uma de suas metas para o período 2007 – 2010, a
cobertura do Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)
e dos Benefícios Eventuais para todos os 184 municípios do Estado. O não cumprimento das
metas do Pacto coloca o Estado numa situação de débito com a PNAS e com os Municípios,
considerando que essas metas foram pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e
aprovadas no Conselho Estadual da Assistência Social (CEAS), instâncias que deliberam e
fiscalizam a operacionalização do Sistema Único da Assistência Social (SUAS).
Com o cofinanciamento dos serviços, muda a lógica do financiamento dessa área havendo um
grande avanço na forma de executar a Política:






Muda a relação entre o Município e o Estado e desses com a União. Os recursos são
transferidos do fundo nacional para o municipal e estadual, de forma direta (fundo a fundo),
fortalecendo os recursos orçamentários da assistência social;
Acaba a relação convenial entre entes federados;
O cálculo dos valores deixa de ser baseado em per capita, instalando-se o critério pautado
em pisos de Proteção Social Básica e Especial e em repasse fundo a fundo, de forma
regular automática a partir de planos de ação e prestação de contas;
Permite viabilizar o atendimento das necessidades efetivamente identificadas nos territórios
dos municípios, de acordo com sua natureza, situação a que se destina, etc;
Respeita a autonomia dos entes federados e suas realidades específicas. Cada ente pode
definir seus critérios de partilha, de transferência, mecanismo para efetivação dos repasses,
etc., desde que não desrespeite a PNAS;

O Estado Brasileiro tem a responsabilidade de “cofinanciar a Proteção Social Básica, mediante
aporte de recursos financeiros...”. A União, os Estados e os Municípios são, portanto,
corresponsáveis pelo financiamento da Política o que garante a institucionalidade da
Assistência Social como política pública. Na perspectiva nacional o cofinanciamento deve ser
universalizado para todos os municípios e para toda a rede de CRAS. A União e o Município já
cumprem essa orientação. Cada esfera precisa cumprir o papel que lhe foi atribuído no âmbito
da LOAS e da NOB/SUAS, e cofinanciar os serviços da Proteção Social Básica é um deles.
Para responder ao pacto, o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Social, assumiu o Cofinanciamento Estadual do Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família– PAIF. No entanto, o cofinanciamento não atingiu todos os
municípios e CRAS, tendo sido estabelecido critérios de escolha dos municípios, uma vez que
o Governo Estadual não aderiu ao critério da universalização. Os critérios foram pactuados na
Comissão Intergestores Bipartite - CIB, utilizando o ranking do Índice de Vulnerabilidade Social
Composto – IVSC, elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará –
IPECE, mediante Nota técnica nº 23. O valor do cofinanciamento estadual do PAIF tem como
referência o percentual de 50% (cinqüenta por cento) do montante repassado pela União
(R$1.80) aos municípios para a execução desse serviço. Dessa forma, o valor do piso básico
fixo no Ceará, corresponde a R$ 0,90 (noventa centavos) por família referenciada no CRAS.
Atualmente, este valor está defasado considerando a inflação do período da fixação do mesmo
de 2009 a 2014, bem como o fato da União estar repassando o piso no valor de R$2,40, para o
atendimento da previsão de famílias por porte populacional a ser trabalhada no CRAS.
De acordo com a pactuação com a CIB, o Ceará cofinancia apenas 01 CRAS em cada
Município, com exceção de Fortaleza, que são 24 CRAS implantados e, são cofinanciados 23
CRAS. Ainda de acordo com esse pacto e com a resolução da CIB somente após a cobertura
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de 100% dos municípios será cofinanciado mais de um CRAS por município.
A universalização do cofinanciamento nos 184 municípios cearenses é justificada na NOB/
SUAS que define “para os serviços, o recurso financeiro deve ser repassado de forma regular e
automática, a partir da transferência Fundo a Fundo.”, ou seja, os recursos repassados para a
execução dos serviços não podem ser interrompidos, uma vez que os serviços também não
podem deixar de ser oferecidos à população.

Nº de municípios e CRAS integrantes do Cofinanciamento Estadual PAIF
Ano

2009

2010

2011

2012

2013

Qtd. Municípios

103

103

103

103

148

Porte

Qtd.

Metrópoles

1

Grande

6

Médio

21

Porte I

32

Porte II

43

Metrópoles

1

Grande

6

Médio

21

Porte I

32

Porte II

43

Metrópoles

1

Grande

6

Médio

21

Porte I

32

Porte II

43

Metrópoles

1

Grande

6

Médio

21

Porte I

32

Porte II

43

Metrópoles

1

Grande

6

Médio

23

Porte I

69

Nº CRAS

110

110

110

110

170
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Ano

Qtd. Municípios

2014

159

2015

159

Porte

Qtd.

Porte II

49

Metrópoles

1

Grande

6

Médio

23

Porte I

74

Porte II

55

Metrópoles

1

Grande

6

Médio

23

Porte I

74

Porte II

55

Nº CRAS

181

181

 Histórico
O Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF teve início
no ano de 2009, atendendo a 103 (cento e três) municípios, em 2013, a 148 (cento e quarenta
e oito) municípios e em 2014, expandindo para mais 11 (onze) municípios, totalizando 159
municípios, ou seja, 86% dos municípios cearenses cofinanciados.
Ano

Valor FECOP

Valor (outras
fontes)

Valor Total
Aplicado

Nº de Beneficiários

2007

-

-

-

-

2008

-

-

-

-

2009

3.287.250,00

-

3.287.250,00

348.066 *

2010

3.500.000,00

-

3.500.000,00

349.650 *

2011

4.752.350,00

-

4.752.350,00

355.475 *

2012

4.989.967,00

-

4.989.967,00

112.177 *

2013

7.143.200,00

-

7.143.200,00

517.630 *

2014

7.300.000,00

-

7.300.000,00

536.630 *

Observação:*Adotou-se o índice de 4,12 para transformar família atendida em pessoas beneficiadas por
família.
** A meta a ser atendida é com o recurso financeiro dos três entes: Federal, Estadual e Municipal, pois,
como define o Cofinanciamento do PAIF é de responsabilidades e competência para as três esferas de
governo.
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 Público Alvo
159 municípios cearenses cofinanciados, visando o atendimento as famílias em situação de
vulnerabilidade social nos 181 Centros de Referência da Assistência Social – CRAS nos
referidos municípios.
6.1. Critérios adotados para a seleção dos beneficiários
Os municípios cearenses cofinanciados com PAIF são selecionados com base no ranking
elaborado pelo IPECE (Nota técnica Nº 52 de novembro de 2012) que considera o porte
populacional e mensura o Índice de Vulnerabilidade Municipal Composto (IVMC). Estes, por
sua vez, beneficiam as famílias socialmente vulneráveis em decorrência da pobreza, do
precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e
sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social, residentes nos
territórios de abrangência dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). O
atendimento é prioritário ao público beneficiário de programas de transferência de renda e
benefícios assistenciais, pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam
situações de vulnerabilidade social.
6.2. Documentos comprobatório da situação de pobreza:
As famílias são atendidas nos 181 CRAS dos 159 municípios cofinanciados de acordo com a
política de Assistência Social que considera a pobreza um fenômeno multidimensional e
intergeracional que não se resume à privação de renda, mas também à limitação de
capacidades, de segurança e de bem-estar.
A PNAS veda qualquer comprovação vexatória de necessidade.

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


Apoiar técnica e financeiramente os municípios na oferta da Proteção Social Básica
mediante a execução do serviço PAIF;



Ampliar o acesso as ações do Serviço de Proteção e Atendimento integral às famílias em
situação de vulnerabilidade sociais ofertadas nos CRAS;



Fortalecer a implementação do SUAS, através do fortalecimento dos CRAS no Ceará.

8. Atividades / Detalhamento das atividades
Detalhamento das Atividades
a) Articular para a universalização do cofinanciamento
Articular intra e inter secretaria, conselho e comissões (CEAS, CIB e CCPIS) para a
universalização do cofinanciamento.
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b) Assessorar as equipes técnicas e de gestão e conselheiros municipais de assistência social
dos municípios no âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF):
O assessoramento técnico da Coordenação da Proteção Social Básica e Segurança
Alimentar e Nutricional (CPSB e SAN)/Núcleo de Benefícios e Transferência de Renda
(NBTR) será realizado junto às equipes técnicas e de gestão para a elaboração do
Plano de Ação Anual e dos Demonstrativos Sintéticos de Execução Físico-Financeiro
semestral no Sistema de Cofinanciamento Estadual (SECOFI) e para a transferência de
recurso e a execução financeira e Conselho Municipal de Assistência Social para
análise e a validação ou não das informações prestadas pela gestão.
c) Capacitar a gestão, equipe técnica municipal e conselheiros da Assistência Social (CMAS)
sobre os instrumentais do SECOFI e temáticas referentes ao Cofinanciamento e o Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF):
A capacitação será realizada pela Coordenação da Proteção Social Básica e Segurança
Alimentar e Nutricional (CPSB) e SAN/Núcleo de Benefícios e Transferência de Renda
(NBTR) aos conselheiros, gestores e técnicos municipais.
d) Realizar a transferência de recurso financeiro:
Alimentar os sistemas: MAPP, o S2GPR e o SECOFI, providenciar no SIAP a solicitação
de parcelas e abertura de processo, articular junto á Coordenadoria Administrativa
Financeira a transferência do recurso financeiro aos municípios do Fundo Estadual para
o Municipal da Assistência Social e acompanhar o processo.
e) Acompanhar e monitorar a execução do PAIF nos municípios cofinanciados:
O acompanhamento e monitoramento são realizados pela Coordenadoria da Proteção
Social Básica e Segurança Alimentar e Nutricional (CPSB e SAN)/ Núcleo de Ações
Sócio assistências (NASA) em visita in loco aos CRAS.
f) Analisar as informações contidas nos instrumentais do SECOFI, alimentados pela da gestão
e validados ou não pelo CMAS: Plano de Ação anual, Demonstrativo Sintético de Execução
Físico Financeiro semestral.
Os dados inseridos nos instrumentais do SECOFI: Plano de Ação anual e Demonstrativo
Sintético de Execução Físico Financeiro semestral são analisados e os representantes
municipais e conselheiros são orientados caso necessário a realizar as alterações
necessárias.
g) Avaliar as ações desenvolvidas
A avaliação será realizada pela análise de dados oriundos dos processos de gestão, do
SECOFI e outras fontes como questionário quando aplicado junto às equipes
municipais, das informações dos assessoramentos técnicos, entre outras.

9.Produtos

Produtos
Instrumentais
Preenchidos e
validados

2015

Fontes de Verificação

159 planos de Ação e 318 Demonstrativos Sistema
Estadual
de
Sintéticos de Execução Físico Financeira Cofinanciamento - SECOFI
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Equipes
assessoradas

159
Equipes municipais assessoradas

Pessoas
capacitadas

477 pessoas capacitadas

Número de Notas Técnica e
Informes enviados.
Freqüência
realizados

dos

eventos

10. Metas


Cofinanciar 159 municípios cearenses com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família (PAIF) em 181 CRAS ;



Beneficiar 130.250 famílias com 536.630 pessoas.

Obs: Adotou-se o índice de 4,12 pessoas beneficiadas por família.

11. Resultados Esperados


Continuar o cofinanciamento nos 159 municípios fortalecendo o serviço PAIF junto às
famílias atendidas pelos CRAS visando atingir a universalização dos municípios e CRAS;

 Pessoas em situação de vulnerabilidade social de 159 municípios sendo atendidas pelo
PAIF nos 181 CRAS Cofinanciados pelo Estado

12. Integração de Ações
O projeto está interligado à rede de proteção social e de promoção social dos municípios
cofinanciados, ao Programa Bolsa Família e ao Cadastro Único. As famílias que são atendidas
e/ou acompanhadas pelo PAIF, nos CRAS cofinanciados pelo FECOP têm o perfil de usuárias
dos serviços socioassistenciais ofertados em seus municípios. O desenvolvimento social das
famílias em situação de vulnerabilidade requer, entre outras condições, a mobilização de
dinâmicas locais, como os serviços públicos, a rede de entidades privadas e o protagonismo da
comunidade.

13. Monitoramento
O acompanhamento será realizado diretamente pela equipe gestora municipal junto aos CRAS,
unidades responsáveis pela execução do PAIF eo monitoramento será realizado pela equipe
da STDS/Coordenadoria da Proteção Social Básica e Segurança Alimentar e Nutricional –
NASA .
Em nível estadual, semestralmente é realizada uma sistematização da base de dados e
avaliado o processo tendo como base comparativa o Plano de Ação Anual e o Demonstrativo
Sintético Físico-Financeiro onde são registrados o alcance das metas planejadas e os recursos
recebidos e gastos, em relação não apenas ao repasse financeiro do Fundo Estadual de
Assistência Social para os Municípios, mas também em relação às demais fontes que
participam do cofinanciamento (federal e municipal). A análise dos dados colhidos através
dessa ferramenta possibilita identificar o desempenho do município em relação a gestão dos
recursos assim como em relação a alguns aspectos técnicos como atividades, metas de
atendimento, entre outros.
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A partir da análise das informações são detectadas inconsistências e dificuldades na execução
do projeto e definidas as estratégias para, junto ao município, melhorar o seu desempenho.

13.1 Dados utilizados
Análise das informações contidas no Plano de Ação Anual e nos Demonstrativos Sintético de
Execução Físico-Financeiro semestrais do ano corrente e dos anos anteriores, bem como, da
validação ou não do respectivo Plano e Demonstrativo pelo Conselho Municipal de Assistência
Social CMAS.
Com base nos dados armazenados no Sistema Estadual de Cofinanciamento (SECOFI),
ferramenta informacional construída especificamente para acessar e acompanhar o
desempenho físico e financeiro do projeto, e o Plano de Ação Anual e também serão coletadas
e analisadas informações dos relatórios de assessoramento técnico aos municípios com
cofinanciamento estadual e das informações coletadas com a aplicação de questionário nos
municípios cofinanciados pelo Estado.
13.2 Cadastro dos beneficiários
Considerando que o Estado é o Coordenador e o município é o executor da política de
assistência social, os beneficiários diretos do Projeto são os municípios cofinanciados. Os
dados cadastrais dos municípios cofinanciados são enviados por ofício e estão armazenados
no Sistema Estadual de Cofinanciamento (SECOFI) e em pastas de arquivos digitais. O
cadastro das pessoas beneficiadas no município cofinanciado com o PAIF são de
responsabilidade dos municípios.

14. Pressupostos de Risco





Rotatividade de técnicos na gestão e nos CRAS;
Não alimentação e/ou dados informados com inconsistência ou alimentação dos dados no
SECOFI após o prazo pré-estabelecido para preenchimento do Plano de Ação Anual e dos
Demonstrativos Sintéticos de Execução Físico-Financeiro semestrais;
Atraso na aprovação do projeto FECOP acarretando atraso na transferência do recurso
financeiro do Estado para as Prefeituras;
Execução financeira insatisfatória.

15. Orçamento 2015
Detalhamento

Valor FECOP
(R$)

Valor Outras
Fontes (2015)

Valor Total (2015)

NATUREZA DA DESPESA
1. DESPESAS CORRENTES
1.1. Transferência de recursos para
as Prefeituras (334141)

6.885.000,00

-

6.885.000,00

1.2 – Contribuições – Transferência
(335041) (*)

415.000,00

-

415.000,00

7.300.000,00

-

7.300.000,00

TOTAL

(*) DETALHAMENTO DO ELEMENTO DE DESPESA NO ANEXO 3
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16. Cronograma de Desembolso Fonte FECOP

Item de
Despesa

Mar

Transferência
de Recursos
1.721.250,00
para
Prefeituras
Contribuições
Total

1.721.250,00

Abr

Mai

Jun

573.750,00 573.750,00 573.750,00

-

-

-

573.750,00 573.750,00 573.750,00

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

573.750,00

573.750,00

573.750,00

573.750,00

1.147.500,00

-

-

-

415.000,00

-

-

-

415.000,00

573.750,00

573.750,00

988.750,00

573.750,00

1.147.500,00

-

7.300.000,00

6.885.000,00
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17. Distribuição dos Recursos por Municípios em 2015

MACRO

1

8

Abaiara

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

2

6

Acarape

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

3

2

Acarau

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

4

8

Acopiara

Porte I
Porte
Médio
Porte
Médio

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

5

4

Aiuaba

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

6

3

Alcantaras

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

7

8

Altaneira

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

MUNICIPIO

Porte

Mês (R$)

Ano (R$)

Famílias
Referenciadas

Nº Famílias
Beneficiadas

Nº Pessoa Beneficiadas
com rec. Finananceiro
Fed./Est./Mun.

Nº
Ordem

8

2

Amontada

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

9

8

Antonina do Norte

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

10

1

Aquiraz

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

11

7

Aracati

Porte I
Porte
Médio
Porte
Médio

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

12

6

Aracoiaba

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

13

4

Ararenda

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

14

8

Araripe

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

15

6

Aratuba

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

16

8

Assare

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

17

8

Aurora

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

18

5

Banabuiu

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

19

8

Barbalha

Porte I
Porte
Médio

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

20

6

Barreira

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

21

8

Barro

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

22

2

Barroquinha

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

23

6

Baturite

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090
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MACRO

24

7

Beberibe

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

25

2

Bela Cruz

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

26

5

Boa Viagem

Porte II
Porte
Médio

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

27

8

Brejo Santo

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

28

2

Camocim

Porte II
Porte
Médio

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

29

8

Campos Sales

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

MUNICIPIO

Porte

Mês (R$)

Ano (R$)

Famílias
Referenciadas

Nº Famílias
Beneficiadas

Nº Pessoa Beneficiadas
com rec. Finananceiro
Fed./Est./Mun.

Nº
Ordem

30

5

Caninde

Porte II
Porte
Médio

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

31

6

Capistrano

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

32

5

Caridade

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

33

3

Carire

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

34

8

Caririacu

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

35

8

Carius

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

36

3

Carnaubal

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

37

1

Cascavel

Porte I
Porte
Médio

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

38

8

Catarina

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

39

4

Catunda

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

40

1

Caucaia

Porte I
Porte
Grande

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

41

8

Cedro

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

42

2

Chaval

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

43

5

Choro

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

44

1

Chorozinho

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

45

3

Coreau

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

46

4

Crateus

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

47

8

Crato

Porte II
Porte
Médio
Porte
Grande

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

48

3

Croata

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060
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Ordem

MACRO

49

2

Cruz

50

8

51

3

52

1

MUNICIPIO

Porte

Mês (R$)

Porte II

3.150,00

Farias Brito

Porte I

Forquilha

Porte II

Fortaleza

Metrópole

Ano (R$)

Famílias
Referenciadas

Nº Famílias
Beneficiadas

Nº Pessoa Beneficiadas
com rec. Finananceiro
Fed./Est./Mun.

37.800,00

3.500

750

3.090

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

103.500,00

1.242.000,00

115.000

23.000

94.760

53

3

Frecheirinha

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

54

5

General Sampaio

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

55

3

Graca

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

56

2

Granja

Porte I
Porte
Médio

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

57

1

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

58

3

Guaiuba
Guaraciaba do
Norte

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

59

3

Hidrolandia

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

60

5

Ibaretama

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

61

3

Ibiapina

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

62

5

Ibicuitinga

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

63

8

Ico

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

64

8

Iguatu

Porte I
Porte
Médio
Porte
Médio

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

65

4

Independencia

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

66

4

Ipaporanga

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

67

8

Ipaumirim

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

68

3

Ipu

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

69

4

Ipueiras

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

70

3

Iraucuba

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

71

2

Itapaje

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

72

2

Itapipoca

Porte II
Porte
Grande

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

73

6

Itapiuna

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

74

2

Itarema

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

77

Nº
Ordem

MACRO

75

5

MUNICIPIO

Porte

Mês (R$)

Ano (R$)

Famílias
Referenciadas

Nº Famílias
Beneficiadas

Nº Pessoa Beneficiadas
com rec. Finananceiro
Fed./Est./Mun.

Itatira

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

76

7

Jaguaretama

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

77

7

Jaguaribara

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

78

7

Jaguaribe

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

79

7

Jaguaruana

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

80

8

Jardim

Porte II
Porte
Grande

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

81

8

Juazeiro do Norte

82

8

83

8

Jucas
Lavras da
Mangabeira

84

5

Madalena

85

1

Maracanau

Porte I
Porte
Grande

86

2

Marco

Porte II

87

2

Martinopole

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

88

3

Massape

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

89

8

Mauriti

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

90

3

Meruoca

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

91

8

Milagres

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

92

5

Milha

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

93

2

Miraima

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

94

8

Missao Velha

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

95

5

Mombaca

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

96

4

Monsenhor Tabosa

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

97

7

Morada Nova

Porte I
Porte
Médio

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

98

3

Moraujo

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

99

2

Morrinhos

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

100

3

Mucambo

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

101

8

Nova Olinda

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060
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Ordem
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102

4

Nova Russas

Porte II

3.150,00

103

4

Novo Oriente

Porte II

104

6

Ocara

Porte II

105

8

Oros

106

1

Pacajus

MUNICIPIO

Porte

Mês (R$)

Ano (R$)

Famílias
Referenciadas

Nº Famílias
Beneficiadas

Nº Pessoa Beneficiadas
com rec. Finananceiro
Fed./Est./Mun.

37.800,00

3.500

750

3.090

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

107

1

Pacatuba

Porte II
Porte
Médio
Porte
Médio

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

108

6

Pacoti

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

109

3

Pacuja

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

110

7

Palhano

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

111

6

Palmacia

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

112

2

Paraipaba

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

113

4

Parambu

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

114

5

Paramoti

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

115

5

Pedra Branca

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

116

8

Penaforte

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

117

2

Pentecoste

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

118

7

Pereiro

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

119

1

Pindoretama

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

120

5

Piquet Carneiro

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

121

3

Pires Ferreira

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

122

4

Poranga

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

123

8

Porteiras

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

124

8

Potengi

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

125

4

Quiterianopolis

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

126

5

Quixada

Porte I
Porte
Médio

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

127

8

Quixelo

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

128

5

Quixeramobim

Porte I
Porte
Médio

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120
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129

7

Quixere

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

130

6

Redencao

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

131

3

Reriutaba

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060
2.060

MUNICIPIO

Porte

132

7

Russas

Porte I
Porte
Médio

133

8

Saboeiro

Porte I

Mês (R$)

Ano (R$)

Famílias
Referenciadas

Nº Famílias
Beneficiadas

Nº Pessoa Beneficiadas
com rec. Finananceiro
Fed./Est./Mun.

Nº
Ordem

134

8

Salitre

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

135

5

Santa Quiteria

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

136

3

Santana do Acarau

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

137

8

Santana do Cariri

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

138

3

Sao Benedito

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

139

2

Sao Luis do Curu

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

140

5

Senador Pompeu

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

141

3

Senador Sa

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

142

3

Sobral

Porte I
Porte
Grande

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

143

5

Solonopole

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

144

7

Tabuleiro do Norte

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

145

4

Tamboril

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

146

8

Tarrafas

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

147

4

Taua

Porte I
Porte
Médio

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

148

2

Tejucuoca

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

149

3

Tiangua

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

150

2

Trairi

Porte I
Porte
Médio
Porte
Médio

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120
2.060

151

2

Tururu

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

152

3

Ubajara

Porte II

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

153

8

Umari

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

154

2

Umirim

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060
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155

2

Uruburetama

156

2

Uruoca

157

3

Varjota

158

8

Varzea Alegre

159

3

Vicosa do Ceara

Porte II
Porte
Médio

MUNICIPIO

TOTAL - GERAL

Porte
Porte I

Mês (R$)

Ano (R$)

Famílias
Referenciadas

Nº Famílias
Beneficiadas

Nº Pessoa Beneficiadas
com rec. Finananceiro
Fed./Est./Mun.

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

Porte I

2.250,00

27.000,00

2.500

500

2.060

3.150,00

37.800,00

3.500

750

3.090

4.500,00

54.000,00

5.000

1.000

4.120

573.750,00

6.885.000,00

637.500

130.250

536.630

Observações:

Nº 1: Famílias referenciadas é a unidade de medida de famílias que vivem nos territórios de abrangência de cada CRAS ( acordo com o porte populacional) e que são
elegíveis ao atendimento ofertado pelo CRAS . O recurso a ser transferido para o município será calculado tendo como base um valor de referência, a ser pago por família
referenciada, observada a classificação por porte dos municípios (Portaria 116/2013). O projeto está calculando 50% do valor de referência de R$ 1,80 do Governo
Federal(vigente no período de implementação do projeto) , mas o valor do piso pago atualmente pelo Governo Federal é de R$ 2,40.

Nº 02 – Número de Famílias Beneficiadas é a previsão de capacidade de atendimento no CRAS(de acordo com o porte populacional do município) pelos três entes:
Federal, Estadual e municipal de acordo com o porte populacional de cada CRAS.

Nº 03 – Para o cálculo de pessoas beneficiadas foi utilizado o fator multiplicador de 4,12.
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18. Responsável pelo Projeto
Coordenadoria / Gerência

Coordenadoria da Proteção Social Básica

Técnico

Mary Anne Libório de Patrício Ribeiro

E-mail

assistencia.social@stds.ce.gov.br

Fone

(85) 31014589
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ANEXO I
Marco Lógico
Cadeia
Lógica de
Objetivos
Impactos

Resultados

Produto

Descrição

Indicadores

Meios de Verificação

Riscos

Acesso das famílias a outras
políticas, programas, projetos e
serviços públicos ou atividades
comunitárias não governamentais. (*)

% famílias que acessaram políticas,
programas, projetos e serviços
públicos ou atividades comunitárias
não governamentais.

Famílias
em
situação
de
vulnerabilidade social efetivamente
atendidas ou em atendimento pelo
PAIF nos CRAS cofinanciados pelo
Estado. (***)

Não alimentação e/ou dados
N° de Famílias em situação de Aplicação de questionários com informados com inconsistência ou
vulnerabilidade social efetivamente os técnicos dos CRAS (**)
alimentação dos dados no SECOFI
atendidas ou em atendimento pelo
após o prazo pré estabelecido
PAIF nos CRAS cofinanciados pelo
SIAP/Relatório Sintético
Estado. (***)
Rotatividade de técnicos

Melhoria da qualidade das atividades
do trabalho social com famílias do
Serviço de Proteção e Atendimento
Integral a Família – PAIF. (****)

N° de atividades do trabalho social SECOFI/Demonstrativos
com famílias do Serviço de Proteção Sintéticos de Execução Físicoe Atendimento Integral a Família – Financeiro semestral
PAIF (por grupo de atividade). (****)

Trabalho
social
com
famílias
atendidas pelo serviço de Proteção e
Atendimento Integral a Família –
PAIF em execução nos CRAS
cofinanciados. (****)

Aplicação de questionários com
N° de CRAS cofinanciados que
as
equipes
dos
CRAS
executam as atividades do trabalho
beneficiados.
social com famílias do Serviço de
Proteção e Atendimento Integral a
Família – PAIF em execução nos
SECOFI/Planos de Ação e
CRAS.
Demonstrativos Sintéticos de

Repasse de recurso financeiro de
Aplicação de questionários com forma descontinuada.
as famílias (**)
Execução financeira insatisfatória.

Não alimentação e/ou dados
informados com inconsistência ou
alimentação dos dados no SECOFI
após o prazo preestabelecido

83

Execução Físico Financeiro.

Atividades

Assessoria as equipes técnicas e de Nº de reuniões com as equipes Frequência
gestão e conselheiros municipais de técnicas, de gestão e conselheiros
assistência social.
municipais de assistência social
realizadas
Nº de notas
Capacitação para a gestão municipal,
informes;
equipe
técnica
e conselheiros
Nº de pessoas capacitadas
municipais da Assistência Social;
Frequência;

Indicação de técnicos responsáveis
pelo Cofinanciamento sem perfil
adequado.
Demora na aprovação do recurso
financeiro para a universalização

técnicas

e
Técnico indicado sem perfil
adequado

Realizar a transferência de recurso Nº de municípios com solicitação de
parcelas no SIAP
financeiro;
SIAP/Espelho de parcelas

Não alimentação e/ou dados
informados com inconsistência ou
alimentação dos dados no SECOFI
Nº
de
municípios
acompanhados
e
Acompanhar e monitorar a execução
Relatório de acompanhamento após o prazo pré estabelecido.
monitorados
do
PAIF
nos
municípios
e monitoramento do NASA
cofinanciados;
Os CRAS municipais não
Relatórios.
Nº de Planos e Demonstrativos
executarem o PAIF conforme os
Sintético de Execução Físico
critérios estabelecidos no Indice de
Analisar as informações contidas nos
Financeiro analisados.
Desenvolvimento dos CRAS.
instrumentais contidos no SECOFI
alimentados pela gestão e validados
ou não pelo CMAS: Plano de Ação
anual, Demonstrativo Sintético de
Execução
Físico
Financeiro
semestral.
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Insumos

Recursos Financeiros do FECOP

Recursos Financeiros do FECOP

Recursos Humanos da STDS

Recursos Humanos da STDS

SIAP/Espelho de parcelas

Relatório de acompanhamento
e monitoramento do NASA
Relatórios.

Contas corrente dos municípios com
pendências para a transferência do
recurso financeiro.
Demora na aprovação dos projetos
FECOP e na liberação do recurso
financeiro FECOP.

(*) Serviços Públicos (Educação, Saúde, Justiça e Cidadania, Esporte, Trabalho, Habitação, Cultura, etc).
Atividades Comunitárias Não Governamentais (Associações Comunitárias, ONG’s ou Grupos Comunitários com temáticas Diversas, outras
citadas pelos participantes)
(**) Os questionários serão aplicados anualmente, podendo ser feito por amostragem. A elaboração do questionário deve ser realizado pela
equipe do projeto com a participação de membros externos.
(***) Pessoas efetivamente atendidas pelos CRAS nos Serviço PAIF é diferente do número de pessoas referenciadas. Famílias referenciadas é
a unidade de medida de famílias que vivem nos territórios de abrangência de cada CRAS ( acordo com o porte populacional) e que são elegíveis ao
atendimento ofertado pelo CRAS .
(****) Trabalho Social com Famílias Desenvolvidas por meio do PAIF: 1. Oficinas com Famílias; 2. Ações Comunitárias; 3. Ações
particularizadas.
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ANEXO II

Nº Ordem

Região
Administrativa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

1

MUNICIPIO
Aquiraz
Cascavel
Caucaia
Chorozinho
Fortaleza
Guaiuba
Maracanau
Pacajus
Pacatuba
Pindoretama

Total 1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Acarau
Amontada
Barroquinha
Bela Cruz
Camocim
Chaval
Cruz
Granja
Itapaje
Itapipoca
Itarema

Valor FECOP Ano (R$)

Valor Outras
Fontes (R$)

Fed./Est./Mun. Pessoa Benef.

54.000,00
54.000,00
54.000,00
27.000,00
1.242.000,00
37.800,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00

4.120
4.120
4.120
2.060
94.760
3.090
4.120
4.120
4.120

27.000,00

2.060

1.657.800,00

126.690

54.000,00
37.800,00
27.000,00
37.800,00
54.000,00
27.000,00
37.800,00
54.000,00
37.800,00
54.000,00
37.800,00

4.120
3.090
2.060
3.090
4.120
2.060
3.090
4.120
3.090
4.120
3.090
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Marco
Martinopole
Miraima
Morrinhos
Paraipaba
Pentecoste
Sao Luis do Curu
Tejucuoca
Trairi
Tururu
Umirim
Uruburetama

37.800,00
27.000,00
27.000,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00
27.000,00
27.000,00
54.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00

3.090
2.060
2.060
3.090
3.090
3.090
2.060
2.060
4.120
2.060
2.060
2.060

34

2

Uruoca

27.000,00

2.060

880.200,00

69.010

27.000,00
27.000,00
27.000,00
37.800,00
27.000,00
37.800,00
27.000,00
27.000,00
37.800,00
27.000,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00

2.060
2.060
2.060
3.090
2.060
3.090
2.060
2.060
3.090
2.060
3.090
3.090
3.090

Total 2
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Alcantaras
Carire
Carnaubal
Coreau
Croata
Forquilha
Frecheirinha
Graca
Guaraciaba do Norte
Hidrolandia
Ibiapina
Ipu
Iraucuba
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

62

3

Massape
Meruoca
Moraujo
Mucambo
Pacuja
Pires Ferreira
Reriutaba
Santana do Acarau
Sao Benedito
Senador Sa
Sobral
Tiangua
Ubajara
Varjota

37.800,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
37.800,00
37.800,00
27.000,00
54.000,00
54.000,00
37.800,00
27.000,00

3.090
2.060
2.060
2.060
2.060
2.060
2.060
3.090
3.090
2.060
4.120
4.120
3.090
2.060

Vicosa do Ceara

54.000,00

4.120

945.000,00

74.160

27.000,00
27.000,00
27.000,00
54.000,00
37.800,00
27.000,00
37.800,00
27.000,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00

2.060
2.060
2.060
4.120
3.090
2.060
3.090
2.060
3.090
3.090
3.090

Total 3
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Aiuaba
Ararenda
Catunda
Crateus
Independencia
Ipaporanga
Ipueiras
Monsenhor Tabosa
Nova Russas
Novo Oriente
Parambu
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74
75
76

4
4
4

Poranga
Quiterianopolis
Tamboril

27.000,00
27.000,00
37.800,00

2.060
2.060
3.090

77

4

Taua

54.000,00

4.120

523.800,00

41.200

Total 4
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Banabuiu
Boa Viagem
Caninde
Caridade
Choro
General Sampaio
Ibaretama
Ibicuitinga
Itatira
Madalena
Milha
Mombaca
Paramoti
Pedra Branca
Piquet Carneiro
Quixada
Quixeramobim
Santa Quiteria
Senador Pompeu

27.000,00
54.000,00
54.000,00
37.800,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
37.800,00
27.000,00
37.800,00
27.000,00
54.000,00
54.000,00
37.800,00
37.800,00

2.060
4.120
4.120
3.090
2.060
2.060
2.060
2.060
2.060
2.060
2.060
3.090
2.060
3.090
2.060
4.120
4.120
3.090
3.090
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5

Solonopole

27.000,00

2.060

702.000,00

54.590

Total 5
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98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Acarape
Aracoiaba
Aratuba
Barreira
Baturite
Capistrano
Itapiuna
Ocara
Pacoti
Palmacia

27.000,00
37.800,00
27.000,00
27.000,00
37.800,00
27.000,00
27.000,00
37.800,00
27.000,00
27.000,00

2.060
3.090
2.060
2.060
3.090
2.060
2.060
3.090
2.060
2.060

108

6

Redencao

37.800,00

3.090

340.200,00

26.780

Aracati
Beberibe
Jaguaretama
Jaguaribara
Jaguaribe
Jaguaruana
Morada Nova
Palhano
Pereiro
Quixere
Russas

54.000,00
37.800,00
27.000,00
27.000,00
37.800,00
37.800,00
54.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
54.000,00

4.120
3.090
2.060
2.060
3.090
3.090
4.120
2.060
2.060
2.060
4.120

Tabuleiro do Norte

37.800,00

3.090

448.200,00

35.020

27.000,00

2.060

Total 6
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

120

7
Total 6

121

8

Abaiara
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122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Acopiara
Altaneira
Antonina do Norte
Araripe
Assare
Aurora
Barbalha
Barro
Brejo Santo
Campos Sales
Caririacu
Carius
Catarina
Cedro
Crato
Farias Brito
Ico
Iguatu
Ipaumirim
Jardim
Juazeiro do Norte
Jucas
Lavras da Mangabeira
Mauriti
Milagres
Missao Velha
Nova Olinda
Oros

54.000,00
27.000,00
27.000,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00
54.000,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00
27.000,00
27.000,00
37.800,00
54.000,00
27.000,00
54.000,00
54.000,00
27.000,00
37.800,00
54.000,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00
27.000,00
37.800,00

4.120
2.060
2.060
3.090
3.090
3.090
4.120
3.090
3.090
3.090
3.090
2.060
2.060
3.090
4.120
2.060
4.120
4.120
2.060
3.090
4.120
3.090
3.090
3.090
3.090
3.090
2.060
3.090
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150
151
152
153
154
155
156
157
158

8
8
8
8
8
8
8
8
8

Penaforte
Porteiras
Potengi
Quixelo
Saboeiro
Salitre
Santana do Cariri
Tarrafas
Umari

27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00

2.060
2.060
2.060
2.060
2.060
2.060
2.060
2.060
2.060

159

8

Varzea Alegre

37.800,00

3.090

Total - 8

1.387.800,00

109.180

TOTAL - GERAL

6.885.000,00

536.630
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ANEXO III

DESPESAS DE MANUTENÇÃO
QUADRO I
CONTRINUIÇÕES – TRANSFERÊNCIA (ENTIDADE)
Especificação
Vantagens e vencimentos
Remunureção Serviços de natureza eventual
Aluguel de espaço para eventos
Fornecimento de alimentação para eventos
Serviço de locação de equipamento de multimidia
Serviços gráficos
Deslocamento e hospedagem de participantes e intrutoresde cursos
Passagem para participantes, delegados e instrutores
Filmagem, fotografia e som
Material personalizados para eventos
Material de didático
Material de suprimento de informática
Total Geral:

Jan

Fev

Mar

Abr
54.000,00

Mai
18.000,00

Jun
18.000,00

Jul
18.000,00

Ago
18.000,00

Set
18.000,00

Out
18.000,00

Nov
18.000,00

36.000,00

Total Geral
216.000,00

36.000,00
132.000,00
5.500,00
5.500,00

36.000,00
132.000,00
5.500,00
5.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

217.000,00

415.000,00
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Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

Projeto: Acesso de Pessoas com Deficiência à Inclusão Social

Janeiro/2015
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Secretaria (Proponente)

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS

Programa (PPA)

026 – Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência

Mapp (Nº e Denominação)

065 – Acesso de Pessoas com Deficiência à Inclusão Social

Período de Execução (em
2015)

Janeiro a dezembro de 2015.

Categoria

Projeto Assistencial - Proteção Social Básica

1. Descrição do Projeto
O projeto inclui-se no âmbito da Proteção Social Básica, cujas ações são destinadas às
famílias e indivíduos em condições de vulnerabilidade social, visando prevenir situações de
risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e do fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.
O referido projeto, tem como amparo legal a Lei estadual nº 11.194 de 08/06/1986, que
assegura a proteção social básica através da concessão de vales transportes, garantindo o
deslocamento de pessoas com deficiência à educação e tratamento especializado, na
perspectiva da habilitação e reabilitação da vida pessoal e social.
2.Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual
O projeto pretende trabalhar em prol das pessoas com deficiências (PcD). Este segmento
engloba indivíduos que apresentam perda parcial ou total da capacidade funcional, ou seja, que
estão com dificuldades ou impossibilitadas de realizarem as atividades cotidianas comuns às
pessoas de uma determinada cultura ou coletividade. As limitações estão usualmente
vinculadas a déficits anatômicos ou fisiológicos de órgãos ou sistemas orgânicos e tal fato faz
com que as pessoas com deficiência sejam percebidas como diferentes, sendo
consequentemente deixadas a margem do contexto social.
As políticas públicas se apresentam como mecanismos facilitadores que possibilitam ao
segmento de PcD's o acesso a serviços e benefícios para a superação dessas limitações. A
Assistência Social configura-se como política que procura assegurar a inclusão aos cidadãos
que se encontram em situação de vulnerabilidade e/ou em situação de risco, inserindo-os na
rede de Proteção Social Básica e Especial.
No PPA 2012 / 2015, o projeto inclui-se no Eixo Governo e Sociedade, fazendo parte do
Programa Multisetorial; 026 - Atenção à Pessoa com Deficiência; Objetivo 015 – Garantir a
acessibilidade à pessoa com deficiência no âmbito da Proteção Social Básica; Meta 01858 Conceder 880 vales-transporte à pessoa com deficiência e Iniciativa 03281 - Concessão de
vales-transporte para deslocamento da pessoa com deficiência, PA–14321 Proteção Social
Básica à Pessoa com Deficiência com a concessão de vales transporte para o deslocamento,
MAP- 065 Acesso de Pessoas com Deficiência a RMF e Entorno.
Na Matriz de Resultados Estratégicos o projeto colabora para o alcance do Resultado
Estratégico Setorial “População em Situação de Vulnerabilidade e Risco com Garantia de
Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional” e suas realizações podem ser aferidas
por meio do indicador número de pessoas em situação de risco com direitos sociais garantidos.
3. Diagnóstico
Na visão contemporânea, as limitações estão sendo compreendidas como a possibilidade de
enfrentamento, ou superação dos déficits anatômicos ou fisiológicos de órgãos ou sistemas
orgânicos. Nessas duas acepções o foco da deficiência é distinto; na primeira o foco está na
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pessoa, no segundo está no contexto, ou melhor, nas condições presentes para o
enfrentamento. Da mesma forma que há o deslocamento da concepção de deficiência do
sujeito para o contexto, ocorre também o desvio da responsabilidade/culpa pelo
enfrentamento/resposta a superação. A superação depende de oportunidades e da existência
de recursos humanos e financeiros que façam frente às limitações.
De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística do Ceará-IBGE revelam que o Estado do Ceará possui 1.834.020 pessoas com
deficiência o que representa 27,69% da população total, sendo: 931.584 com deficiência visual,
307.593 com deficiência auditiva, 462.316 pessoas com paralisia e 132.527 com deficiência
mental/intelectual.
Os dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS 1 mostram que no
Ceará, 132.746 pessoas com deficiência são beneficiárias do Benefício de Prestação
Continuada. Desse contingente, 15.047 PcD's recebem o BPC nos 12 municípios do Projeto,
representado 11,34% dos beneficiários do BPC no Estado.
Nas últimas décadas houve um grande debate acerca das condições de vida, das técnicas de
tratamento, reabilitação e direitos das pessoas com deficiência, podendo ser destacados o
direito à educação, ao trabalho, ao atendimento de saúde, ao lazer e desenvolvimento pessoal.
Os avanços na educação com a inclusão do PcD e no tratamento e reabilitação das
deficiências vêm permitindo que essas pessoas possam desenvolver habilidades ou recuperálas, no caso de quem adquiriu a condição depois de nascer. Assim, a garantia de acesso ao
vale-transporte para o PcD e seu acompanhante para assegurar o direito à educação ou
tratamento especializado representa um avanço na conquista de mais autonomia para o
segmento.
Os dados sobre a demanda de vale-transporte para o segmento populacional são fornecidos
pelas entidades, escolas que encaminham as solicitações para a Célula de Diversidade e
Acessibilidade.

4. Justificativa
Em consonância com a linha de extrema pobreza adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) 2 , identificou-se um conjunto de dados relativos à população e aos
domicílios particulares permanentes sem rendimento e com rendimento nominal mensal
domiciliar per capita inferior a 70 reais, apresentando o seguinte percentual, a saber: 17,8% da
população cearense foi classificada em situação de miséria, com base no parâmetro
estabelecido pelo MDS. Em termos proporcionais, o Ceará é o sétimo estado da federação com
maior percentual de pessoas nessa condição. Já em termos de participação relativa, dos 16,3
milhões de brasileiros nesta faixa de renda domiciliar per capita, 9,24% estão localizados no
Ceará. Isto implica que o Estado é o terceiro do país com maior contingente de pessoas
extremamente pobres ou miseráveis, atrás apenas da Bahia (14,80%) e do Maranhão
(10,40%).
Neste quadro de desigualdades e pobreza, encontra-se os segmentos menos favorecidos
como o da criança, do idoso, da pessoa com deficiência, das mulheres entre outros afetados
por todo um conjunto de mazelas sociais, que gritam por serviços e benefícios de proteção
social, para fazer frente às situações de exclusão social. Para o público do referido projeto, é
necessário favorecer o acesso de bens e serviços para uma política compensatória,
assegurando o atendimento para escolarização ou tratamento através de apoio financeiro
1
Relatório de Informações BPC/RMV – Período 11/2013 ..http:aplicaçoes.mds.gov.br.Disponivel
em: 27.12.2013.
2 http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo3/32.htm
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direto, ou seja, recebimento de vale transporte para a pessoa com deficiência e/ou seu
acompanhante.
Como segmento em situação de vulnerabilidade, essas pessoas além da própria deficiência,
deparam-se com grandes barreiras culturais e arquitetônicas, bem como, dificuldades
financeiras para participar de atividades escolares e tratamento especializado.
Nessa direção, a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS consigna a garantia de ações que
efetivem a habilitação dessas pessoas e a promoção de sua integração à vida comunitária,
através de uma rede de serviços, na perspectiva de um atendimento integral e garantia das
múltiplas atenções demandadas. A LOAS prevê o apoio às ações de prevenção, estimulação
precoce, habilitação e reabilitação, formação profissional, acesso ao mercado de trabalho,
desenvolvimento de programas e projetos de proteção especial, formação de agentes de
suporte domiciliar e serviço de informação e orientação.
O Governo do Estado, em conformidade com a Lei Estadual Nº 11.194, de 09 de Junho de
1986, e através desse projeto e em reposta a esta necessidade, oportuniza a pessoas com
deficiência e seu acompanhantes o deslocamento à rede de escolas e clínicas especializadas,
através dos transportes coletivos urbanos e interurbanos, contribuindo para sua reabilitação e
favorecendo o convívio social, contribuindo para o enfrentamento e/ ou superação dos déficits
anatômicos ou fisiológicos de órgãos ou sistemas orgânicos.
A área de abrangência inclui a Região Metropolitana de Fortaleza, com exceção da metrópole,
que possui legislação própria para transporte de PcD. Os municípios sedes das residências dos
usuários são Aquiraz, Acarape, Beberibe, Cascavel, Caucaia, Eusébio, Itaitinga, Maracanaú,
Maranguape, Pacatuba, Pacajus e Horizonte e seus domicílios ficam localizados em áreas
periféricas das cidades, onde há registros de vulnerabilidades e riscos sociais. Embora ainda
tenha caráter restritivo, a concessão de vales-transporte repercute de forma positiva na
qualidade de vida dos beneficiários, o que justifica a existência do projeto.
O projeto responde às diretrizes da Proteção Social Básica, haja vista que atende pessoas em
situação de risco, fragilização dos vínculos familiares e vulnerabilidade social decorrente da
pobreza. Conforme a Lei é assegurado a qualquer munícipe requerer vale - transporte, o que
leva a STDS a manter o serviço, apesar dos serviços de proteção social básica estarem afetos
às instâncias municipais.
5. Histórico
Em 2007, o projeto atingiu um total de 5.420 pessoas e apresentou 694 registros de demanda
reprimida. Do total de beneficiários, 3.980 beneficiários utilizavam o vale- transporte para
frequentar a escola e 1.440 PcD’s para tratamento especializado.
Em 2008, devido à implantação do Passe Livre para o Município de Fortaleza, houve redução
do número de beneficiários, número de vales-transporte e valor do recurso. Foram inseridos no
atendimento do projeto os residentes nos municípios de Aquiraz, Caucaia, Eusébio,
Maranguape, Maracanaú, Itaitinga, Horizonte, Pacajus e Pacatuba. No primeiro semestre(2008)
ainda beneficiou 5.503 pessoas com a distribuição de 104.212 vales-transportes/mês, mas no
segundo semestre este número foi reduzido para 258 pessoas beneficiadas com 17.180 valestransportes/mês.
Ano
2007
2008
2009
2010

Valor Total Aplicado
2.082.150,94
1.213.499,60
413.194,80
449.999,70

Valor FECOP
2.082.150,94
1.213.499,60
413.194,80
449.999,70

Nº de Beneficiários
5.420
4.576
258
211
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2011
2012
2013
2014

470.247,90
492.975,80
525.000,00
550.000,00

470.247,90
492.975,80
525.000,00
550.000,00

220
196
246
262

6. Público Alvo
Pessoa com deficiência cognitiva, visual, auditiva, motora e/ou física e seus acompanhantes.
6.1. Critérios adotados para a seleção dos beneficiários.
- Pessoas com deficiência com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário
mínimo;
- Laudo médico atestando o tipo da deficiência, de caráter permanente e a necessidade da
inclusão em clínicas e escolas;
- Comprovação de vínculo com as entidades envolvidas na concessão dos vales- transporte,
que visualizem as necessidades em dias e horários do tratamento ou escolarização.

6.2 Documentos comprobatórios da situação de pobreza
Para efeito de inclusão dos beneficiários do projeto, são considerados :
 Condições de deficiência que são registradas através de laudo médico, obedecendo as
tipologias descritas no projeto.;
 Comprovante de inscrição em benefícios assistenciais do Governo Federal-Número de
Identificação Social- NIS

7. Objetivos
Geral
Assegurar o acesso de pessoas com deficiência ás políticas públicas
Específicos
 Garantir às pessoas com deficiência e seus acompanhantes o deslocamento para a escola
e tratamento especializado na perspectiva da habilitação e reabilitação da vida pessoal e
social.

8. Atividades / Detalhamento das atividades
a)Cadastramento dos beneficiários
As clínicas de tratamento, instituições de ensino e organizações não governamentais Ong’s
enviam para a Célula de Diversidade e Acessibilidade a demanda das pessoas com deficiência
e seus acompanhantes para o recebimento dos vales-transporte sendo preenchidas as fichas
de cadastro de novos beneficiários e recadastrados os antigos beneficiários.
b)Celebração de contrato com o Sindiônibus.
Anualmente a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, faz contrato com o
Sindiônibus, e uma parte dos vales - transporte desse contrato é destinado à pessoa com
deficiência e seus acompanhantes.
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c)Aquisição e concessão de vales- transporte
A STDS faz a compra de vales-transporte e após o cadastro dos beneficiários, os valestransporte são enviados às clínicas de tratamento, instituições de ensino e ONG's . para
distribuição mensal às pessoas com deficiência e seus acompanhantes
d)Acompanhamento do projeto
São realizadas reuniões com as entidades para explicitar as diretrizes pertinentes à execução,
acompanhamento e avaliação do Projeto. O repasse mensal dos
vales-transporte às
entidades está vinculado a frequência dos beneficiários e controle de entrega efetuado pela
entidade.
e)Realização de visita domiciliar.
As visitas domiciliares são feitas com objetivo de verificar a situação social para inclusão de
novos beneficiários, bem como acompanhar os
que não estiverem frequentando
regularmente a rede escolar e/ou clínicas de tratamento.

9. Produtos
PRODUTOS

QUANTIDADE

FONTES DE VERIFICAÇÃO

Pessoas com deficiência e
acompanhantes atendidos

375 pessoas

Cadastro

Vales -transporte/ adquiridos
e concedidos

205.907 vales
transporte/ano

Recibo do Sindiônibus;
Controle de entrega;
Recibo de vales-transporte.

Entidades monitoradas

34 Entidades.

Frequência dos beneficiários;
Relatórios.

10. Metas
Aquisição e distribuição de vales-transporte para 375 pessoas/mês perfazendo 205.907 valestransporte/ ano.

11. Resultados Esperados
Com a concessão de vale-transporte o indivíduo tem garantido o direito de acesso à
educação e saúde, através do deslocamento individual ou com acompanhante para o
tratamento de habilitação e reabilitação, e/ou escolaridade.
Assim, é assegurada a ação protetiva à família na medida em que permite que pessoa com
deficiência possa avançar no desenvolvimento de habilidades pessoais, físicas e psíquicas
proporcionadas pelo acesso às políticas de educação e saúde.

12. Integração de Ações
O projeto é realizado corpo técnico da STDS, a partir de atribuições bem definidas, que são
executadas através da Célula de Diversidade e Acessibilidade e conta com a parceria de
entidades que realizam ações com pessoas com deficiência.
Para concretizar as ações a STDS mantém estratégias de reuniões, contatos e visitas às
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entidades parceiras para acompanhamento e monitoramento das ações.

13. Monitoramento
O monitoramento do projeto será realizado pelos técnicos responsáveis pelos vales-transporte
junto às clínicas de tratamento, instituições de ensino e organizações não governamentais
ONG's com reuniões sistemáticas e monitoradas através de instrumentais tais como:
frequência dos beneficiários, registro de entrega de vales – transporte, recadastramento para
atualização dos dados, relatórios, dentre outros.
As escolas e clínicas especializadas participantes devem enviar o registro mensal de
frequência e cabe a entrega de vales aos beneficiários pela Célula de Diversidade e
Acessibilidade.
13.1 Dados Utilizados
a)Dados estatísticos do IBGE e do Relatório de Informações Sociais do SAGI/MDS;
b)Cadastramento e recadastramento de PcD/acompanhantes e das entidades parceiras;
c)Registro mensal do número de vales-transporte adquiridos e distribuídos;
d)Frequência dos usuários, preenchidas nas entidades de atendimento no decorrer do mês.
13.2 Cadastro dos beneficiários
Os beneficiários são incluídos mediante o preenchimento de fichas d cadastrais e com
atualização dos dados através do recadastramento anualmente, ressalta-se que os referidos
dados não estão ainda incluídos em sistema informatizado.

14. Pressupostos de Risco
Demora na efetivação do convênio junto ao SINDIÔNIBUS, bem como atraso na abertura do
exercício financeiro para a liberação dos recursos.

15. Orçamento
Valor FECOP
(R$)

Detalhamento

Valor Outras
Fontes (R$)

Valor Total (R$)

NATUREZA DA DESPESA
1. DESPESAS CORRENTES
Serviços de TerceirosJurídica - 339039
Vales-transporte

Pessoa

500.000,00

500.000,00
-

TOTAL (R$)

500.000,00

500.000,00

100

16. Cronograma de Desembolso Fonte FECOP
Item de
Despesa

MAR

Serviços de
TerceirosPessoa
Jurídica-

125.000,01

Total

125.000,01

ABR
41.666,67

MAI
41.666,67

JUN
41.666,67

JUL

AGO

41.666,67

41.666,67

SET
41.666,67

OUT
41.666,67

NOV

TOTAL

83.333,30
500.000,00

41.666,67

41.666,67

41.666,67

41.666,67

41.666,67

41.666,67

41.666,67

83.333,30

500.000,00
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17. Distribuição dos Recursos por Municípios em 2015.
Nº de
Ordem

Região
Administrativa

Municípios

Valor FECOP
(2015)*

Pessoas
Beneficiadas

Aquiraz

36.200,00

11

Cascavel

19.450,00

9

Caucaia

218.000,00

261

Eusébio

7.550,00

7

12.100,00

7

2.050,00

5

130.950,00

35

Maranguape

16.500,00

11

Pacajus

33.300,00

11

Pacatuba

5.100,00

7

6

Acarape

9.400,00

5

7

Beberibe

9.400,00

6

1

Horizonte
Itaitinga
Maracanaú

500.000,00

Total

375

*Valores sujeitos a alterações conforme tabela tarifária e demanda dos beneficiários.

18. Responsável pelo Projeto
Coordenadoria/Gerência

Coordenadoria de Proteção Social Básica e Segurança
Alimentar e Nutricional – CPSB e SAN

Técnico

Verônica Maciel Medeiros de Brito Lima

E-mail

diversidade_stds@hotmail.com e/ou
diversidade@stds.ce.gov.br

Fone

(85) 3101.4554
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ANEXO I
Marco Lógico
CADEIA
LÓGICA DE
OBJETIVOS

DESCRIÇÃO

INDICADORES

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

Impactos
Inclusão social das Pessoas com
Deficiência

Participação em atividades coletivas Aplicação de questionários junto
grupais ou comunitárias; (*) (**)
a beneficiários e familiares.

RISCOS
Oferta insuficiente de atividades
coletivas na comunidades;
Ausência de recurso financeiro
para deslocamento para atividade
distintas do atendimento
especializados em saúde e ou
educação.

Resultados

Produtos

Pessoas com Deficiência com
garantia de acesso ao
atendimento especializados em
saúde e/ou educação.

Percentual da assiduidade dos
beneficiários ao atendimento
especializado em saúde e ou
educação.

Pessoas com Deficiência
beneficiadas;

Nº de beneficiários beneficiados;

-Frequência;
-Relatórios.

-Fichas cadastrais.
-Frequência
Nº de acompanhantes beneficiados; -Relatórios.

Baixa freqüência ao atendimento
especializados em saúde e ou
educação.

- Aumento das tarifas pelo
SINDIÔNIBUS

Acompanhantes beneficiados;
Pessoas das entidades parceiras
capacitadas
Atividades

Nº de pessoas das entidades
capacitadas

Cadastramento dos beneficiários
Capacitação das equipes das
entidades

Nº de beneficiários e
acompanhantes cadastrados

Cadastro de beneficiários
Cadastro de Entidades

Desligamento dos atendimentos
especializados em saúde e ou
educação .

Nº de capacitações realizadas
Aquisição e concessão de valestransporte

Controle de entrega.
Nº de vales-transporte adquiridos e
concedidos;

Entidade não cumprir as
atribuições do termo de Adesão;

Relatório de Acompanhamento
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Insumos

Acompanhamento e
monitoramento das entidades.

Nº de entidades monitoradas.

Recursos Financeiros FECOP;

Recursos Financeiros FECOP;

Entidades Parceiras;

Entidades Parceiras;

Recursos Humanos da SDTS

Recursos Humanos da SDTS

das entidades

Redução do valor dos recursos.

Solicitação mensal de valetransporte;

Aumento das tarifas pelo
SINDIÔNIBUS

Frequência dos beneficiários ao
tratamento ou escolaridade;

Limite de cotas da quantidade de
vale-transporte junto ao
SINDIÔNIBUS.

Controle de entrega.

(*) Atividades Coletivas grupais e comunitárias: (grupos socioeducativos, oficinas de convivência, psicoterapia em grupo, terapia ocupacional em grupo, oficinas
de reflexão, atividades esportivas, atividades culturais, grupos de mobilização comunitária etc).

(**) Participação regular: pelo menos 1x por semana ou 4x por mês.
Participação irregular: de 1 a 3x por mês.
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ANEXO II
DETALHAMENTO DAS DESPESAS.
Elemento de despesa

Item de despesa.

Serviço de terceiros
pessoa jurídica.

Aquisição de vales-transporte.

105

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA

PROJETO: Agente Rural

Janeiro/2015
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Secretaria (Proponente)

Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Programa (PPA)

028 - Desenvolvimento Agropecuário

Mapp (Nº e Denominação)

5 – Agente Rural

Período de Execução (em 2015)

Janeiro a Dezembro

Categoria

Estruturante – Inclusão Produtiva Rural

1. Descrição do Projeto

O Projeto Agente Rural destina-se a prestação de
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) aos agricultores familiares e suas
organizações. Realiza-se através da concessão de Bolsas de Transferência Tecnológica
(BTT) para jovens selecionados mediante prova escrita e análise de currículo, que são
contratados diretamente pela SDA por um período de até 3 anos e colocados à disposição
da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (EMATERCE), vinculada
da SDA.
Compete a EMATERCE a capacitação, orientação e supervisão dos trabalhos dos
Agentes Rurais.
O atendimento prestado por estes jovens junto aos beneficiários é realizado a cada 15
dias, por meio visitas as unidades de produção, reuniões / demonstrações práticas com
grupos de agricultores familiares, variando de 15 a 20 participantes por grupo, excursões /
intercâmbios e outros métodos de extensão rural, tais como Palestras, Dias de Campo /
Dias Especiais. Cada Agente Rural é responsável pelo atendimento de 100 agricultores
familiares.
O projeto conta exclusivamente com recursos do FECOP.
2. Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual
No PPA 2012 / 2015 o projeto se insere na área temática Desenvolvimento Agrário, Agricultura e Pecuária e no Programa Desenvolvimento Agropecuário. Contribui para o alcance do Objetivo 005 – Prestar Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) nas cadeias
produtivas (agrícolas e não-agrícolas) da agropecuária cearense com vistas ao fortalecimento da agricultura familiar; Meta 00644 - Atender a 239.057 agricultores familiares nas
cadeias produtivas agrícolas e não-agrícolas; Iniciativa 04744 - Apoio à produção e comercialização agropecuária.
Na matriz de Gestão por Resultados do Governo do Estado, o projeto contribui para o alcance do resultado setorial “Agricultura Familiar Fortalecida Sustentável” e suas realizações são aferidas por meio do indicador “Percentual de produtores da agricultura familiar
beneficiados com ações de apoio”.
2
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3. Diagnóstico
Dentre os acontecimentos mais marcantes que ocorreram na esfera das políticas públicas
para o meio rural brasileiro, no período recente destaca-se a criação do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). O surgimento deste
programa representa o reconhecimento e a legitimação do Estado, em relação às
especificidades de uma nova categoria social – os agricultores familiares – que até então
era designada por termos como pequenos produtores, produtores familiares, produtores
de baixa renda ou agricultores de subsistência.
Até o início da década de noventa não existia nenhum tipo de política pública especial,
com abrangência nacional, voltada para o atendimento das necessidades desse segmento social da agricultura, o qual era, inclusive, caracterizado de modo meramente instrumental e bastante impreciso no âmbito da burocracia estatal.
É preciso lembrar que, no contexto do início da década de 1990, a agricultura brasileira, e
particularmente a da região Meridional do Brasil, estava fortemente afetada pelo processo
de abertura comercial e de desregulamentação dos mercados, fatores que a submetiam a
uma concorrência intensa com os países do Mercosul.
Em vista das sucessivas dificuldades decorrentes da crise da segunda metade dos anos
oitenta, particularmente no que se refere à disponibilidade de crédito e da queda da renda, os agricultores familiares da região Sul do Brasil, e em menor medida os agricultores
da região Nordeste (sobretudo os produtores de algodão), encontravam-se debilitados
diante da nova conjuntura econômica e comercial. Assim, a década de noventa é marcada por alguns fatores que foram decisivos para mudar os rumos do desenvolvimento rural,
principalmente na esfera governamental. Por um lado, o movimento sindical dos trabalhadores rurais ligados à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) e ao Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais da Central Única dos Trabalhadores (DNTR/CUT), especialmente dos três estados meridionais do país (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), passaram a organizar-se e direcionar suas reivindicações e lutas para a chamada “reconversão e reestruturação produtiva” dos agricultores
familiares, que seriam afetados pelo processo de abertura comercial da economia, na ocasião influenciado pela criação do Mercosul.
Assim, as reivindicações dos trabalhadores rurais, que já haviam começado a ter voz na
Constituição de 1984, ganharam destaque nas “Jornadas Nacionais de Luta” da primeira
metade da década de noventa, que a partir de 1995 passaram a ser denominadas de “Grito da Terra Brasil”.
Por outro lado, os estudos realizados conjuntamente pela FAO/INCRA definiram com
maior precisão conceitual a agricultura familiar e, mais ainda, estabeleceram um conjunto
de diretrizes que deveriam nortear a formulação de políticas públicas adequadas às especificidades dos diferentes tipos de agricultores familiares. Sabe-se que esses estudos serviram de base para as primeiras formulações do PRONAF.
Entretanto, para melhor compreender este conjunto de inovações, é preciso recuar no
tempo e situar o processo de elaboração e consolidação desse Programa. Em larga medida, pode-se afirmar que o PRONAF foi formulado como resposta do Estado às pressões
3
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do movimento sindical rural, realizadas desde o final da década de 1980. O programa
nasceu com a finalidade de prover crédito agrícola e apoio institucional aos pequenos
produtores rurais que vinham sendo alijados das políticas públicas até então existentes e
encontravam sérias dificuldades de se manter no campo.
Em 1994, em consequência das reivindicações dos agricultores familiares acima citadas,
o governo Itamar Franco criou o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural
(PROVAP), que operava basicamente com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). O PROVAP seria o embrião da primeira e mais importante política pública criada dois anos mais tarde e destinada aos agricultores familiares. Cabe frisar que,
embora o PROVAP tenha tido resultados pífios do ponto de vista dos recursos aportados
para os agricultores, sua importância consiste na transição que ali se inicia em direção a
uma política pública diferenciada por categorias de produtores rurais. Deve-se lembrar,
por exemplo, que até esta época, os pequenos agricultores eram enquadrados como “mini-produtores” pelas normas do Manual de Crédito Rural do Ministério da Agricultura, o
que fazia com que tivessem que disputar recursos com os grandes proprietários, que historicamente foram os principais tomadores de crédito para agricultura.
A partir de 1995, já no Governo Fernando Henrique Cardoso, o PROVAP foi totalmente
reformulado, tanto em termos de concepção como em sua área de abrangência. Essas
modificações deram origem ao PRONAF, em 1996, cuja institucionalização ocorreu através do Decreto Presidencial nº 1.946, datado de 28/07/1996. Desse ano em diante, o programa tem se firmado como a principal política pública do Governo Federal para apoiar os
agricultores familiares. Deve-se registrar, no entanto, que, no ano de 1996, apenas as
ações relativas ao crédito de custeio foram implementadas e que a ampliação do programa para as áreas de investimentos, infraestrutura e serviços municipais, capacitação e
pesquisa, só ocorreu a partir de 1997, quando o PRONAF ganhou maior dimensão e passou a operar de forma integrada em todo território nacional.
O acesso ao PRONAF de fundamental importância para os agricultores familiares iniciase na discussão da família sobre a necessidade do crédito, seja ele para o custeio da safra ou atividade agroindustrial, seja para o investimento em máquinas, equipamentos ou
infraestrutura de produção e serviços agropecuários ou não agropecuários. Após a decisão do que financiar, a família deve procurar o sindicato rural ou a empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), como a Ematerce, para obtenção da Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP), que será emitida segundo a renda anual e as atividades exploradas, direcionando o agricultor para as linhas específicas de crédito a que tem direito.
Para os beneficiários da reforma agrária e do crédito fundiário, o agricultor deve procurar
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) ou a Unidade Técnica Estadual (UTE).
Segundo o último censo agropecuário de 1996 existem 383.010 agricultores no Estado do
Ceará e destes, 341.510 são agricultores familiares, representando 89,6% do total. Estes
agricultores são responsáveis pela produção de mais de 80% das principais culturas de
subsistências do Estado, são descapitalizados e sem condições de contratarem serviços
de Ater capazes de lhes proporcionar as condições necessárias para o acesso ao PRONAF, para melhoria de sua produção e rentabilidade e inseri-los no mercado, contribuindo
para superação do quadro de exclusão social que vivenciam.
4
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4. Justificativa
A experiência tem mostrado que a implementação da política nacional de valorização da
agricultura familiar sintetizada pelo PRONAF necessita da apropriação de tecnologia
adequada, que permita ao agricultor familiar melhorar seus índices de produção e
produtividade com custos reduzidos, melhorar o seu poder de barganha no momento da
venda da produção obtendo preços coerentes com a realidade do mercado e melhorar a
gestão econômica e financeira de suas unidades produtivas sem agredir o meio ambiente.
Este é precisamente o papel dos profissionais de ATER, no entanto o quadro de prestadores deste tipo de serviço no Estado é bastante reduzido, haja vista que à aproximadamente 30 anos não é realizado concurso público e ao longo dos tempos, muitos dos empregados se desligaram da empresa responsável por este atendimento - EMATERCE, por incentivo do Programa de Demissão Voluntária (PDV), ocorrido em 1997 ou por aposentadoria.
Ressalte-se que a Ematerce tem feito gestões junto a SDA e o Governador do Estado no
sentido da realização de concurso público com vista recompor e oxigenar o quadro de
pessoal, porém a forma atual que dispõe para atender aos agricultores familiares do Estado é por meio da contratação de bolsistas.
5. Histórico
Em 2003, o Governo do Estado através da SDA determinou que a Ematerce trabalhasse
com exclusividade para os agricultores familiares, prestando Ater gratuitamente. Em função do número reduzido de funcionários públicos habilitados para esta função foi criado o
Projeto Agente Rural.
Em 2004, o Projeto Agente Rural, foi financiado pelo Ministério da Reforma Agrária (MDA)
que conveniou com a Ematerce possibilitando o custeio das despesas de 90 bolsistas.
A partir de 2005, o MDA não mais custeou as despesas com a concessão de bolsas, passando todas as despesas serem custeadas pelo Governo do Estado, por meio da Fonte
10 – Fundo Estadual de Combate a Pobreza (FECOP).
O quadro abaixo evidencia a aplicação dos recursos da fonte FECOP na implementação
do Projeto Agente Rural, onde se observa a disponibilização dos recursos no período de
2007 a 2014.
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Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013
2014
TOTAL

Valor FECOP

8.807.660,71
8.345.402,08
9.568.145,63
11.570.341,90
10.847.620,00
12.001.570,00
9.882.040,00
10.595.404,00
81.618.184,32

Valor (outras fontes)

Valor Total Aplicado

-

-

8.807.660,71
8.345.402,08
9.563.145,74
11.570.341,90
10.847.620,00
12.001.570,00
9.882.040,00
10.595.404,00
81.618.184,32

Nº de Beneficiários

278.000
378.000
479.500
359.500
491.250
522.000
441.207
238.095
-

6. Público Alvo
Agricultor familiar e seus familiares (filhos e agregados).
Caracteriza-se como agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica
atividades no meio rural, atendendo simultaneamente aos seguintes requisitos:





Não detenha, a qualquer título, área maior de 4 módulos fiscais;
Utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas
do seu estabelecimento ou empreendimento;
Tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu
estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder executivo;
Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

6.1. Critérios adotados para a seleção dos beneficiários


A unidade de produção sob a administração do agricultor familiar deverá estar situada
na área de trabalho intensivo da EMATERCE a qual é definida por seu potencial de
resposta a implementação da política de convivência com o semiárido;



O agricultor familiar deverá ser receptivo a receber as orientações técnicas prestadas
pela EMATERCE

7. Objetivos
Geral
Aumentar a renda e a ocupação dos agricultores familiares beneficiados, pelo incremento
da rentabilidade dos seus empreendimentos.
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Específicos


Melhorar a produtividade da agropecuária dos agricultores familiares assistidos.



Ampliar a área plantada com as culturas desenvolvidas pelos agricultores familiares
assistidos.



Aumentar e melhorar o rebanho dos agricultores familiares assistidos.



Melhorar o processo de comercialização da produção agropecuária dos agricultores
familiares assistidos.



Ampliar o acesso as políticas públicas voltadas para agricultores familiares assistidos

8. Atividades / Detalhamento das Atividades
As principais atividades, a serem implementadas pelos Agentes Rurais nos municípios da
área de atuação, são:
a) Planejamento / programação
O trabalho de Ater inicia-se com a divulgação das políticas públicas de apoio a agricultura
familiar e a identificação das necessidades, potencialidades e problemas do público a ser
beneficiado pelo projeto. Para tanto, será utilizada a ferramenta DRP – Diagnóstico Rural
Participativo. Os resultados obtidos são posteriormente priorizados pelos agricultores e
sistematizados em um Plano de Ação da Comunidade (PAC). Cada agente de campo trabalhará em média com 06 PACs. O somatório dos PACs constituirá na programação de
2015 a qual é consolidada através do registro dos dados no SPPWEB, gerando os Contratos de Resultados do Município, do Escritório, das Regiões Administrativas da Ematerce e do Estado. Estima-se para 2015 a elaboração de 3.788 Planos de Ação.
b) Formação dos Agentes de Ater (Agentes Rurais / Extensionistas)
A formação “em serviço” dos Agentes de ATER (Agentes Rurais e Extensionistas) será
feita durante as visitas as comunidades rurais, e estes, por sua vez, capacitarão também
“em serviço” os agricultores familiares assistidos. Neste processo serão assessorados
pelos técnicos lotados nos Escritórios Regionais e Estaduais, com vistas à profissionalização dos mesmos e à geração de emprego e renda no meio rural.
c) Prestação de Ater aos agricultores familiares e suas organizações / representações
Após concluir a fase da programação os técnicos de campo (Agentes Rurais e Extensionistas) iniciarão a execução dos PACs. A prestação de Ater aos agricultores familiares e
suas representações será baseada em processos educativos utilizando-se metodologias
participativas com vistas à construção de saberes, observando as experiências dos agricultores e o saber dos Agentes Rurais / Extensionistas, tendo por objetivo a apropriação
de tecnologias pelos beneficiários do Projeto Agente Rural.
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Será incentivado o desenvolvimento de técnicas e práticas capazes de promoverem o
desenvolvimento sustentável das unidades produtivas. Também será estimulada a organização e gestão dos agricultores familiares, de suas famílias e suas representações fortalecendo-os para a compra conjunta dos insumos necessários ao processo produtivo e
beneficiamento da produção através da agroindustrialização, com vistas a agregar valor
nas etapas de produção e comercialização.
Para tanto, diariamente os técnicos (Agentes de Ater) se deslocarão para as comunidades
rurais. Em um dos expedientes, desenvolverão atividades individuais (visitas as áreas de
produção dos agricultores familiares assistidos, limitado a 3 a 4 por dia) e no outro expediente, atividades grupais (reuniões, demonstrações práticas, excursões, treinamentos de
rápida duração etc.), discutindo temas de interesses escolhidos pelos participantes do
grupo, de forma que, durante o ano de 2015, cada agricultor familiar assistido receba pelo
menos, 12 atendimentos.
d) Acompanhamento e apoio aos Agentes Rurais
Será realizado pelos assessores regionais e estaduais que todas as semanas se deslocarão para os escritórios locais para acompanhamento dos Agentes Rurais nos trabalhos de
campo e nos treinamentos em serviço com vistas a capacitação dos agricultores familiares.
c) Estabelecimento de parcerias
Durante todo o ano de 2015 a Ematerce buscará parceria com órgãos / entidades, agentes financeiros (Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco Brasil S/A (BB), sindicatos,
prefeituras municipais / secretarias municipais de agricultura, associações comunitárias,
cooperativas e movimento sociais para a implementação dos trabalhos de Ater junto aos
Agricultores familiares.
Estrutura de apoio ao trabalho dos Agentes Rurais
Em Fortaleza a empresa dispõe de 01 Escritório Estadual, onde estão lotadas a Diretoria
Executiva, as Gerências de Planejamento e a de Operações, Assessorias e pessoal de
Apoio Administrativo que darão todo o suporte necessário ao processo de planejamento e
gestão das unidades operacionais sediadas nos municípios cearenses.
Em nível regional a Ematerce dispõe de 18 Escritórios Regionais com equipes compostas
pelo Gerente Regional, Assessores Técnicos e pessoal de Apoio Administrativo responsáveis pela coordenação, apoio na gestão e assessoramentos aos técnicos dos Escritórios Locais e Postos Avançados de suas jurisdições.
Em nível municipal a empresa atua em 101 municípios e dispõe de 44 Escritórios Locais,
49 Postos Avançados de atendimento, responsáveis pela implementação das políticas
públicas emanadas dos governos federal, estadual e municipal nas comunidades rurais e
nos estabelecimentos dos agricultores familiares e suas representações, com vistas à
promoção do desenvolvimento rural sustentável desses municípios cearenses.
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Além das unidades operacionais acima supracitados a empresa dispõe de uma infraestrutura de veículos, máquinas e outros equipamentos necessários a prestação de Ater, contínua e de qualidade aos agricultores familiares, com destaque para a área de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação, cujos equipamentos são de última geração, com
todas as unidades operacionais interligadas em redes – Cinturão Digital do Ceará (CDCe)
e da Rede do Governo (RIGAV), em condições de espelhar on line, os resultados auferidos pelos trabalhos desenvolvidos com os nossos clientes, principalmente, os agricultores
familiares.
9. Produtos
PRODUTOS
Agentes de Ater formados
Agricultores familiares assistidos

2015
953
95.300

FONTES DE VERIFICAÇÃO
Sistema de Programa e Projetos
(SPPWEB) da Ematerce
Sistema de Programa e Projetos
(SPPWEB) da Ematerce

10. Metas


Prestar Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) a 95.300 agricultores familiares,
beneficiando um total de 392.636 pessoas.



Formar 953 Agentes Rurais nos aspectos tecnológicos, gerenciais e organizacionais
das atividades agrícolas e não-agrícolas desenvolvidas pelos agricultores familiares.

Obs: A Ematerce atua em 182 municípios do Estado do Ceará.
11. Resultados Esperados


Ampliar em 20% a geração de emprego (ocupação) e a renda dos beneficiários.



Reduzir em 20% o total de agricultores familiares assistidos que se encontram em situação de extrema pobreza.

12. Integração de Ações
O projeto Agente Rural interage com todos os outros Programas/Projetos executados pela
SDA, com destaque para o Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). O
referido Programa utiliza a metodologia da participação e do construtivismo, em que agricultores familiares, extensionistas e parceiros interagem em todo o processo de trabalho.
A sua estratégia de trabalho está focada em cinco pilastras básicas: a organização da
produção e de produtores; a promoção comercial; a viabilização da infraestrutura necessária; a gestão profissional do agronegócio; a capacitação de Extensionistas, Agentes
Rurais e agricultores familiares e seus familiares; e, a apropriação por parte dos agricultores e técnicos de tecnologias sustentáveis, no âmbito da Agroecologia.
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Destacam-se também outros programas da SDA que efetivamente contribuirão para potencializar os resultados deste projeto, que são o Programa Hora de Plantar-Distribuição
de Sementes, o Programa Garantia Safra, os Programas de Abastecimento e Segurança
Alimentar envolvendo as principais Cadeias Produtivas do Estado, o Programa de Convivência com o Semiárido na apropriação por parte dos agricultores (as) familiares de técnicas e práticas nas suas atividades de suas unidades de produção, os Programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que
atuam na comercialização dos produtos da agricultura familiar, dentre outros.
13. Monitoramento
O projeto será monitorado pelos Gestores dos Escritórios Locais, Regionais e Estadual:
Em nível local - Diariamente, o Gerente do Escritório Local apoia, acompanha, monitora,
avalia e reprograma (se for o caso) os Agentes Rurais na execução dos Planos de Ação;
na medida em que os resultados são auferidos os Agentes Rurais registram os dados no
Sistema de Programas e Projeto (SPPWEB) da Ematerce; este sistema é totalmente informatizado, com todas as unidade operativas da Ematerce interligadas em redes da Rede Governamental (RIGAV) e Cinturão Digital do Ceará (CDCe);
Em nível regional – o Gerente Regional e seus Assessores também apoiam, acompanham e monitoram os trabalhos dos Agentes Rurais, na execução dos Planos de Ações.
Em nível estadual – os Gerentes de Planejamento e Operações com seus Assessores
também apoiam, assessoram, acompanham e monitoram os trabalhos dos Agentes Rurais, na execução dos Planos de Ações.
13.1 Dados Utilizados
Os dados são coletados na medida em que os Agentes Rurais desenvolvem seu trabalho
junto aos agricultores familiares e registram o que se segue:















Nº de agricultores familiares assistidos;
Nº de beneficiários;
Área com culturas assistidas em ha;
Área com culturas colhidas em ha;
Produção obtida em kg;
Rendimento em kg/ha;
Nº de empregos gerados
Rebanho assistido – cabeça
Tx. de desfrute;
Crédito Rural ofertado (nº de projetos, valor, finalidade, agente financeiro)
Agroindústrias rurais (nº, finalidade)
Obras hidroambientais (barragens de contenção de sedimentos, barragens subterrâneas e construção de paliçadas),
Revitalização de bacias hidrográficas (microbacias hidrográficas);
Manejo/Conservação do Solo e Água (terraços de retenção, cordões de pedra, captação in situ, escarificação da área, plantio direto, correção do solo, adubação verde,
adubação orgânica);
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Transição agroecológica (quintais produtivos, sistema agroflorestal e viveiro de produção de mudas);
Agroindústrias (beneficiamento e processamento – leite, frutos tropicais, mandioca,
mel de abelha, peixe)
Comercialização (Compra de Alimentos p/Merenda Escolar – PNAE e Compra de Alimentos – PAA);
Adequação Ambiental (Energia Eólica, Energia Solar, Recomposição da Mata Ciliar,
Irrigação Sustentável dos Aluviões, Horosazonal, Reflorestamento, Viveiros de Produção, Destino de embalagens Contaminadas, Controle de Queimadas, Uso e Controle
de Agrotóxicos,
Agroecologia (Sistema Agroflorestal, Transição Agroecológica e Produção de Plantas
Medicinais, Aromáticas e Condimentares);
Segurança Alimentar e Nutricional (Educação Alimentar e Nutricional);
Habitabilidade (Abastecimento D’água, Casas, Cisternas, Destino Adequado do Lixo,
Fontes D’água e Educação Sanitária);
Associativismo (Organização Rural, Cultura e Lazer, Etnia/Indígena, Etnia/Quilombola,
Gênero/Mulheres, Juventude Rural, Capacitação (cursos, Intercâmbios, Missões Técnicas/Excursões, Seminários, Treinamentos, Oficinas e Encontros;
Abrangência (nº de agricultores familiares assistidos sem repetição).

13.2. Cadastro dos Beneficiários
A Ematerce já dispõe no banco de dados do Programa – Sistema de Programa e Projetos
(SPPWEB) de 2.341.061 Declarações de Aptidão do Produtor (DAPs), elaboradas desde
o início do PRONAF no Estado do Ceará (2006). Anualmente os dados são atualizados e
identificados todos os beneficiários da Ater (Nome, CPF, NIS, Inscrição no PRONAF), além da performance de cada agricultor assistido. No ano de 2015 foram validas pelo
MDA/SAF/DATER, 670.663 DAPs.
14. Pressupostos de Riscos
Fenômenos meteorológicos (estiagens e enchentes) e a rotatividade dos Agentes Rurais
por força de conclusão do período da concessão das bolsas de capacitação tecnológica,
por até 3 anos.
15. Orçamento 2015
(R$ 1,00)
Detalhamento

Natureza da Despesa
1. Despesas Correntes
1.1. Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica Material de Consumo (339039)
1.2. Serviços de Terceiros – Pessoa
Física (Pagamento das Bolsas de Capacitação

Valor FECOP
(2015)

Valor Outras
Fontes (2015)

Valor Total
(2015)

10.000.000

-

10.000.000

352

-

352

9.999.648

-

9.999.648

10.000.000

-

10.000.000

Tecnológica) (339036)

TOTAL
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16. Cronograma de Desembolso Fonte FECOP
(R$ 1,00)
Item de
Despesa

Serviços de
Terceiros –
Pessoa Jurídica
Serviços de
Terceiros –
Pessoa Física

Total

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

-

532

-

532

-

2.399.468

804.466

836.098

835.224

802.844

795.550

789.572

713.052

675.234

675.234

672.726

9.999.468

-

2.400.000

804.466

836.098

835.224

802.844

795.550

789.572

713.052

675.234

675.234

672.726

10.000.000
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17. Distribuição dos Recursos por Município – 2015

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

VALOR FECOP
(2015)

MUNICÍPIOS
AQ U IRAZ

83.728,00

CASCAVEL

87.528,00

CAU CAIA

209.564,00

CH O RO ZIN H O

28.600,00

EU ZEBIO

Metropolitana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

REGIÃO
ADMINIS‐
TRATIVA

0,00

FO RTALEZA

0,00

G U AIU BA

41.886,00

H O RIZO N TE

42.534,00

ITAITIN G A

28.600,00

M ARACAN AÚ

99.940,00

M ARAN G U APE

VALOR OU‐
TRAS FONTES
(2015)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

114.258,00

PACAJU S

56.982,00

75.198,00

‐
‐
‐

937.726,00

-

PACATU BA

29.438,00

PIN D O RETAM A

39.470,00

SÃO G . D O AM ARAN TE

Litoral‐Oeste

Nº DE
ORDEM

TOTAL DA REGIÃO
Acaraú
Amontada
Apuiarés
Bela Cruz
Camocim
Chaval
Cruz
Granja
Itapajé
Itapipoca
Itarema
Jijoca
Marco
Martinópole
Miraíma
Morrinhos
Paracuru
Paraipaba
Pentecoste
Tejuçuoca
Trairi
Tururu
Umirim
Uruburetama
Uruoca
TOTAL DA REGIÃO

121.068,00
47.826,00
15.880,00
14.210,00
24.646,00
81.400,00
63.726,00
17.748,00
73.914,00
76.838,00
46.642,00
15.048,00
31.326,00
31.326,00
52.620,00
31.350,00
15.048,00
14.210,00
49.118,00
16.302,00
15.048,00
17.972,00
15.464,00
13.794,00
54.282,00
1.004.434,00

-

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PESSOAS
BENEFICIA‐
DAS
1.648
1.648
7.416
412
0
0
1.648
1.648
412
2.060
3.296
3.296
824
1.236
3.296
28.840
2.472
2.060
1.236
412
412
2.884
824
824
2.060
2.472
3.296
824
412
412
824
1.648
412
412
1.648
1.236
824
1.236
824
412
2.060
33.372
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

REGIÃO
ADMINIS‐
TRATIVA

Sobral/Ibiapaba

Nº DE
ORDEM

MUNICÍPIOS

1.285.068,00

‐

45.732
1.648
824
1.236
3.708
7.004
2.472
1.236
2.060
2.884
2.884
1.648
2.060
824
824
2.472
37.492

21.318,00

CARN AU BAL

87.528,00

CO REAÚ

47.610,00

CRO ATÁ

32.580,00

FO RQ U ILH A

34.250,00

FRECH EIRIN H A

19.834,00

G RAÇA

18.164,00

G RO AIRAS

34.032,00

G U ARACIABA D O N O RTE

36.342,00

H ID RO LÂN D IA

15.240,00

IBIAPIN A

32.580,00

IPU

52.234,00

IRAU ÇU BA

16.302,00

M ASSAPE

24.658,00

M ERU O CA

13.794,00

M O RAÚ JO

34.250,00

M U CAM BO

26.744,00

PACU JA

32.778,00

PIRES FERREIRA

17.748,00

RERIU TABA

18.388,00

SAN TAN A D O ACARAÚ

15.464,00

SO BRAL
TIAN G U Á

147.648,00
35.920,00
55.196,00
137.538,00

U BAJARA

83.536,00

VARJO TA

32.580,00

VIÇO SA D O CEARÁ

Sertões dos Inhamuns

110.664,00

CARIRE

SEN AD O R SÁ

CRATEÚ S

94.370,00

IN D EPEN D EN CIA

27.582,00

IPAPO RAN G A

18.164,00

IPU EIRAS

20.480,00

M O N SEN H O R TABO SA

76.706,00

N O VA RU SSAS

71.274,00

N O VO O RIEN TE

38.204,00

PARAM BU

34.274,00

Q U ITERIAN O PO LES

15.048,00

TAM BO RIL

16.302,00

TAU Á

22.342,00

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

662.028,00

‐‐

AIU ABA

54.102,00

ARAREN D A

15.464,00

ARN EIRÓ Z

36.758,00

CATU N D A

64.732,00

TOTAL DA REGIÃO

PESSOAS BE‐
NEFICIADAS
1.236
2.472
1.648
824
412
824
1.648
1.236
1.648
1.236
412
412
2.060
824
2.472
412
824
2.472
1.648
824
1.236
824
2.884
1.236
3.708
4.532
2.060
412
3.296

50.148,00

SÃO BEN ED ITO

VALOR OUTRAS
FONTES
(2015)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

ALCÂN TARAS

TOTAL DA REGIÃO
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

VALOR FECOP (2015)

119

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

MUNICÍPIOS

VALOR FECOP
(2015)

VALOR OUTRAS
FONTES
(2015)

TOTAL DA REGIÃO
Acarape
Aracoiaba
Aratuba
Barreira
Baturité
Capistrano
Itapiúna
Mulungu
Ocara
Redenção

1.301.596,00

50.136,00

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

TOTAL DA REGIÃO

687.804,00

‐

Sertão‐Central

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

REGIÃO
ADMINIS‐
TRATIVA

BAN ABU IÚ

41.338,00

BO A VIAG EM

31.108,00

CAN IN D É

71.802,00

CARID AD E

19.642,00

CH O RÓ

29.636,00

D EP. IRAP. PIN H EIRO

38.036,00

G EN ERAL SAM PAIO

17.972,00

IBARETAM A

15.880,00

IBIC U ITIN G A

54.928,00

ITATIRA

43.220,00

M AD ALEN A

40.712,00

M ILH Ã

93.544,00

M O M BAÇA

86.218,00

PARAM O TI

40.488,00

PED RA BRAN C A

38.428,00

PIQ U ET C ARN EIRO

65.600,00

Q U IXAD Á

126.912,00

Q U IXERAM O BIM

158.584,00

SAN TA Q U ITÉRIA
SEN AD O R PO M PEU
SO LO N O PO LE

Maciço do Baturité

Nº DE
ORDEM

81.832,00
97.528,00
108.188,00

32.580,00
87.528,00
30.096,00
15.048,00
215.552,00
75.360,00
13.794,00
46.138,00
52.620,00

PESSOAS
BENEFICIADAS
4.532
4.120
7.004
1.648
2.884
3.296
1.236
824
3.296
2.884
3.708
4.120
5.768
2.060
2.060
3.296
4.944
9.476
6.592
3.708
3.296
80.752
412
1.648
824
412
3.296
1.648
412
1.648
824
1.236
14.420
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Nº DE
ORDEM

REGIÃO ADMINIS‐
TRATIVA

MUNICÍPIOS

VALOR FECOP
(2015)

VALOR OU‐
TRAS FONTES
(2015)

PESSOAS
BENEFICIA‐
DAS

30.096,00

‐

824

155.514,00

‐

4.532

70.176,00

‐

1.648

Icapuí

16.910,00

‐

824

120

Iracema

13.794,00

‐

412

121

Itaiçaba

85.200,00

‐

2.060

122

Jaguaretama

30.096,00

‐

824

Jaguaribara

16.302,00

‐

824

Jaguaribe

65.980,00

‐

1.236

Jaguaruana

51.390,00

‐

1.648

Limoeiro do Norte

79.788,00

‐

2.884

Morada Nova

60.168,00

‐

1.648

Alto Santo

117

Aracati

118

Beberibe

119

123
124
125
126
127

Litoral‐Leste/Jaguaribe

116

128

Palhano

263.124,00

‐

6.592

129

Pereiro

313.938,00

‐

6.180

130

Potiretama

32.580,00

‐

412

131

Quixeré

16.718,00

‐

824

132

Russas

50.136,00

‐

1.236

133

São João Jaguaribe

101.502,00

‐

2.472

134

Tabuleiro do Norte

162.286,00

‐

3.708

1.687.128,00

‐

42.848

TOTAL DA REGIÃO

121

Nº DE
ORDEM

REGIÃO ADMINIS‐
TRATIVA

MUNICÍPIOS

VALOR FECOP
(2015)

135

ABAIARA

136
137

ACO PIARA
ALTAN EIRA

16.718,00

138

AN TO N IN A D O N O RTE

18.804,00

139
140

ARARIPE

19.226,00

ASSARÉ

80.594,00

18.804,00
102.732,00

141

AU RO RA

39.260,00

142
143

BAIXIO

34.250,00

144

BARRO

101.284,00

145
146

BREJO SAN TO

152.962,00

CAM PO S SALES

46.112,00

147

CARIRIAÇU

60.138,00

148
149

CARIÚ S

25.080,00

CATARIN A

72.660,00

150

CED RO

146.574,00

151
152

CRATO

76.802,00

154
155
156

157
158

CARII‐CENTRO‐SUL

153

BARBALH A

37.614,00

FARIAS BRITO

40.936,00

G RAN JEIRO

37.590,00

ICÓ

101.346,00

IG U ATU

131.270,00

IPAU M IRIM

75.168,00

JARD IM

32.592,00

JATI

17.972,00

159

JU AZEIRO D O N O RTE

19.226,00

160
161

JU CÁS

92.568,00

162

M AU RITI

59.202,00

163
164

M ILAG RES

66.298,00

M ISSÃO VELH A

85.692,00

165

N O VA O LIN D A

55.580,00

166
167

O RÓ S

58.734,00

PEN AFO RTE

29.258,00

168

PO RTEIRAS

19.642,00

169
170

PO TEN G I

17.972,00

Q U IXELÔ

75.168,00

L. D A M AN G ABEIRA

100.888,00

171

SABO EIRO

55.128,00

172
173

SALITRE

61.168,00

SAN TAN A D O CARIRI

20.058,00

174

TARRAFAS

35.920,00

175
176

U M ARI

72.660,00

VÁRZEA ALEG RE

22.566,00

TOTAL DA REGIÃO
TOTAL GERAL

2.434.216,00

10.000.000,00

VALOR OU‐
TRAS FONTES
(2015)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
-

PESSOAS BE‐
NEFICIADAS
1.648
2.884
824
1.648
1.648
3.296
3.708
824
2.884
4.532
8.240
3.296
2.472
824
1.236
3.296
7.004
2.884
1.648
2.884
3.708
1.648
4.532
1.236
2.060
2.060
2.060
4.120
4.532
3.708
2.884
1.236
2.060
2.060
1.236
1.648
1.236
2.472
2.060
1.236
1.236
2.472
109.180
392.636
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18. Responsável pelo Projeto
18.1. Elaboração do Projeto
Coordenadoria/Gerência

Gerência de Programa e Projetos (Gepro)

Técnico

Antônio Tarciso Coelho Pinto

e-mail

tarciso.pinto@ematerce.ce.gov.br

Fone

(85) 8727 4646/9922 2222/3101 2426

18.2. Execução do Projeto
Coordenadoria/Gerência

Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)

Técnico

José Leitão Filho

e-mail

jose.leitao@ematerce.ce.gov.br

Fone

(85) 9988 1635/3101 2422
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ANEXO 1
Marco Lógico
Cadeia Lógica de
Objetivos

Descrição

Redução da extrema pobreza rural.

Impactos

Melhoria da qualidade de vida dos agricultores
familiares assistidos preparados para a convivên‐
cia com o semiárido com acesso a serviços públi‐
cos e consumo de bens duráveis
Aumento da segurança alimentar e nutricional por
meio da garantia dos alimentos produzidos em
quantidade, qualidade e regularidade.

Resultados

Indicadores

Meios de Verificação

Riscos

Instabilidades
climáticas
Sistema de Programas e
Percentual de Agricultores Familiares
severas e consecutivas.
Projetos da Ematerce
assistidos que melhoraram a qualida‐
(SPPWEB).
Disponibilidade inoportuna
de de vida em relação aos agriculto‐
res no Estado.
das políticas públicas de
IBGE
crédito rural.
Percentual de perdas de safra dos
Dados do CadÚnico
Alta rotatividade dos agen‐
agricultores assistidos em relação às
tes rurais.
perdas dos agricultores do Estado.
Pesquisa primária.

Melhoria da produtividade da agropecuária dos
Instabilidades climáticas seve‐
Percentual de área com culturas assis‐
agricultores familiares assistidos.
ras e consecutivas.
tidas em ha.
Ampliação da área plantada com as culturas de‐
Sistema de Programas e Baixo índice de apropriação
Percentual de área com culturas co‐
senvolvidas pelos agricultores familiares.
Projetos da Ematerce (SPP‐ do conhecimento por conta
lhidas em ha.
WEB).
da baixa escolaridade dos
Aumento e melhoria do rebanho dos agricultores
agricultores familiares.
familiares assistidos.
Valor da produção obtida em kg.
Melhoria do processo de comercialização da pro‐ Produtividade em kg/ha por cultura
dução agropecuária.
e/ou criação.

Inexistência e/ou informali‐
dade da posse da terra por
19
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Ampliação do acesso a políticas públicas.

Número de empregos gerados.

parte dos agricultores assisti‐
dos.

Aumento e manutenção da ocupação e renda dos Taxa de desfrute do rebanho.
beneficiários.
Número de agroindústrias rurais assis‐
Sistemas de produção modificados e mais resis‐ tidas.
tentes às vulnerabilidades ambientais (clima e
Número de associações rurais assisti‐
solo).
das.
Comercialização da produção (Compra de Alimen‐
Número de obras hidroambientais re‐
tos p/Merenda Escolar – PNAE e Compra de Ali‐
alizadas.
mentos – PAA);
Número de práticas alternativas de
convivência com o semiárido imple‐
mentadas.
Crédito Rural contratado (nº de proje‐
tos, valor, finalidade, agente financei‐
ro)
Número de agricultores familiares que
participam do PAA e PNAE.
Quantidade da produção
comercializada por meio do PAA e
PNAE.
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Produtos

Agentes Rurais qualificados para prestar ATER Número de agentes rurais qualifica‐
dos.
aos agricultores familiares assistidos.
Sistema de Programas e
Projetos da Ematerce (SPP‐
Número de agricultores familiares be‐ WEB).
Agricultores familiares assistidos.
neficiados com ATER.
Planos de Ação da Comunidade elaborados.

Capacitação dos Agentes Rurais:
 Capacitação inicial
 Capacitação continuada em serviço
Atividades

Número de Planos elaborados.

Descontinuidade na presta‐
Sistema de Programas e ção de Ater aos Agricultores
Projetos da Ematerce (SPP‐ Familiares em decorrência
Prestação de ATER por meio de um processo edu‐
da rotatividade dos Agentes
WEB).
Número de atividades de ATER reali‐
cativo continuado não formal, promovendo o co‐
Rurais.
zadas.
nhecimento da convivência com o semiárido em
todos os seus aspectos.
Número de cursos realizados.

Recursos financeiros apropriados pelo FECOP.

Insumos

Limitado tempo para a for‐
mação dos Agentes Rurais
com vistas à prestação de
ATER aos agricultores famili‐
ares assistidos.

Utilização da estrutura operacional (técnicos, veí‐ Volume de recursos aportados pelo
culos, maquinas agrícolas, equipamentos de in‐ FECOP
formática, estrutura física dos Escritórios (Central,
Regionais e Locais) e Centros de Treinamentos.

Sistema de Programas e
Projetos da Ematerce (SPP‐
WEB).
Escassez de recursos finan‐
Sistema de acompanha‐ ceiros e operacionais.
mento e monitoramento
do Estado (WebMapp).
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ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CALCULO

1.1 Serviço de Terceiro – Pessoa Física - Demonstrativos dos Custos das Bolsas de Transferência Tecnológica
Quantidade
Bolsistas/Mes

CATEGORIA

NS-BTT-1
NS-BTT-2
MN-BTT-3
MN-BTT-4
TOTAL

Jan
165
399
370
19
953

Fev
62
197
205
17
481

Mar
61
195
261
15
532

Abr
61
194
267
14
536

Mai
59
198
266
13
536

Jun
58
199
241
13
511

Jul
58
197
240
10
505

Ago
58
196
238
8
500

Set
46
183
223
4
456

Out
44
171
216
0
431

Nov
44
171
216
0
431

Dez
44
171
214
0
429

Total
760
2.471
2.957
113
6.301

Custos (R$)
Valor
Unitário
Total
da Bolsa
Mês
Ano
2.700,00 2.052.000,00
1.670,00 4.126.570,00
1.254,00 3.708.078,00
1.000,00
113.000,00
9.999.648,00

1.2. Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica
Discriminação
Recarga de Toner para impressora HP Laser Jet P2015dn(Q7553X
Total

Unidade

Quantidade

unid

8

Valor (R$)
Unitário
44,00

Total
352,00
352,00

1.3 TOTAL DO PROJETO
Total Geral

R$10.000.000,00

22
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Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA

PROJETO: Assistência Técnica e Extensão Rural em
Assentamentos Rurais no Estado do Ceará

Fevereiro - 2015
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Secretaria (Proponente)

Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Programa (PPA)

029 – Enfrentamento a Pobreza Rural

Mapp (Número e
Denominação)

41 - Assistência Técnica e Extensão Rural para os
Assentamentos Rurais

Período de Execução (em 2015)

Fevereiro a dezembro

Categoria

Estruturante – Ocupação e Renda – Inclusão
produtiva Rural

 Descrição do Projeto
O projeto visa o desenvolvimento dos assentamentos do Estado do Ceará e o
fortalecimento das associações através da prestação de serviços de Assistência
Técnica e Extensão Rural.
O processo de seleção das empresas prestadoras do serviço de ATER ocorrerá em
forma de convênio a partir de critérios pactuados e pré-estabelecidos.
O projeto pretende melhorar a qualidade de vida das famílias assentadas sendo
fundamentado no fortalecimento de suas associações e da auto-estima de seus
beneficiários, com ênfase na sustentabilidade, e na capacitação para o acesso as
políticas públicas.
 Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual
No PPA 2012 – 2015 o projeto inscreve-se no âmbito do Programa 029 –
Enfrentamento à Pobreza Rural; Objetivo Número 002 - Realizar Ações Estruturantes
para Promover o Desenvolvimento dos Assentamentos, Reassentamentos e
Comunidades Tradicionais no Meio Rural; Meta 00799 – Atender 8000 famílias com
ATER em assentamentos e comunidades tradicionais; Iniciativa 01029 – Prestação de
serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural em assentamentos e comunidades
tradicionais.
Na Matriz de Resultados do Governo do Estado o projeto contribui para o alcance do
resultado setorial “Agricultura Familiar Fortalecida e Sustentável” e suas realizações
podem ser aferidas por meio do indicador “Percentual de produtores da agricultura
familiar beneficiados com ações de apoio”.
 Diagnóstico
O Estado do Ceará está inserido no semi árido brasileiro onde as condições climáticas
influenciam praticamente todas as atividades humanas, carece de um consistente
programa de assistência técnica e extensão rural voltado especificamente para os
assentamentos rurais, objetivando a melhoria da produção e produtividade agrícola e,
consequentemente, melhores condições de vida para o público beneficiado.
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O Ceará possui 341.510 estabelecimentos da agricultura familiar englobando uma área
total de 3.492.848 ha. Esta área inclui 838 assentamentos de programas de reforma
agrária estaduais ou federais onde residem 31.399 famílias. A área por eles ocupada é
de 1.156.183 ha correspondendo a 33,10Percentual da área dos estabelecimentos
familiares do Estado e representando 9,19Percentual do total de estabelecimentos da
agricultura familiar.
Observa-se, entretanto, que apenas a posse da terra não tem sido suficiente para que
as famílias assentadas tenham efetivamente melhorado suas condições de vida e este
fato se comprova sempre que o Estado passa por condições climáticas adversas.
TIPO
Assistidos pelo IDACE
Cédula da Terra
São José
FETRAECE
INCRA / MST
Crédito Fundiário
Perímetros Públicos e Agrovilas
TOTAL

NÚMERO
40
114
44
50
436
129
25
838

FAMÍLIAS ( Número)
698
2.000
694
870
25.238
1.145
754
31.399

AREA (ha)
29.226
72.484
23.622
102.750
896.231
27.480
4.390
1.156.183

Entre 2012 e 2014, o projeto contou com recursos do FECOP, atendendo 30Percentual
dos assentamentos estaduais (171 unidades), alcançando uma pouco mais de
30Percentual das famílias (2.789 famílias, num total de 11.156 pessoas).
Nesse cenário, destacamos o que se compreende como agricultores familiares:
GUANZIROLI e CARDIM (2000) definem como agricultores familiares aqueles que
atendem às seguintes condições: a direção dos trabalhos no estabelecimento é
exercida pelo produtor e família; a mão-de-obra familiar é superior ao trabalho
contratado, a área da propriedade está dentro de um limite estabelecido para cada
região do país.
A Lei Número 12.058, de 13 de outubro de 2009, que estabelece as diretrizes para a
formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares
Rurais, diz que é agricultor familiar aquele que pratica atividades no meio rural,
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;
II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas
vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.
Inclui ainda na mesma categoria:
I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput
deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo
sustentável daqueles ambientes;
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II - aquicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o
caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2ha
(dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a
exploração se efetivar em tanques rede;
III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II,
III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural,
excluídos os garimpeiros e faiscadores;
IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II,
III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente.
Quando se trata do principal Crédito para agricultura familiar do PRONAF, os
beneficiários são:
Grupo "A"
Agricultores familiares:
a) assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária que não contrataram
operação de investimento no limite individual permitido pelo Programa de Crédito
Especial para a Reforma Agrária - PROCERA;
b) amparados pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra.
Grupo "B"
- agricultores familiares, inclusive remanescentes de quilombos, trabalhadores rurais e
indígenas.
Grupo "C"
- agricultores familiares e trabalhadores rurais que:
a) explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário,
parceiro ou concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária.
Considerando a Lei Número 12.188, de 11 de janeiro de 2010, que institui a PNATER e
o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e
na Reforma Agrária – PRONATER, diz quem são os beneficiários da PNATER:
Art. 5o São beneficiários da PNATER:
I - os assentados da reforma agrária, os povos indígenas, os remanescentes de
quilombos e os demais povos e comunidades tradicionais; e
II - nos termos da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006, os agricultores familiares ou
empreendimentos familiares rurais, os silvicultores, aquicultores, extrativistas e
pescadores, bem como os beneficiários de programas de colonização e irrigação
enquadrados nos limites daquela Lei.
Parágrafo único. Para comprovação da qualidade de beneficiário da PNATER, exigirse-á ser detentor da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar - DAP ou constar na Relação de Beneficiário - RB, homologada
no Sistema de Informação do Programa de Reforma Agrária – SIPRA.
O Decreto Número 7.352, de 04 de novembro de 2010, que regulamenta a educação
do campo, que, na sua estadualização, deve ser feita, em grande parte, pela SDA e
Vinculadas, como já ocorre na esfera federal, pelo MDA e INCRA, pode ser notado
quem são os beneficiários, a população do campo, os Povos do Campo:
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Art. 1º, § 1º Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:
I - populações do campo:
1. os agricultores familiares,
2. os extrativistas,
3. os pescadores artesanais,
4. os ribeirinhos,
5. os assentados e acampados da reforma agrária,
6. os trabalhadores assalariados rurais,
7. os quilombolas,
8. os caiçaras,
9. os povos da floresta,
10. os caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a
partir do trabalho no meio rural.
 Justificativa
Quando estudou a Reforma Agrária no Ceará, Philipp Hartmann identificou que a
atividade agrícola é dificultada pelas condições edafoclimáticas. Com a maior parte do
seu território caracterizado por um clima árido ou semi-árido, o estado sofre secas
periódicas, possui solos geralmente pouco férteis e adota no processo produtivo um
baixo nível tecnológico.
Aliado a estes fatos, apresenta também distribuição desigual das terras e não existem
informações precisas sobre o número de pessoas sem terra como, por exemplo, os
trabalhadores rurais.
O programa de ATER é de fundamental importância no desenvolvimento dos projetos
nos assentamentos, uma vez que colabora com a transformação da realidade das
famílias assentadas fortalecendo o elo entre os assentados e o meio onde estão
inseridos.
Por esta razão, faz-se necessário a implantação de um trabalho de assistência técnica
e extensão rural de forma permanente que deve assumir como princípios a promoção
da igualdade entre trabalhadoras e trabalhadores rurais assentados, a utilização de
métodos participativos, a adoção dos conceitos da agroecologia, a cooperação e a
economia popular solidária, bem como a garantia da capacitação continuada dos
assentados. Acrescente-se, ainda, a necessidade premente de capacitar sempre toda a
equipe prestadora de ATER para que possa ser construído um serviço que tenha por
base a troca de saberes entre produtores, produtoras e técnicos envolvidos.
O projeto vem atender a demanda destes assentamentos, feito pelos movimentos e
apresentados no diálogo com o Governo do Estado e a Secretaria do Desenvolvimento
Agrário.
 Histórico
A SDA, entre 2007 e 2011 desenvolveu ações de ATER em Assentamentos Estaduais
em parceria com o SEBRAE, atendendo 8.007 famílias. Em 2012 e 2013, contou com
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recursos do FECOP e atendeu 2.789 famílias, em 171 Assentamentos Rurais,
localizados em 40 municípios.

Ano
2012
2013
2014

Valor
FECOP
1.299.786,00
1.300.000,00
1.300.000,00

Valor (outras
fontes)

Valor Total
Aplicado
1.299.786,00
1.300.000,00
1.300.000,00

Número de
Beneficiários
11.156

11.156
11.156

 Público Alvo
Agricultores de Assentamentos Estaduais indicados por suas representações.
6.1. Critérios adotados para a seleção dos beneficiários



Assentamento representado pelo MST e FETRAECE;
Assentamento não atendido por qualquer instituição de ATER.

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





Aumentar a produção e a produtividade das culturas, com ênfase na produção de
alimentos;
Promover a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais dos
assentamentos;
Promover a equidade social e valorização da cidadania, visando à superação da
discriminação, da opressão e da exclusão de categorias sociais;
Fortalecer o processo de construção da autonomia social dos agricultores (as), com
ênfase nas especificidades étnicas, de raça, de gênero e de geração.

 Atividades / Detalhamento das Atividades
a) Planejamento Operacional dos Serviços
Será realizado com a participação de todos os profissionais, tendo como referência
teórico-metodológica a PNATER, bem como com a presença dos profissionais de
monitoramento e avaliação, e outros das demais Coordenadorias da SDA,
particularmente os que tratam de projetos financiados pelo FECOP.
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Ocorrerá no período de dois dias, em regime de oficina, tendo como referência
operativa um perfil básico dos assentamentos atendidos, sendo propostas as ações de
atuação de cada profissional. Serão destacadas metas mensais, considerando as
dimensões econômica, sociocultural e ambiental,
b) Sensibilização para as Atividades
Em reuniões com a participação de pelo menos dois membros de cada uma das
famílias dos assentamentos, serão levantadas informações para fundamentar a ação
de ATER, definindo a vocação do assentamento, sua organização espacial e social, os
mercados existentes e etc., no sentido de propor ações que aproveitem e desenvolvam
estes potenciais.
As Reuniões devem considerar todas as fases do processo de evolução do
assentamento, desde a instalação das famílias nas áreas, passando pela participação
e capacitação das mesmas na construção e elaboração das propostas de
desenvolvimento, estendendo-se até a sua completa consolidação e emancipação.
c) Execução dos Serviços de ATER
Baseados nas diretrizes estabelecidas na PNATER frente à relação técnico/famílias e a
sua área de formação, a atuação profissional se inicia a partir da Oficina de
Planejamento, anteriormente descrita.
A Ação Extensionista é a prática em si de cada um (a) profissional, sendo, desde
reuniões individuais com pessoas das famílias e até mesmo momentos coletivos dentro
e fora do assentamento.
Em campo, o trabalho de ATER exige que o técnico estabeleça uma relação de
confiança com os (as) assentados (as) e suas organizações, resultado de uma postura
pessoal de franqueza, dedicação, engajamento e compromisso com o trabalho.
O técnico deve ser um facilitador de processos, com ênfase para os métodos
pedagógicos de aprendizagem, que viabilizem a apropriação dos conhecimentos
necessários ao desenvolvimento da organização e da capacidade produtiva dos (as)
assentados (as).
O técnico deve investir na autogestão e na capacitação dos (as) assentados (as), como
meta final da ATER, estimulando, apoiando e respeitando a cultura, os desejos, os
processos de análise e, sobretudo, as decisões dos(as) assentados(as) e de suas
organizações.
O técnico deve ter a sensibilidade para utilizar uma metodologia de intervenção
adequada, de acordo com os diferentes perfis das famílias atendidas, tempo de
assentamento das famílias, graus de instrução escolar, origem urbana ou camponesa e
aspectos culturais. Essas características podem influenciar na compreensão das
orientações técnicas e no relacionamento com outras equipes da SDA devendo ser
avaliados pelo técnico no intuito de adequar os métodos de intervenção junto aos (às)
assentados (as).
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O técnico deve manter uma postura de autoconstrução, aberto à análise e à crítica do
seu desempenho e do resultado do seu trabalho com a comunidade.
O Projeto de Exploração Anual, junto dos Planos de Desenvolvimento dos
Assentamentos – PDA consiste em um documento elaborado pelas equipes onde
consta o conjunto de ações destinadas a dar suporte aos assentamentos, em termos
de orientação e assistência às famílias, no que tange ao desenvolvimento de atividades
essenciais ou básicas e à consequente aplicação dos Créditos oferecidos.
Dentre os objetivos centrais, estão:







Orientar a aplicação do Crédito;
Garantir a geração de produtos e serviços voltados para o atendimento das
necessidades elementares das famílias;
Incentivar a organização dos trabalhadores (as);
Promover a produção diversificada voltada para o autoconsumo e para a geração
de excedentes a serem destinados ao Programa de Aquisição de Alimentos do
Governo Federal (Lei Número 10.696/03) ou similares que permitam a obtenção de
renda e o desenvolvimento autossustentado das famílias assentadas;
Capacitar as famílias para as questões relativas à preservação do meio ambiente,
obedecendo às recomendações constantes nas licenças ambientais, no que se
refere à condução das atividades de exploração da área do assentamento.

d) Monitoramento dos Serviços
Será por meio da observação, registro e documentação do andamento das atividades
com o objetivo de apreender, avaliar e decidir sobre as adaptações necessárias à
execução adequada das ações previstas, envolvendo tanto o nível institucional (SDACODEA) como os articuladores e os assentados e suas organizações.
Contemplará a análise e a divulgação de informações, a partir de uma base/banco de
dados, que embasará continuamente a adaptação do planejamento e a implantação
das ações.
O processo de monitoramento, além de servir às famílias assentadas e aos técnicos de
campo no que se refere à verificação constante do trabalho e de seus resultados, tem
importantes funções institucionais para a SDA-CODEA, em termos de verificar o
andamento dos serviços face às metas pactuadas e prover de informações confiáveis
sobre suas atividades desenvolvidas.

e) Avaliação Final dos Serviços
Com a participação dos profissionais envolvidos, bem como de assentados e suas
representações, ocorrerá em formato de seminário tendo como referência o Plano
Anual de Ação. Fará comparativos dos resultados obtidos no período de seis meses,
bem como apontará correção de rumos para outros períodos, considerando aspectos
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qualitativos e quantitativos, sendo que desses dando atenção para o provimento de
recursos vis-à-vis as metas estabelecidas.
f) Recebimento dos Serviços
A SDA-CODEA procederá a análise técnica considerando os processos anteriores,
considerando a atuação de cada profissional como base no cotejamento entre o que foi
proposto no Plano de Ação e o que foi executado, e emitirá parecer conclusivo sobre o
atendimento total ou parcial do objeto proposto.
 Produtos
Produtos
Planos de Desenvolvimento dos
Assentamentos elaborados
Projetos de Exploração Anual
Elaborados

2015

Fontes de Verificação

84

Relatório de Execução

84

Relatório de Execução

 Metas
Beneficiar 84 assentamentos com a elaboração de Planos de Desenvolvimento;
Beneficiar 1.728 produtores com ações de ATER.
 Resultados Esperados
Maior acesso as políticas públicas e melhoria na renda e na segurança alimentar dos
beneficiários
 Integração de Ações
Todas as ações de ATER são desenvolvidas em sintonia com os eixos de atuação dos
Programas da SDA e com as Políticas do Governo do Estado.
Considerando a possibilidade de integração das ações desse Projeto com outras no
âmbito da SDA, deve-se destacar que a ATER é fundamental na potencialização dos
demais projetos apoiados pelo FECOP, com destaque na Matriz de Integração para a
melhor gestão de sistemas de abastecimento de água; utilização de tratores e
implementos; construção de habitações; construção de cisternas de enxurrada para
quintais produtivos; implantação de casas digitais; gestão do uso de cisternas de
placas; implantação de kits de irrigação; implantação de quintais produtivos; e,
revitalização dos perímetros irrigados estaduais.
 Monitoramento
Serão produzidos relatórios mensais de acompanhamento e de supervisão, bem como
relatório físico e financeiro final anual, por município, quantidade de famílias, valor de
recursos aplicados, e, programação e execução física financeira do projeto.
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Para tanto, cada profissional de campo apresentará relatório quinzenal, descrevendo a
situação qualitativa e quantitativa de suas atividades, consubstanciando com relatórios
parciais de cada assentamento onde atuará constando de conteúdos trabalhados,
listas de frequência, fotografias, e outras formas de documentação.
O monitoramento terá como base visitas de campo, reuniões municipais e estadual,
bem como avaliações semestrais de meio termo com a presença de famílias atendidas
pelas ações. A avaliação do projeto irá considerar o impacto e os resultados obtidos a
cada semestre e ao final do ano de atuação.
Ficará a cargo do Coordenador da CODEA, auxiliado por sua Assistente Técnica e um
profissional com experiência em ATER, o qual consta na equipe da Coordenadoria.
13.1. Dados Utilizados
Para atingir os objetivos propostos no projeto, a CODEA utilizará dados que serão
coletados pelas equipes de campo, bem como outros pela sua equipe de
monitoramento, todos eles que servirão para dar carga ao Sistema de Gerenciamento
de Assentamento – SIGACOM, que será implantado neste ano de 2015.
13.2. Cadastro dos Beneficiários
A CODEA cadastrará as pessoas atendidas pelo Projeto a partir de informações
básicas.
TERRITÓRIO

MUNICÍPIO

COMUNIDADE

NOME

CPF

 Pressupostos de Risco



Atraso na liberação dos recursos em tempo hábil.
Atraso no inicio dos serviços devido a fatores climáticos.

 Orçamento 2015
NATUREZA DA DESPESA

Valor FECOP 2015

Valor Outras
Fontes 2015 *

Valor Total

1. DESPESAS CORRENTES
1.1. Serviços de terceiros - Pessoa jurídica
Ater, Mobilização e Capacitação - 339039
TOTAL

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00
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 Cronograma de Desembolso Fonte FECOP
Item de Despesa

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Março

Total

1.300.000,00

1.300.000,00

Total

1.300.000,00

 Distribuição dos Recursos por Municípios em 2015
Número DE
ORDEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

REGIÃO ADMINISTRATIVA

MUNICÍPIO

Baturité
Baturité
Baturité
Baturité
Baturité
Baturité

Acarape
Aracoiaba
Aratuba
Baturité
Capistrano
Itapiúna

Baturité
Baturité
Baturité
Baturité
Baturité
Cariri - Centro Sul
Cariri - Centro Sul
Cariri - Centro Sul
Cariri - Centro Sul
Cariri - Centro Sul

Mulungu
Ocara
Pacoti
Palmácia
Redenção
Aurora
Cedro
Icó
Ipaumirim
Lavras da Mangabeira

Litoral Leste - Jaguaribe
Litoral Leste - Jaguaribe
Litoral Oeste
Litoral Oeste
Litoral Oeste
Litoral Oeste
Região Metropolitana de
Fortaleza
Região Metropolitana de
Fortaleza
Região Metropolitana de
Fortaleza
Região Metropolitana de
Fortaleza
Região Metropolitana de
Fortaleza
Região Metropolitana de
Fortaleza
Sertão Central
Sertão Central
Sertão Central
Sertão Central
Sertão Central
Sertão Central
Serão dos Inhamuns
Serão dos Inhamuns

Valor FECOP

Pessoas
Beneficiadas
139
219
244
282
84
516

Beberibe
Morada Nova
Acaraú
Amontada
Itapipoca
Trairi

20.445,80
32.213,17
35.890,47
41.479,97
12.355,74
75.899,52
9.855,17
18.533,60
13.532,47
9.855,17
22.358,00
10.443,54
12.944,11
22.946,37
11.767,37
9.855,17
48.246,21
93.844,76
21.181,26
78.400,12
4.265,67
74.722,79

Caucaia

11.767,37

80

Chorozinho

26.623,67

181

Guaiuba

95.315,68

648

Maranguape

98.55,17

67

Cascavel

8.678,43

59

55.453,72
16.033,04
73.546,05
25.888,21
79.723,92
17.798,14
37.067,21
39.420,68
31.477,71

377
109

São Gonçalo do Amarante
Santa Quitéria
Ibicuitinga
Quixadá
Quixeramobim
Canindé
Paramoti
Crateús
Monsenhor Tabosa

67
126
92
67
152
71
88
156
80
67
328
638
144
46
29
508

500
176
542
121
252
268
214

138

37
38
39

Serão dos Inhamuns
Serão dos Inhamuns

Tamboril
Catunda
Crateús

Sertão dos Inhamuns

TOTAL
Considerou 4,2 pessoas por produtor beneficiado

40.891,60
59.278,12
71..633,88

1.300.000,00

278
403
420

8.838

 Responsável (eis) pelo Projeto
Coordenadoria / Gerência
Técnico
E-mail
Fone

Coordenadoria de Desenvolvimento Agrário - CODEA
Viviany Maria Mota Macedo
viviany.mota@sda.ce.gov.br
3101.8084
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ANEXO
Marco Lógico
Cadeia lógica
de Objetivos

Impactos

Descrição

Indicadores

Meios de Verificação

Inserção socioeconômica dos
beneficiários.

Percentual de beneficiários com
acesso ao crédito.

Relação de beneficiários no
PRONAF.

Maior acesso às políticas públicas.

Percentual de assentados com
acesso ao PRONAF, DAP, PAA,
PNAE, Cisternas.

Relação de beneficiários
atendidos pelas políticas
públicas.

Percentual de área implantada com
adoção de boas práticas
agroecológicas.

Pesquisa primária.

Melhoria das formas de conservação
do meio ambiental.
Melhoria da segurança alimentar e
nutricional pelo aumento da oferta de
produtos da agricultura familiar.

Aumento da renda dos beneficiários.
Resultados
Adoção de novas práticas
agroecológicas promovendo a
sustentabilidade ambiental.

Riscos

Beneficiários com CPF
inadimplente.
Desvio na utilização das
políticas públicas.

Relação de beneficiários no
PAA e PNAE.

Percentual de alimentos ofertados
no âmbito dos programas de
segurança alimentar e nutricional
do Estado.

Percentual de assentados com
acesso aos Programas de Aquisição
de Alimentos da Agricultura
Familiar.

Percentual de assentados com a
DAP e PRONAF.

Relação de beneficiários
fornecendo / recebendo
produtos da agricultura
familiar junto a CONAB e
Prefeituras Municipais.
Relação de práticas
agroecológicas
implantadas.

Seca / entressafra.
Destinação inadequada dos
produtos adquiridos.
Percentual de assentados
com a DAP e PRONAF.
Base topográfica não

140

Percentual famílias assentadas
utilizando práticas agroecológicas.
Percentual de assentamentos com
implantação do Cadastro
Ambiental Rural (CAR).
Fortalecimento do associativismo.

Percentual de associações com
regularidade cadastral junto a CGE.

georrefenciada e validada
pelo IDACE.
Áreas delimitadas de RL e
APP.
Relatório de regularidade
emitido pela CGE.
Relatórios de
acompanhamento das
equipes de ATER.

Percentual de associações com
acesso a projetos social, produtivo
e ambiental.

Diagnóstico Situacional.

Percentual de Diagnóstico
Situacional Elaborado.

Relatório de Diagnóstico.

Descredibilidade das ações
de ATER.

Fichas de Freqüência.
Famílias capacitadas e instruídas para
o convívio com o semiárido.
Produtos

Planos de Desenvolvimento dos
Assentamentos (PDAs) elaborados.
Projetos de Exploração Anual (PRAs)
elaborados.

Número de famílias participantes
das orientaçoes praticas e
capacitações.
Número de assentamentos com
Planos elaborados.

Relatorio de execução das
atividades de ATER.
Planos Apresentados.

Não implantação das
discussões dos PDAs e PRAs.
Dificuldade de acesso as
áreas confinantes dos
imóveis.

Relatório de coordenadas.
Coordenadas de áreas sociais,
produtivas e ambientais.

Assentamentos georreferenciados.
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Planejamento Operacional
Serviços (Oficinas).

dos

Sensibilização para as Atividades
(Reuniões).
Execução dos Serviços
(Reuniões coletivas e UPF).

ATER

Visita
técnica
nos
assentamentos/associações .
Atividades

Visita de profissional a Unidade
Produtiva Familiar – UPF.
Elaboração de projetos.
Avaliacão dos Serviços de ATER.

Número de
Planejamento
realizadas.

Oficinas de
Operacional

Número de Reuniões
Sensibilização
para
Atividades realizadas.

de
as

Número de Serviços
Execução de ATER.

de

Ausência de participação dos
beneficiários.

Relatórios das reuniões
de sensibilização.

Não realização das reuniões.

Relatórios de
acompanhamento.
Fichas de frequência.

Percentual de assentamentos
visitados.

Ficha de orientação
técnica.

Percentual
de
orientadas nas UPF.

famílias

Percentual
elaborados.

de

projetos

Declaração de
Cadastramento do
projeto junto ao
agente financeiro e/ou
parceiros (SDA,
Prefeituras, ONGs).

Percentual
implantados.

de

projetos

Relatório Final de Atividades.

Percentual de participantes nos
processos de discussão e
avaliação meio e fim.
Insumos
Recursos do FECOP.

Relatório de Oficinas
de Planejamento.

Volume de recursos aportados.

Baixa participação / aceitação
das orientações prestadas.
Não implantação das
orientações prestadas.
Destinação inadequada dos
recursos de implantação dos
projetos.
Baixa participação nos
processos avaliativos.

Relatório de
Sistematização das
Avaliações.

Sistema de
Acompanhamento e
Monitoramento estadual –
WebMAPP.

Não aporte dos recursos.
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Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA

PROJETO: Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite

Fevereiro / 2015
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Secretaria (Proponente)

Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Programa (PPA)

029 – Enfrentamento a Pobreza Rural

MAPP (Nº e Denominação)

55 - Aquisição e distribuição de leite diários para 100.000
famílias.

Período de Execução (em 2015) Jan a Dez de 2015
Categoria

Estruturante - Inclusão Produtiva Rural
Assistencial – Segurança Alimentar e Nutricional

1. Descrição do Projeto
O projeto Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite tem por objetivo fortalecer a
cadeia produtiva do leite bovino e caprino no Estado do Ceará, garantindo renda para o
agricultor familiar com a compra do produto por um preço justo de mercado,
independentemente da estação chuvosa e contribuindo na promoção da segurança
nutricional de criança, gestantes, idosos e outros, que estejam devidamente cadastrados
no CadÚnico.
2. Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual
O projeto tem por âncora a política nacional de segurança alimentar e nutricional e a
política nacional de apoio à agricultura familiar decorrente das suas duas vertentes de
atuação: Aquisição de leite produzido por agricultores familiares, garantindo preço justo e
escoamento da produção e Distribuição do leite adquirido, contribuindo para a melhoria
das condições nutricionais de seus beneficiários.
No PPA 2012/2015 o projeto inclui-se no âmbito do Programa Enfrentamento a Pobreza
Rural, contribuindo para o alcance do Objetivo 001 – Adquirir produtos dos agricultores
(as) familiares cearenses para distribuí-los às famílias em condições de insegurança
alimentar e nutricional e/ou vulnerabilidade social, contribuindo para o combate a fome e a
pobreza; Metas 00773 – Beneficiar 109.997 pessoas, diariamente, com distribuição de
leite; 00775 – Ampliar a cobertura do Leite Fome Zero para 180 municípios, 00777 –
Beneficiar 8.268 agricultores (as) familiares com a aquisição de sua produção; Iniciativa
04835 – Aquisição e distribuição de leite no âmbito do Leite Fome Zero.
Na matriz de Gestão por Resultados, o projeto colabora para o alcance do resultado
setorial Agricultura Familiar Fortalecida e Sustentável, promovendo ações que colaboram
para a garantia da cidadania e geração de renda.
3. Diagnóstico
Um dos principais problemas do Brasil é a desigualdade social. O Governo Federal
identificou 16,27 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza o que representa
8,5% da população brasileira, dos quais 53% encontram-se em áreas urbanas e 47% em
áreas rurais. Isso significa que de cada 10 (dez) brasileiros, 01 (um) se encontra em
situação de extrema pobreza. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, para orientar programas de transferência de renda,
acesso aos serviços públicos e inclusão produtiva direcionados a resgatar os brasileiros
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da miséria.
De acordo com este instituto, do contingente de brasileiros que vivem em situação de
extrema pobreza, 4,8 milhões têm renda nominal mensal domiciliar igual à zero, e 11,43
milhões possuem renda de R$1,00 a R$70,00. A grande maioria dos brasileiros nessa
situação é parda ou negra.
Dentre as regiões do Brasil, a região Nordeste apresenta o maior índice de pessoas
extremamente pobres – 9,61 milhões de pessoas, o que equivale a 59,1%.
O semi-árido brasileiro é um dos principais focos de desnutrição infantil no País. Nessa
região, que ocupa 86% da área dos Estados do Nordeste, mais o norte de Minas Gerais e
o norte do Espírito Santo, o quadro de miséria e vulnerabilidade da infância reflete-se em
sua situação nutricional. Dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab), do
Ministério da Saúde, revelam que no primeiro semestre de 2004, das crianças menores
de 2 anos atendidas pelo Programa Agentes Comunitários de Saúde (Pacs) e pelo
Programa Saúde da Família (PSF), 8,3% estavam com baixo peso para a idade. É uma
taxa muito superior à de outras partes do País. Na Região Sul, essa proporção era de
2,3% no mesmo período.
Levantamento realizado pelo Ministério de Desenvolvimento Social - MDS (2005), em
parceria com estados, municípios, Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e
universidades, constatou a redução na desnutrição infantil no semiárido cearense. O
índice, que era de 17,9% em 1996, caiu para 8,6% em 2005. Embora com redução
significativa, conseqüência da implantação de vários programas e projetos sociais, os
números absolutos ainda são preocupantes e exigem ações consistentes para sua
erradicação.
No Ceará segundo o IPECE 2009, o fenômeno da pobreza ocorre com maior intensidade
na zona rural e apesar do Estado nos últimos anos ser o segundo em redução no número
de pessoas em situação de extrema pobreza registra ainda muitas famílias nesta
condição.
No Estado do Ceará, segundo o IBGE no ano de 2011 a produção de leite foi de
1.272.865 litros de leite dia, sendo 70% desta produção oriunda da agricultura familiar. O
principal entrave histórico para a comercialização da produção desta categoria é o acesso
ao mercado e a garantia de preço justo.
4. Justificativa
O projeto proposto dá continuidade às ações do Programa Leite Fome Zero no Ceará,
que ao longo de 09 (nove) anos vem contribuindo de forma positiva para a Produção e o
Consumo do Leite no estado, fortalecendo a cadeia produtiva e garantindo emprego e
renda ao agricultor familiar, bem como garantindo alimento a crianças de 02 a 07 anos de
idades, gestantes, nutrizes 06 meses após o parto e idosos com mais de 60 anos de
idade, que se encontrem em estado de insegurança alimentar e nutricional.
Segundo a Dra. Jocelem Mastrodi Salgado, professora titular de nutrição da USP, em seu
artigo “A capacidade intelectual da criança é proporcional à boa alimentação” lembra que
a desnutrição da criança começa ainda antes de nascer, ou seja, quando gestantes não
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consomem dietas balanceadas próprias para esse estágio fisiológico. Assim, a criança
nasce muitas vezes com baixo peso e desnutrida e não encontra condições de recuperação na fase pós-natal para superar o problema, já que muitas vezes os fatores sócioeconômicos do seu ambiente familiar e comunitário não lhe dão condições de sobrevivência.
Isso explica a alta mortalidade nos primeiros anos de vida, sendo o desnutrido, na expressão da Dra. Jocelem, “um marginal, da concepção à morte”.
A pesquisadora Mirna Albuquerque Frota, comentando pesquisa realizada em Fortaleza/CE, sobre o fator que influencia na aprendizagem de crianças, escreve que a desnutrição infantil é uma das mais significativas patologias, tornando-se problema de saúde pública, que tem como uma das principais origens o fator social, que engloba as condições
da qualidade de vida. Ela afirma que crianças desnutridas apresentam limitações de aprendizagem e, por isso, não respondem adequadamente aos estímulos, reduzem o interesse diante do ato de brincar e de explorar o novo.
Do ponto de vista da agricultura familiar, podemos afirmar que o projeto é fundamental
para o fortalecimento e qualificação da cadeia produtiva do leite no Estado, contribuindo
na melhoria da situação econômica das famílias beneficiadas.
A continuidade do referido Programa, proporcionará o atendimento a um numero cada vez
maior de famílias em extrema pobreza, ampliando a oportunidade de emprego e renda ao
homem do campo, contribuindo na melhoria social da população da zona rural.
5. Histórico
O Programa Aquisição de Alimentos – PAA, criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de
julho de 2003, no âmbito do Programa Fome Zero, possui duas finalidades básicas:
promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar.
A execução do Programa pode ser feita por meio de cinco modalidades: Compra com
doação simultânea, Compra Direta, Apoio à Formação de Estoques, Compra Institucionais
e a modalidade que trata o presente projeto “Incentivo à Produção e ao Consumo de
Leite”.
A modalidade Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite, PAA Leite, foi criada para
contribuir para o aumento do consumo de leite pelas famílias que se encontram em
situação de insegurança alimentar e nutricional e também para incentivar a produção
leiteira dos agricultores familiares. A modalidade é executada na Região Nordeste e nos
municípios do Norte de Minas Gerais.
Para execução dessa Modalidade, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome – MDS celebra convênios com os governos Estaduais do Nordeste e de Norte de
Minas Gerais.
O Programa Leite Fome Zero, teve início no Estado do Ceará no ano de 2004, sempre
executado através da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, com uma cota diária de
42.000 litros de leite/dia, beneficiando 81 municípios do Estado. A definição dos
municípios no início do Programa foi determinada pelo Índice Global de Desenvolvimento
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Humano (IDM), e os dados de desnutrição dos municípios apresentados pelo Sistema de
Informação de Atenção Básica - SIABA/ SESA, para a definição da cota plena dos
municípios. Destaca-se no período a entrada dos municípios de Quixeramobim, Sobral,
Jaguaribe, Quixadá, Tauá e Morada Nova em função de sua condição de pólo produtor de
leite.
A entrada dos demais municípios no Programa aconteceu em função da demanda dos
municípios junto a SDA, com análise técnica da Coordenação Estadual do PAA Leite
Fome Zero e mediante aprovação do CONSEA – Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional.
A Coordenadoria de Apoio às Cadeias Produtivas da Pecuária da SDA vem ao longo de
três anos desenvolvendo ações com a finalidade de incentivar o produtor familiar de leite
e a comercialização do produto ao Programa Leite Fome Zero dentro dos critérios de
qualidade exigidos pela legislação vigente.
A partir do segundo semestre de 2011, o Programa praticamente duplicou sua meta diária
de distribuição de leite, a qual passou de 58.277 para 100.000 litros leite/dia. Sendo
95.000 litros de leite bovino e 5.000 litros de leite caprino, distribuídos em 180 municípios
do Estado, beneficiando crianças de 02 a 07 anos, gestantes, nutrizes, idosos acima de
60 anos e outros que se encontra em estado de insegurança alimentar e nutricional.
Quadro de execução financeira do Programa Leite Fome Zero 2007 a 2014
Ano

Valor Total Aplicado - MAPP

Valor FECOP Aplicado

Nº de Beneficiários

2007

R$ 19.651.479,32

R$ 2.517.202,48

54.289

2008

R$ 22.174.883,90

R$ 5.083.932,33

54.777

2009

R$ 20.091.407,57

R$ 5.786.855,66

54.777

2010

R$ 24.299.657,25

R$ 6.181.647,27

56.277

2011

R$ 25.863.266,86

R$ 8.104.196,61

75.600

2012

R$ 27.898.556,56

R$ 7.039.332,52

80.239

2013

R$ 23.611.264,28

R$ 7.247.784,06

45.000

2014

R$ 26.365.518,07

R$ 6.648.565,89

52.241

6. Público-Alvo
Beneficiários Consumidores


Famílias com renda mensal per capita de até ½ (meio) salário-mínimo.
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Condições de acesso ao projeto:

 Gestantes, a partir da constatação da gestação pelas Unidades Básicas de Saúde e
que façam exame pré-natal;
 Crianças de 2 até 7 anos de idade que possuam certidão de nascimento e que
estejam com controle de vacinas em dia;
 Nutrizes até 6 meses após o parto e que amamentem, no mínimo, até o sexto mês de
vida da criança;
 Idosos com 60 anos ou mais;
 Pessoas atendidas pelas unidades recebedoras, ou seja, por entidades da rede
socioassistencial, equipamentos públicos de alimentação e nutrição e unidades da
rede pública e filantrópica de ensino, dentre outras entidades públicas, que sirvam
refeições regularmente;
 Outros, desde que justificado e autorizado pelo Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional e pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional – SESAN.
É importante ressaltar que os beneficiários consumidores têm direito a 1 (um) litro de leite
por dia, até o limite de 2 (dois) litros por família, exceto os beneficiários atendidos nas
entidades, onde o leite será servido nas mesmas, conforme o cardápio do dia.
Beneficiários Fornecedores


Os beneficiários fornecedores do PAA-Leite são os produtores de leite que atendam
aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e
apresentem a Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP, regulamentada pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, desde que participem das ações
promovidas pelo convenente, notadamente as relativas à assistência técnica e
realizem a vacinação do rebanho, conforme legislação pertinente.

Condições de acesso ao projeto:






Enquadramento nos grupos "A", "A/C", "B", e "agricultor familiar" do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, e que apresentam a
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), regulamentada pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário;
Participar das ações promovidas pela Secretaria do desenvolvimento Agrário,
notadamente as relativas à assistência técnica;
Realizar a vacinação do rebanho, especialmente contra a febre aftosa;
Produzir no máximo 150 litros de leite por dia, podendo atingir um teto semestral de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) conforme decreto Nº 6.959 de Setembro de 2009,
limitado a comercializar para o Programa 100 (cem) litros dia/produtor.

7. Objetivos
Geral
Fortalecer a cadeia produtiva do leite com a garantia de preço fixo do produto,
proporcionando renda ao agricultor familiar e ao mesmo tempo que combater a
vulnerabilidade social e a insegurança alimentar.
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Objetivos Específicos









Fortalecer o setor produtivo (bovinocultura e caprinocultura leiteira) local e a
agricultura familiar, através da aquisição de leite com garantia de preço justo e
equilibrado durante todo o ano, com prioridade para aqueles agrupados em
organizações fornecedoras e ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal – CadÚnico;
Inserir o pequeno agricultor familiar pronafiano, produtor de leite, no mercado formal;
Incentivar para o cumprimento pontual do calendário de vacinação das crianças, o
acompanhamento nutricional dos beneficiários, o acompanhamento pré-natal das
gestantes, e estimular a amamentação;
Contribuir para a diminuição da desigualdade social;
Contribuir para o abastecimento alimentar adequado, conforme os conceitos de
Segurança Alimentar e Nutricional – SAN, através da distribuição gratuita de leite, para
crianças de 02 anos a 07 anos de idade, gestantes, idosos acima de 60 anos, nutrizes,
entidades socioassistenciais e outros, desde que estejam em estado de insegurança
alimentar e nutricional;
Integrar o leite ao demais circuitos de abastecimento do PAA, por meio do atendimento
a entidades da rede socioassistencial, equipamentos de alimentação e nutrição e
unidades da rede pública e filantrópica de ensino.

8. Atividades/Detalhamento das Atividades
a) Celebração de Contratos com as Empresas laticinistas responsáveis pela
captação, pasteurização, envasamento e entrega do leite para o Programa
As Empresas laticinistas participarão do projeto após aprovação do Credenciamento ou
Licitação, que após aprovado pelo Setor Jurídico e Procuradoria Estadual, será realizado
contrato pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário, as quais concorrerão por lotes e de
acordo com a lei 8.666, objetivando assim melhor atender aos nossos beneficiários
consumidores e produtores. Priorizaremos no processo de credenciamento ou licitação,
as pequenas empresas que estejam dentro dos critérios estabelecidos no edital a ser
divulgado, as empresas credenciadas serão contratadas para executarem atividades de
coleta, pasteurizado, envasamento e entrega do leite nos pontos de distribuição (ver
Minuta do Edital Anexo);

b) Celebração de convênio com a empresa responsável pela realização de análise
de monitoramento da qualidade do leite distribuído pelo Programa
A Secretaria do Desenvolvimento Agrário celebrará convênio com o Instituto Centro de
Ensino Tecnológico – CENTEC, pelo o fato do mesmo dispor de unidades
descentralizadas no Estado do Ceará, as quais estão localizadas nos municípios de
Quixeramobim e Juazeiro do Norte, e de 33 (trinta e três) Centros Vocacionais
Tecnológicos – CVT, onde os mesmo contribuirão na captação das amostras colhidas
para a realização das análises. A estrutura do CENTEC vem proporcionar uma maior
segurança no recolhimento e acondicionamento das amostras, fundamentais para que
não haja interferências nos resultados finais das análises realizada ao Programa;
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c) Aquisição de leite bovino/caprino
O leite será adquirido dos produtores que se enquadram nos grupos "A", "A/C", "B", e
"agricultor familiar" do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF, e que apresentam a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), regulamentada
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário;
d) Distribuição de leite bovino/caprino
O leite será distribuído para famílias com renda mensal per capita de até ½ (meio) saláriomínimo e que tenham entre seus membros crianças de 02 a 07 anos de idade, gestante,
nutrizes até 06 meses após o parto e idosos a partir de 60 anos, onde os quais deverão
estar devidamente cadastradas no CAD único e ser acompanhados por um profissional de
saúde que emitirá um laudo da sua condição nutricional. Posteriormente a Coordenação
Municipal realizará o cadastro do beneficiário no Sistema de Monitoramento do Programa.
Com seu cadastrado validado, o beneficiário receberá no ponto de distribuição, mais
próximo de sua residência, 07 litros de leite por semana, o que equivale a 01 litro de leite
por dia;
g) Acompanhamento de análises de controle da qualidade do leite distribuído pelo
Programa Leite Fome Zero
Após a emissão de laudos das análise realizadas pelo Instituto CENTEC, a equipe do
Programa Leite Fome Zero, verificará os resultados emitidos pelo Instituto e caso seja
detectado alguma irregularidade será aberto processo administrativo junto às empresas
contratadas e serão tomadas as devidas providências previstas nos contratos;
h) Realização de capacitações juntos aos produtores de leite, tais como: gestão,
cooperativismo e associativismo; melhoramento genético do rebanho; produção e
manejo do leite com qualidade; reserva alimentar
As capacitações serão realizadas por técnicos da Coordenadoria de Apoio ás Cadeias
Produtivas da Pecuária, que organizará agendas para atendimento aos produtores já
beneficiados com os tanques de resfriamento e kit´s de inseminação artificial;

i) Realização de Capacitações com as Coordenações Municipais
As capacitações serão realizadas por territórios onde participarão as coordenações
municipais e todos os parceiros envolvidos no programa (EMATERCE, CONSEAS, STTR,
Pastoral da Criança, Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social etc.)
e terão o objetivo de buscar a integração do Programa Leite Fome Zero com outros
programas, com a implantação de uma gestão compartilhada, com vista na divulgação do
programa e no controle social nos Municípios;
j) Realização de Monitoramento e Acompanhamento das Atividades do Programa
junto aos Municípios Beneficiados
As visitas de monitoramento ocorrerão sistematicamente para que a Coordenação
Estadual do Programa possa acompanhar como estão sendo desempenhadas as
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atividades de distribuição do leite nos pontos de distribuição. Outras atividades de
acompanhamento ocorrerão na Secretaria do Desenvolvimento Agrário, pois fará
necessário para monitorar o sistema e as atividades internas do Programa.
9. Produtos

Produtos
Leite bovino tipo C adquirido e
distribuído
Leite caprino adquirido e distribuído

2015
29.612.450
1.825.000

Fontes de Verificação
Relação de agricultores e beneficiários
consumidores cadastrados;
Relação de agricultores e beneficiários
consumidores cadastrados;

Produtores capacitados

500

Relatórios, fotos, e folhas de frequência;

Coordenadores municipais e
entidades capacitadas

300

Relatórios, fotos e folhas de frequência;

10. Metas






Adquirir e distribuir 29.612.450 litros de leite bovino pasteurizado tipo C;
Adquirir e distribuir de 1.825.000 litros de leite caprino padronizado;
Realizar 20 capacitações para os produtores inseridos no Projeto;
Realizar 10 capacitações para as coordenações municipais;
Realizar 180 monitoramentos dos pontos de distribuição de leite;

11. Resultados Esperados



Aumento da produção de leite com qualidade e melhoria de renda para os agricultores
familiares;
Redução do número de pessoas em estado de insegurança alimentar e nutricional
(gestantes, crianças, idosos e outros).

12. Integração de Ações
O projeto será integrado ao demais circuitos de abastecimento do PAA, por meio do
atendimento às entidades da rede socioassistencial, bem como, estará relacionado
diretamente com os grupos familiares inscritos no CAD-Único (cadastramento único),
programa desenvolvido pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome. Os produtores participantes precisarão possuir DAP (Declaração de Aptidão ao
PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) vinculado ao
MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), bem como, os beneficiários consumidores
deverão ter NIS (Número de Identificação Social), que é um número de cadastro atribuído
pela Caixa às pessoas que serão beneficiadas por algum projeto social do governo
federal e que ainda não possuem cadastro no PIS.
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13. Monitoramento
A finalidade do monitoramento do Projeto é avaliar de forma continuada e partilhada o
desempenho das ações/atividades definidas para o alcance dos objetivos propostos, bem
como a relação destas com as políticas de convivência com o meio e com a vida das
pessoas beneficiadas em seu meio familiar, com vista a garantir segurança e soberania
alimentar e inclusão social, além de permitir a percepção da necessidade de se fazer
ajustes e correções nos rumos a serem tomados.
Para isso, os técnicos da coordenação estadual devem acompanhar de perto os trabalhos
das equipes executoras, como exemplo: a entrega do produto nos pontos de distribuição
dos municípios contemplados; aplicar questionários e desenvolver diálogos juntos aos
beneficiários consumidores, para tentar captar o grau de satisfação dos mesmos com
projeto; realizar encontros com os Coordenadores e parceiros municipais, objetivando
maior transparência e eficiência na execução do programa, e ainda, dar atenção especial
nas orientações transmitidas aos produtores de leite durante o processo de produção,
para que os mesmos possam fazer o manejo correto do leite produzido, objetivando não
só aumentar o seu quantitativo, mas principalmente, melhorar a sua qualidade.
De forma quantitativa, todos os indicadores do Programa serão monitorados pelos
técnicos da Coordenação Estadual, garantindo a geração de informações on line para
análises qualitativas, através da coleta e da inserção de dados no Sistema Leite Fome
Zero, os quais poderão servir de referência, além de construir para a formação de um
banco de dados, com permissão de acesso para toda a sociedade, bem como para o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e demais parceiros do
Programa.
13.1. Coleta de Dados
Os dados serão coletados mensalmente através do Sistema de Monitoramento do Projeto,
onde o mesmo deverá ser alimentado diariamente pelas Coordenações municipais. No
dia vinte e oito de cada mês, ocorre a pontuação no Sistema, e nesta pontuação inativase os beneficiários que estão fora dos critérios exigidos pelo Programa, como também,
promove-se ativações de novos beneficiários, desde que estejam dentro dos critérios.
Através do Sistema, também podemos visualizar quais produtores forneceram leite ao
Programa, com suas respectivas quantidades. Estes dados nos darão a oportunidade de
avaliar a evolução de produção e consumo.
14. Pressupostos de Riscos
Para a concretização deste Projeto é necessário o desenvolvimento de algumas
atividades que antecedem a realização dos objetivos propostos. Dentre as quais podemos
destacar: o processo de credenciamento e contratação das empresas laticinistas,
responsáveis pelos serviços de captação, pasteurização, envasamento e distribuição do
leite nos municípios beneficiados. Durante o qual podem ocorrer problemas de
desclassificação de alguma das empresas concorrentes, fazendo com que as mesmas
venham a recorrer da medida, acarretando em atraso dos passos seguintes e lotes
desertos.
Outro pressuposto influenciador para o não andamento desejado do Programa está
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relacionado a fatores climáticos. Ou seja, no período de longa estiagem há uma
diminuição considerável na produção de leite, e consequentemente irá reduzir também, a
quantidade de leite a ser distribuída.
É importante destacar que a baixa execução das metas do Projeto influencia no repasse
dos recursos oriundos do FECOP e do MDS, bem como em mudanças do Cronograma de
Desembolso do mesmo. Fazendo-se necessário apresentar justificativas de tais fatores
para não atrasar os repasses das parcelas previstas no referido Cronograma e Plano de
Trabalho.

15. Orçamento 2015
Natureza da Despesa

Valor FECOP

1. Aquisição e Distribuição Gratuita Leite Bovino
Pasteurizado Tipo “C” e Leite Caprino pasteurizado
(339032) (339092)

Valor Outras
Fontes (*)

TOTAL
(R$)

3.777.614,55

30.536.412,07

34.314.026,62

3. Obrigações Tributárias e Contributivas (INSS)
(339047) (339093 – restituição COOPERATIVA)

44.913,25

846.635,75

891.549,00

4. Capacitação e monitoramento dos produtores e
beneficiários consumidores do Programa do Leite
(Contrato de Gestão Instituto Agropolos)
(335039)

1.581.406,31

TOTAL GERAL

-

1.581.406,31

R$ 5.403.934,11 R$ 31.383.047,82 R$ 36.786.981,93

(*) Ministério do Desenvolvimento Social

Justificativa: O projeto teve uma execução inferior ao programado no início devido às
mudanças previstas pela nova Resolução de Nº 61 de 23 de outubro de 2013. Com a implantação da nova metodologia está ocorrendo mudanças nas metas estabelecidas pelo
MDS e adaptação de todos os entes envolvidos.
Outro fator de destaque para a redução dos recursos foi a mudança de pagamento junto
aos produtores fornecedores, onde hoje é executado o pagamento direto nas contas dos
produtores. Ressalta-se a dificuldade que ainda enfrentamos na abertura de contas dos
produtores junto ao Banco do Brasil, o que vem inviabilizando a comercialização do produto.

16. Cronograma de Desembolso Fonte FECOP
Produto

Fev

Mar

Mai

Total

Aquisição e distribuição de leite

3.777.614,55

3.777.614,55

Capacitação e monitoramento

1.581.406,31

1.581.406,31

44.913,25

44.913,25

5.403.934,11

5.403.934,11

Obrigações tributárias
Total (R$)
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17. Distribuição dos Recursos por Município – 2015
Leite Caprino:
Nº DE
ORDEM

REGIÃO ADMINISTRATIVA

1

Região 4

ARNEIROZ

R$ 6.084,00

R$ 139.053,20

338

2

Região 4

CRATEÚS

R$ 6.084,00

R$ 139.053,20

338

3

Região 4

QUITERIANÓPOLE

R$ 6.084,00

R$ 139.053,20

338

4

Região 4

TAUÁ

R$ 6.084,00

R$ 139.053,20

338

R$ 24.336,00

R$ 556.212,80

1.352

MUNICIPIO

TOTAL

(R$) FECOP

(R$) OUTRAS PESSOAS BEFONTES
NEFICIADAS

5

Região 5

BANABUIÚ

R$ 20.304,00

R$ 96.307,20

288

6

Região 5

CHORÓ

R$ 20.304,00

R$ 96.307,20

288

7

Região 5

PIQUET CARNEIRO

R$ 20.304,00

R$ 96.307,20

288

8

Região 5

QUIXADÁ

R$ 20.304,00

R$ 96.307,20

288

9

Região 5

QUIXERAMOBIM

R$ 44.979,00

R$ 213.347,20

638

R$ 126.195,00

R$ 598.576,00

1.790

TOTAL
10

Região 7

L. DO NORTE

R$ 17.991,60

R$ 213.347,20

638

11

Região 7

QUIXERÉ

R$ 10.941,60

R$ 129.747,20

388

12

Região 7

RUSSAS

R$ 12.520,80

R$ 148.473,60

444

13

Região 7

SÃO J. JAGUARIBE

R$ 10.941,60

R$ 129.747,20

388

R$ 52.395,60

R$ 621.315,20

1.858

R$ 202.926,60 R$ 1.776.104,00

5.000

TOTAL
TOTAL GERAL

Leite Bovino:
Nº DE REGIÃO ADMINISORDEM
TRATIVA

MUNICÍPIO

(R$) FECOP

(R$) OUTRAS
FONTES

PESSOAS BENEFICIADAS

1

REGIÃO 1

AQUIRAZ

R$ 24.480,00

R$ 121.176,00

408

2

REGIÃO 1

CAUCAIA

R$ 144.000,00

R$ 712.800,00

2.400

3

REGIÃO 1

CHOROZINHO

R$ 28.020,00

R$ 138.699,00

467

4

REGIÃO 1

EUSÉBIO

R$ 57.000,00

R$ 282.150,00

950

5

REGIÃO 1

FORTALEZA

R$ 162.000,00

R$ 820.682,07

2.700

6

REGIÃO 1

GUAIUBA

R$ 23.160,00

R$ 114.642,00

386

7

REGIÃO 1

ITAITINGA

R$ 48.000,00

R$ 237.600,00

800

8

REGIÃO 1

MARACANAU

R$ 72.000,00

R$ 356.400,00

1.200

9

REGIÃO 1

MARANGUAPE

R$ 27.540,00

R$ 136.323,00

459

10

REGIÃO 1

PACATUBA

R$ 25.320,00

R$ 125.334,00

422

11

REGIÃO 1

PINDORETAMA

R$ 16.800,00

R$ 83.160,00

280

12

REGIÃO 1

SÃO GONÇALO

R$ 36.000,00

R$ 178.200,00

600

TOTAL
13

REGIÃO 2

AMONTADA

R$ 664.320,00 R$ 3.307.166,07
R$ 57.300,00

R$ 283.635,00

11.072
955
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14

REGIÃO 2

APUIARÉS

R$ 22.620,00

R$ 111.969,00

377

15

REGIÃO 2

BARROQUINHA

R$ 21.540,00

R$ 106.623,00

359

16

REGIÃO 2

BELA CRUZ

R$ 25.500,00

R$ 126.225,00

425

17

REGIÃO 2

CAMOCIM

R$ 26.280,00

R$ 130.086,00

438

18

REGIÃO 2

CHAVAL

R$ 17.580,00

R$ 87.021,00

293

19

REGIÃO 2

CRUZ

R$ 33.120,00

R$ 163.944,00

552

20

REGIÃO 2

GRANJA

R$ 77.400,00

R$ 383.130,00

1.290

21

REGIÃO 2

ITAPAJÉ

R$ 19.140,00

R$ 94.743,00

319

22

REGIÃO 2

ITAPIPOCA

R$ 95.880,00

R$ 474.606,00

1.598

23

REGIÃO 2

ITAREMA

R$ 34.620,00

R$ 171.369,00

577

24

REGIÃO 2

J. JERICOACOARA

R$ 19.680,00

R$ 97.416,00

328

25

REGIÃO 2

MARCO

R$ 20.280,00

R$ 100.386,00

338

26

REGIÃO 2

MARTINOPOLE

R$ 22.740,00

R$ 112.563,00

379

27

REGIÃO 2

MIRAIMA

R$ 16.380,00

R$ 81.081,00

273

28

REGIÃO 2

MORRINHOS

R$ 30.000,00

R$ 148.500,00

500

29

REGIÃO 2

PARACURU

R$ 15.000,00

R$ 74.250,00

250

30

REGIÃO 2

PARAIPABA

R$ 23.400,00

R$ 115.830,00

390

31

REGIÃO 2

PENTECOSTE

R$ 38.880,00

R$ 192.456,00

648

32

REGIÃO 2

S. DO ACARAÚ

R$ 41.760,00

R$ 206.712,00

696

33

REGIÃO 2

SÃO LUIZ DO CURU

R$ 28.560,00

R$ 141.372,00

476

34

REGIÃO 2

TEJUÇUOCA

R$ 16.440,00

R$ 81.378,00

274

35

REGIÃO 2

TRAIRI

R$ 74.640,00

R$ 369.468,00

1.244

36

REGIÃO 2

TURURU

R$ 18.060,00

R$ 89.397,00

301

37

REGIÃO 2

UMIRIM

R$ 34.020,00

R$ 168.399,00

567

38

REGIÃO 2

URUBURETAMA

R$ 20.400,00

R$ 100.980,00

340

39

REGIÃO 2

URUOCA

R$ 21.120,00

R$ 104.544,00

352

TOTAL
40

REGIÃO 3

ACARAÚ

41

REGIÃO 3

ALCÂNTARA

42

REGIÃO 3

43

R$ 872.340,00 R$ 4.318.083,00

14.539

R$ 21.720,00

R$ 107.514,00

362

R$ 8.360,00

R$ 62.073,00

209

CARIRÉ

R$ 12.864,00

R$ 119.394,00

402

REGIÃO 3

CARNAUBAL

R$ 11.200,00

R$ 103.950,00

350

44

REGIÃO 3

COREAÚ

R$ 27.680,00

R$ 256.905,00

865

45

REGIÃO 3

CROATÁ

R$ 13.184,00

R$ 122.364,00

412

46

REGIÃO 3

FORQUILHA

R$ 17.408,00

R$ 161.568,00

544

47

REGIÃO 3

FRECHEIRINHA

R$ 7.264,00

R$ 67.419,00

227

48

REGIÃO 3

GRAÇA

R$ 10.016,00

R$ 92.961,00

313

49

REGIÃO 3

GROAÍRAS

R$ 7.296,00

R$ 67.716,00

228

50

REGIÃO 3

GUARA. DO NORTE

R$ 16.096,00

R$ 149.391,00

503

51

REGIÃO 3

HIDROLÂNDIA

R$ 17.472,00

R$ 162.162,00

546

52

REGIÃO 3

IBIAPINA

R$ 12.120,00

R$ 89.991,00

303

155

53

REGIÃO 3

IPU

R$ 25.500,00

R$ 126.225,00

425

54

REGIÃO 3

IRAUÇUBA

R$ 33.360,00

R$ 165.132,00

556

55

REGIÃO 3

MASSAPÊ

R$ 109.800,00

R$ 543.510,00

1.830

56

REGIÃO 3

MERUOCA

R$ 5.568,00

R$ 68.904,00

232

57

REGIÃO 3

MORAUJO

R$ 5.088,00

R$ 62.964,00

212

58

REGIÃO 3

MUCAMBO

R$ 6.936,00

R$ 85.833,00

289

59

REGIÃO 3

PACUJÁ

R$ 2.544,00

R$ 31.482,00

106

60

REGIÃO 3

PIRES FERREIRA

R$ 11.700,00

R$ 57.915,00

195

61

REGIÃO 3

RERIUTABA

R$ 20.880,00

R$ 103.356,00

348

62

REGIÃO 3

SÃO BENEDITO

R$ 10.800,00

133.650,00

450

63

REGIÃO 3

SENADOR SÁ

R$ 23.160,00

R$ 114.642,00

386

64

REGIÃO 3

SOBRAL

65

REGIÃO 3

TIANGUÁ

R$ 9.312,00

R$ 115.236,00

388

66

REGIÃO 3

UBAJARA

R$ 15.288,00

R$ 189.189,00

637

67

REGIÃO 3

VARJOTA

R$ 12.768,00

R$ 118.503,00

399

68

REGIÃO 3

VIÇOSA DO CEARÁ

R$ 21.600,00

R$ 267.300,00

900

TOTAL
69

REGIÃO 4

AIUABA

70

REGIÃO 4

71

R$ 141.016,67 R$ 1.217.700,00

R$ 638.000,67 R$ 4.964.949,00

4.100

16.717

R$ 1.350,00

R$ 67.320,00

180

ARARENDÁ

R$ 16.380,00

R$ 102.102,00

273

REGIÃO 4

ARNEIROZ

R$ 1.410,00

R$ 70.312,00

188

72

REGIÃO 4

CATUNDA

R$ 15.180,00

R$ 94.622,00

253

73

REGIÃO 4

CRATEÚS

R$ 3.000,00

R$ 149.600,00

400

74

REGIÃO 4

INDEPENDÊNCIA

R$ 2.970,00

R$ 148.104,00

396

75

REGIÃO 4

IPAPORANGA

R$ 10.800,00

R$ 67.320,00

180

76

REGIÃO 4

IPUEIRAS

R$ 38.460,00

R$ 239.734,00

641

77

REGIÃO 4

M. TABOSA

R$ 23.580,00

R$ 146.982,00

393

78

REGIÃO 4

NOVA RUSSAS

R$ 12.840,00

R$ 80.036,00

214

79

REGIÃO 4

NOVO ORIENTE

R$ 7.147,50

R$ 356.422,00

953

80

REGIÃO 4

PARAMBU

R$ 3.622,50

R$ 180.642,00

483

81

REGIÃO 4

PORANGA

R$ 9.048,00

R$ 140.998,00

377

82

REGIÃO 4

QUITERIANÓPOLE

R$ 2.775,00

R$ 138.380,00

370

83

REGIÃO 4

TAMBORIL

R$ 31.980,00

R$ 199.342,00

533

84

REGIÃO 4

TAUÁ

R$ 7.530,00

R$ 375.496,00

1.004

R$ 188.073,00 R$ 2.557.412,00

6.838

TOTAL
85

REGIÃO 5

BANABUIÚ

R$ 9.000,00

R$ 44.550,00

150

86

REGIÃO 5

BOA VIAGEM

R$ 35.352,00

R$ 437.481,00

1.473

87

REGIÃO 5

CANINDÉ

R$ 78.000,00

R$ 386.100,00

1.300

88

REGIÃO 5

CARIDADE

R$ 22.800,00

R$ 112.860,00

380

89

REGIÃO 5

CHORÓ

R$ 20.520,00

R$ 101.574,00

342

90

REGIÃO 5

DEP. I. PINHEIRO

R$ 12.060,00

R$ 59.697,00

201

91

REGIÃO 5

GENERAL SAMPAIO

R$ 10.080,00

R$ 49.896,00

168

156

92

REGIÃO 5

IBARETAMA

R$ 23.640,00

R$ 117.018,00

394

93

REGIÃO 5

IBICUITNGA

R$ 25.800,00

R$ 127.710,00

430

94

REGIÃO 5

ITATIRA

R$ 15.552,00

R$ 192.456,00

648

95

REGIÃO 5

MADALENA

R$ 8.592,00

R$ 106.326,00

358

96

REGIÃO 5

MILHA

R$ 19.920,00

R$ 98.604,00

332

97

REGIÃO 5

MOMBAÇA

R$ 45.120,00

R$ 223.344,00

752

98

REGIÃO 5

PARAMOTI

R$ 19.620,00

R$ 97.119,00

327

99

REGIÃO 5

PEDRA BRANCA

R$ 40.920,00

R$ 202.554,00

682

100

REGIÃO 5

PIQUET CARNEIRO

R$ 24.000,00

R$ 118.800,00

400

101

REGIÃO 5

QUIXADÁ

R$ 59.700,00

R$ 295.515,00

995

102

REGIÃO 5

QUIXERAMOBIM

R$ 54.840,00

R$ 271.458,00

914

103

REGIÃO 5

SANTA QUITÉRIA

R$ 28.140,00

R$ 139.293,00

469

104

REGIÃO 5

SENADOR POMPEU

R$ 42.300,00

R$ 209.385,00

705

105

REGIÃO 5

SOLONÓPOLE

R$ 20.880,00

R$ 103.356,00

348

TOTAL

R$ 616.836,00 R$ 3.495.096,00

11.768

106

REGIÃO 6

ACARAPE

R$ 13.680,00

R$ 67.716,00

228

107

REGIÃO 6

ARACOIABA

R$ 37.500,00

R$ 185.625,00

625

108

REGIÃO 6

ARATUBA

R$ 2.860,00

R$ 42.471,00

143

109

REGIÃO 6

BARREIRA

R$ 40.140,00

R$ 198.693,00

669

110

REGIÃO 6

BATURITE

R$ 8.500,00

R$ 126.225,00

425

111

REGIÃO 6

CAPISTRANO

R$ 20.340,00

R$ 100.683,00

339

112

REGIÃO 6

GUARAMIRANGA

R$ 3.020,00

R$ 44.847,00

200

113

REGIÃO 6

ITAPIUNA

R$ 25.500,00

R$ 126.225,00

425

114

REGIÃO 6

MULUNGU

R$ 3.140,00

R$ 46.629,00

157

115

REGIÃO 6

OCARA

R$ 32.100,00

R$ 158.895,00

500

116

REGIÃO 6

PACOTI

R$ 4.800,00

R$ 59.400,00

200

117

REGIÃO 6

PALMÁCIA

R$ 6.000,00

R$ 74.250,00

250

118

REGIÃO 6

REDENÇÃO

R$ 23.640,00

R$ 117.018,00

380

TOTAL
119

REGIÃO 7

ALTO SANTO

120

REGIÃO 7

ARACATI

121

REGIÃO 7

122

R$ 221.220,00 R$ 1.348.677,00

4.541

R$ 8.304,00

R$ 102.762,00

346

R$ 10.920,00

R$ 135.135,00

455

ERERE

R$ 3.552,00

R$ 43.956,00

148

REGIÃO 7

FORTIM

R$ 6.984,00

R$ 86.427,00

291

123

REGIÃO 7

ICAPUÍ

R$ 12.000,00

R$ 148.500,00

500

124

REGIÃO 7

IRACEMA

R$ 9.360,00

R$ 115.830,00

390

125

REGIÃO 7

ITAIÇABA

R$ 3.768,00

R$ 46.629,00

157

126

REGIÃO 7

JAGUARETAMA

R$ 21.480,00

R$ 106.326,00

358

127

REGIÃO 7

JAGUARIBARA

R$ 6.600,00

R$ 32.670,00

110

128

REGIÃO 7

JAGUARIBE

R$ 9.432,00

R$ 116.721,00

393

129

REGIÃO 7

JAGUARUANA

R$ 10.320,00

R$ 127.710,00

430

131

REGIÃO 7

MORADA NOVA

R$ 68.460,00

R$ 338.877,00

1.141

157

132

REGIÃO 7

PALHANO

R$ 3.600,00

R$ 44.550,00

150

133

REGIÃO 7

PEREIRO

R$ 7.800,00

R$ 96.525,00

325

134

REGIÃO 7

POTIRETAMA

R$ 5.160,00

R$ 63.855,00

215

135

REGIÃO 7

QUIXERÉ

R$ 5.112,00

R$ 63.261,00

213

136

REGIÃO 7

RUSSAS

R$ 7.824,00

R$ 96.822,00

326

138

REGIÃO 7

TABULEIRO NORTE

R$ 3.528,00

R$ 43659,00

147

TOTAL

R$ 204.204,00 R$ 1.810.215,00

6.095

139

REGIÃO 8

ABAIARA

R$ 23.100,00

R$ 114.345,00

385

140

REGIÃO 8

ACOPIARA

R$ 51.900,00

R$ 256.905,00

865

141

REGIÃO 8

ALTANEIRA

R$ 3.624,00

R$ 44.847,00

151

142

REGIÃO 8

ANTONINA NORTE

R$ 1.042,50

R$ 41.283,00

139

143

REGIÃO 8

ARARIPE

R$ 4.582,50

R$ 181.467,00

611

144

REGIÃO 8

ASSARÉ

R$ 3.472,50

R$ 137.511,00

463

145

REGIÃO 8

AURORA

R$ 44.760,00

R$ 221.562,00

746

146

REGIÃO 8

BAIXIO

R$ 8.220,00

R$ 40.689,00

137

147

REGIÃO 8

BARBALHA

R$ 60.000,00

R$ 297.000,00

1.000

148

REGIÃO 8

BARRO

R$ 18.840,00

R$ 93.258,00

314

149

REGIÃO 8

BREJO SANTO

R$ 60.000,00

R$ 297.000,00

1.000

150

REGIÃO 8

CAMPOS SALES

R$ 4.042,50

R$ 160.083,00

539

151

REGIÃO 8

CARIRIAÇU

R$ 50.160,00

R$ 248.292,00

836

152

REGIÃO 8

CARIÚS

R$ 16.200,00

R$ 80.190,00

270

153

REGIÃO 8

CATARINA

R$ 15.720,00

R$ 77.814,00

262

154

REGIÃO 8

CEDRO

R$ 18.540,00

R$ 91.773,00

309

155

REGIÃO 8

CRATO

R$ 7.200,00

R$ 89.100,00

300

156

REGIÃO 8

FARIAS BRITO

R$ 11.856,00

R$ 146.718,00

494

157

REGIÃO 8

GRANJEIRO

R$ 10.320,00

R$ 51.084,00

172

158

REGIÃO 8

ICO

R$ 83.700,00

R$ 414.315,00

1.395

159

REGIÃO 8

IGUATU

R$ 42.000,00

R$ 207.900,00

700

160

REGIÃO 8

IPAUMIRIM

R$ 11.400,00

R$ 56.430,00

190

161

REGIÃO 8

JARDIM

R$ 28.020,00

R$ 138.699,00

467

162

REGIÃO 8

JATI

R$ 8.400,00

R$ 41.580,00

140

163

REGIÃO 8

JUAZ. DO NORTE

164

REGIÃO 8

JUCÁS

R$ 16.020,00

R$ 79.299,00

267

165

REGIÃO 8

L. DA MANGABEIRA

R$ 50.700,00

R$ 250.965,00

845

166

REGIÃO 8

MAURITI

R$ 46.800,00

R$ 231.660,00

780

167

REGIÃO 8

MILAGRES

R$ 21.480,00

R$ 106.326,00

358

168

REGIÃO 8

MISSÃO VELHA

R$ 34.800,00

R$ 172.260,00

580

169

REGIÃO 8

NOVA OLINDA

R$ 8.952,00

R$ 110.781,00

373

170

REGIÃO 8

ORÓS

R$ 26.160,00

R$ 129.492,00

436

171

REGIÃO 8

PENAFORTE

R$ 28.200,00

R$ 139.590,00

470

172

REGIÃO 8

POTENGI

R$ 1.875,00

R$ 74.250,00

250

R$ 243.000,00 R$ 1.202.850,00

4.050

158

173

REGIÃO 8

PORTEIRAS

R$ 23.280,00

R$ 115.236,00

388

174

REGIÃO 8

QUIXELO

R$ 21.000,00

R$ 103.950,00

350

175

REGIÃO 8

SABOEIRO

R$ 3.142,50

R$ 124.443,00

419

176

REGIÃO 8

SALITRE

R$ 3.705,00

R$ 146.718,00

494

177

REGIÃO 8

SANTANA DO CARIRI

R$ 5.472,00

R$ 67.716,00

228

178

REGIÃO 8

TARRAFAS

R$ 12.000,00

R$ 59.400,00

200

179

REGIÃO 8

UMARI

R$ 13.620,00

R$ 67.419,00

227

180

REGIÃO 8

VÁRZEA ALEGRE

R$ 49.800,00

R$ 246.510,00

830

TOTAL

R$ 1.197.106,50 R$ 6.958.710,00

22.751

TOTAL GERAL

R$ 4.805.026,77 R$ 30.536.412,07

71.792

17.2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Nº DE
ORDEM

REGIÃO
ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO

FECOP (R$)

OUTRAS
FONTES (R$)

PESSOAS
BENEFICIADAS

1

REGIÃO 01

FORTALEZA

44.913,25

846.635,75

2.700

17.3. CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO
Nº DE
ORDEM

REGIÃO
ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO

FECOP (R$)

OUTRAS
FONTES (R$)

PESSOAS
BENEFICIADAS

1

REGIÃO 01

FORTALEZA

1.581.406,31

0,0

400

TOTAL GERAL DO PROJETO
R$ 36.786.981,93
18. Responsável pelo Projeto
Coordenadoria /
Gerência
Técnico
E-mail
Fone

Coordenadoria de Apoio às Cadeias Produtivas da Pecuária – COAPE
Márcio José Alves Peixoto
marcio.peixoto@sda.ce.gov.br;
3101-8070 / 8778 1578
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ANEXO
Marco Lógico

Cadeia Lógica de
Objetivos

Impactos

Descrição

Indicadores

Redução da insegurança alimentar e Percentual de crianças menores
nutricional.
de 5 anos com baixo peso para
a idade.
Redução da Extrema Pobreza Rural.
Percentual de agricultores com
renda familiar per capita acima
da linha de pobreza.

Meios de Verificação
Relatórios SESA.
SISVAN,
DATASUS.
CADUNICO,
MDS.

SIAB

SAGI

Riscos
de
estiagem
Quadro
prolongada, afetando de forma
e geral
os
indicadores
socioeconômicos do Estado.
e

IBGE.

Aumento da produtividade do leite
caprino/bovino no Estado.
Aumento da renda dos agricultores
familiares produtores de leite.
Resultados

Fortalecimento da cadeia produtiva do
leite com a inserção do agricultor
familiar pronafiano no mercado formal.
Redução do número de beneficiários
consumidores em estado de
insegurança alimentar e nutricional
(gestantes, crianças, idosos e outros).

Relação de agricultores
Percentual de aumento leite e
beneficiários Falhas no controle de qualidade
bovino/caprino adquirido e consumidores
e armazenamento do leito a ser
distribuído.
distribuído.
cadastrados.
Percentual de aumento na Relatórios mensais e
renda dos produtores de leite.
trimestrais produzidos
pela Coordenadoria de
Número
de
agricultores Apoio
às
Cadeias
inseridos no mercado formal e Produtivas da Pecuária
institucional.
– COAPE .

Interferências
do
quadro
econômico na cadeia de
comercialização do leite.
Destinação final do leite
distribuído
contrária
aos
objetivos do programa.

Percentual de crianças de 2 a 7
anos atendidas com baixo peso
para a idade.
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Leite bovino tipo C adquirido e
distribuído.
Leite caprino pasteurizado adquirido e
distribuído.

Produtos

Produtores familiares e coordenadores
municipais capacitados.
Pessoas beneficiadas com a distribuição
de leite.

de
leite Relação de agricultores
beneficiários
adquirido e e
consumidores
cadastrados.
Número de agricultores que
Relatórios mensais e
comercializam leite.
trimestrais produzidos
Número de pessoas atendidas pela Coordenadoria de
com a distribuição de leite.
Apoio
às
Cadeias
Produtivas da Pecuária
Número
de
entidades – COAPE.
beneficiadas.
Quantidade
bovino/caprino
distribuído.

Desabastecimento de leite
causado pela defasagem no
preço do litro de leite pago pelo
Programa quando comparado
com o pago no mercado
durante o período de estiagem.
Desabastecimento
causado pela seca.

de

leite

Entidades beneficiadas com o
recebimento do leite para distribuição.
Celebração de Contratos com as
Empresas laticinistas responsáveis pela Número de contratos
captação, pasteurização, envasamento e convênios realizados.
entrega do leite para o Programa.

Atividades

e

Celebração de convênio com a empresa Número de análises de controle
responsável pela realização de análise e realizadas.
monitoramento da qualidade do leite
distribuído pelo Programa.
Percentual
de
cadastros
Cadastro de agricultores e beneficiários realizados em relação à meta
consumidores para as ações de projetada.
aquisição e distribuição de leite
bovino/caprino.
Número
de
capacitações
Acompanhamento de análises de realizadas junto aos produtores
controle da qualidade do leite de leite e às Coordenações
distribuído pelo Programa Leite Fome Municipais.
Zero.
Número
de
visitas
de

Falta e/ou irregularidades no
CPF/CNPJ dos agricultores e
Relação de agricultores entidades participantes do
e
beneficiários programa.
consumidores
cadastrados.
Baixa adesão aos cursos
ofertados.
Relatórios mensais e
trimestrais produzidos Condições climáticas
pela Coordenadoria de desfavoráveis para produção do
Apoio
às
Cadeias leite.
Produtivas da Pecuária
– COAPE .
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Realização de capacitações juntos aos monitoramento
realizadas
produtores de leite e às coordenações junto aos municípios.
Municipais.
Acompanhamento e monitoramento
das ações realizadas junto aos
municípios.
Recursos FECOP.
Recursos
do
Ministério
Desenvolvimento Social.
Insumos

Recursos humanos.

Percentual
de
recursos Sistema
de
liberados para o projeto em Acompanhamento
e
do relação à meta estimada.
Monitoramento
Estadual – WebMapp.

Atraso no repasse dos recursos
por parte do Ministério do
Desenvolvimento
Social
e
Combate à Fome – MDS.

Relatório de execução
financeira (sistemas
SISPAA/MDS)
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Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA

PROJETO: Programa de Aquisição de Alimentos no Ceará
(PAA)

Janeiro/2015
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Secretaria (Proponente

Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Programa (PPA)

029 – Enfrentamento a Pobreza Rural

Mapp (Nº e Denominação)

112 – Programa de Aquisição de Alimentos.

Período de Execução (em 2015 Jan a Dez
Categoria

Estruturante – Inclusão Produtiva Rural
Assistencial – Segurança Alimentar e Nutricional

1. Descrição do Projeto

O projeto Aquisição de Alimentos constitui-se na execução no âmbito do Estado do
Ceará do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) coordenado no nível federal pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Possui duas finalidades
básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Para o
alcance desse objetivos, o Programa compra alimentos produzidos pela agricultura
familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança
alimentar e nutricional e aquelas atendidas pela rede socioassistencial local, pelos
equipamentos públicos de alimentação e nutrição (cozinhas comunitárias, restaurantes
populares e banco de alimentos) e da rede pública e filantrópica de ensino. Para o
alcance de todos os objetivos a que se propõe, o PAA é desenvolvido em cinco
modalidades diferentes: Compra com doação simultânea, Compra Direta, Formação de
Estoques, PAA Leite e Compra Institucional. Tem por diretrizes principais colaborar com o
enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a
agricultura familiar.
2. Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual
No PPA 2012/2015 o projeto inclui-se no âmbito do Programa 029 - Enfrentamento a
Pobreza Rural, contribuindo para o alcance do Objetivo 001 – Adquirir produtos dos
agricultores (as) familiares cearenses para distribuí-los às famílias em condições de
insegurança alimentar e nutricional e/ou vulnerabilidade social, contribuindo para o
combate à fome e a pobreza rural; Metas 00776 – Beneficiar 107.730 pessoas com
distribuição de alimentos; 00777 – Beneficiar 8.268 agricultores (as) familiares com a
aquisição de sua produção; 00779 – Ampliar para 99 municípios a cobertura do PAA, nos
6 (seis ) territórios da cidadania e CONSAD; 00781- Distribuir para 1788 entidades sócio
assistenciais locais alimentos produzidos pela agricultura familiar; Iniciativa 00919 –
Aquisição e distribuição de alimentos no âmbito de PAA.
Na matriz de Gestão por Resultados, o projeto colabora para o alcance do resultado
setorial Agricultura Familiar Fortalecida e Sustentável, promovendo ações que colaboram
para a garantia da cidadania e geração de renda.
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3. Diagnóstico
Um dos principais problemas do Brasil é a desigualdade social. O Governo Federal
identificou 16,27 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza o que representa
8,5% da população brasileira, dos quais 53% encontra-se em áreas urbanas e 47% em
áreas rurais. Isso significa que de cada 10 (dez) brasileiros, 01 (um) se encontra em
situação de extrema pobreza. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE de acordo com o Censo 2010, para orientar programas de
transferência de renda, acesso aos serviços públicos e inclusão produtiva direcionada a
resgatar os brasileiros da miséria.
De acordo com este instituto, do contingente de brasileiros que vivem em situação de
extrema pobreza, 4,8 milhões têm renda nominal mensal domiciliar igual a zero, e 11,43
milhões possuem renda de R$1,00 a R$70,00. A grande maioria dos brasileiros nessa
situação é parda ou negra.
Dentre as regiões do Brasil, a região Nordeste apresenta o maior índice de pessoas
extremamente pobres – 9,61 milhões de pessoas, o que equivale a 59,1% estão
concentrados na Região Nordeste.
Levantamento realizado pelo Ministério de Desenvolvimento Social - MDS (2005), em
parceria com estados, municípios, Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e
universidades, constatou a redução na desnutrição infantil no semiárido cearense. O
índice, que era de 17,9% em 1996, caiu para 8,6% em 2005. Embora com redução
significativa, consequência da implantação de vários programas e projetos sociais, os
números absolutos ainda são preocupantes e exigem ações consistentes para sua
erradicação.
O Ceará segundo o ENFOQUE ECONÔMICO Nº 50 de Outubro de 2012 do IPECE,
compartilha com diversos outros estados brasileiros, especialmente do Nordeste, grandes
desafios em reduzir seus contingentes de pobres e miseráveis. Entretanto, já é bem
documentado na literatura nacional os avanços conseguidos na última década tanto no
que se refere a redução da pobreza como da desigualdade social na distribuição de
renda. De forma a possibilitar maior avanço nessa área, em meados de 2011, foi lançado
pelo governo federal o Plano Brasil Sem Miséria que estabeleceu como meta central a
extinção da taxa da extrema pobreza no Brasil. O objetivo é promover bem-estar, elevar a
renda e garantir condições para as pessoas e famílias mais vulneráveis, cuja renda
familiar per capita fosse menor que R$ 70,00 por mês. Nesse sentido, essa nota procura
quantificar para todos os estados brasileiros a magnitude da redução considerando o
período 2006 a 2011, este último divulgado recentemente pela Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE.
Podemos evidenciar que em 2006, o Ceará possuía 1.211.982 pessoas nessa condição,
representando 15% de sua população, sendo a quarta maior proporção do país. Deve-se
observar que naquele ano, a condição de extrema pobreza era dada pela renda domiciliar
per capita inferior a R$57,23. Destaque positivo observa-se para Santa Catarina (1,06%),
São Paulo (2,22%) e Rio de Janeiro (2,36%), para citar os três estados com menores
proporções. Entretanto, quando se observa o ano de 2011, o Ceará teve uma redução de
3
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quase 5 pontos percentuais, caindo a proporção para 10,14% de sua população,
representando agora 858.323 pessoas. Isso equivale uma redução de 353.659 pessoas.
Esse contingente se configura na maior redução verificada entre todos os estados
brasileiros nesse período. Seguido do Ceará, vem os estados do Piauí, com uma redução
de 297.549 pessoas e Bahia, com 278.151. Devemos ressaltar ainda que em termos
proporcionais continuamos com o quarto maior índice do país, mas é importante observar
que partimos com o terceiro maior contingente do país, o que exige evidentemente um
esforço muito maior dado a necessidade de renda a ser gerada. É de se considerar
também que essas reduções não foram influenciadas ainda pelo Plano Brasil Sem Miséria
haja vista as políticas anunciadas não tiveram tempo de se consumar em função dos
dados da PNAD terem sido coletados em setembro de 2011.
Em termos gerais, a redução da extrema pobreza verificado no Estado pode ser explicada
em parte por um conjunto de fatores que aliam tanto o crescimento do PIB do Ceará,
acima da média nacional, assim como o processo de redução da desigualdade na
distribuição dos rendimentos que vem ocorrendo na última década, chegando o Ceará a
apresentar o nível mais baixo em 2011 nos últimos 30 anos.
4. Justificativa
O projeto proposto dá continuidade às ações do Programa Fome Zero no Ceará, que ao
longo dos anos vem contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar, gerando
emprego e renda no campo, adquirindo e doando os produtos dos agricultores (as)
familiares e atendendo as demandas de suplementação alimentar de programas sociais
locais, com vistas à superação da vulnerabilidade social e alimentar das pessoas em
insegurança alimentar e nutricional.
Do ponto de vista da agricultura familiar, podemos afirmar que o projeto é fundamental
para o seu fortalecimento, através da garantia de venda a preço justo da sua produção,
bem como regionalizando e melhorando a alimentação das pessoas que participam de
programas sociais, assistidos por entidades socioassistenciais locais carentes de recursos
no Estado do Ceará.
A continuidade do referido projeto, proporcionará o atendimento a um número cada vez
maior de famílias em extrema pobreza, ampliando a oportunidade de emprego e renda ao
homem do campo, contribuindo na melhoria social da população da zona rural.
5. Histórico

O Programa de Aquisição de Alimentos- PAA teve início no Estado do Ceará no ano de
2008, sendo executado através da Secretaria do Desenvolvimento Agrário com
interveniência da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará bem como
da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, tendo como estratégia fomentar o
desenvolvimento rural a partir da dinâmica territorial através de ações voltadas ao apoio à
produção, beneficiamento e justa comercialização e inclusão social; democratização do
acesso à terra e gestão.
Teve inicialmente, como área de abrangência, os (4) quatro territórios da cidadania
(Inhamuns/Crateús, Vale do Curu e Aracatiaçu, Sertão Central, Cariri) e (Maciço de
4
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Baturité), atendendo 50 municípios, 978 agricultores (as) familiares, 200 entidades sócio
assistenciais locais, 19.979 pessoas e distribuindo 2.000 toneladas de alimentos.
Em 2011, houve ampliação da área de abrangência, passando a atender aos 6 (seis)
territórios da cidadania (Inhamuns/Crateús, Vale do Curu e Aracatiaçu, Sertão Central,
Cariri, Sertões de Canindé e Sobral) e o CONSAD (Maciço de Baturité), adquirindo 3.717
toneladas de alimentos de 2.756 agricultores (as) familiares e doá-las a 596 entidades
socioassistenciais locais e equipamentos públicos, beneficiando 35.910 pessoas em
situação de insegurança alimentar e nutricional.
Em 2013, passou a contar com recursos do FECOP. Foram beneficiados 2.225
agricultores familiares e 568 entidades receberam os produtos beneficiando 124.704
pessoas.
Em 2014, foi concedido recursos pelo FECOP, onde foram beneficiados 1867 agricultores
familiares e 780 entidades sócioassistenciais locais receberam os produtos beneficiando
124.998 pessoas.
A inclusão dos demais territórios ao Programa aconteceu em função da demanda dos
municípios junto a Secretaria do Desenvolvimento Agrário- SDA, com análise técnica da
Coordenação Estadual do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e mediante
aprovação do CONSEA – Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.
Ano

Valor FECOP

Valor (outras
fontes)

Valor Total
Aplicado

Nº de Beneficiários

2013

950.000,00

10.627.604,29 11.577.604,29

2.225

2014

1.650.000,00

15.277.500,00 16.927.500,00

1.867

6. Público Alvo
O PAA possui dois públicos beneficiários: os fornecedores e os consumidores de
alimentos.



Agricultores familiares pronafianos
Pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional
6.1. Critérios adotados para a seleção dos beneficiários

Beneficiários Produtores
Os beneficiários fornecedores são os agricultores (as) familiares, assentados da reforma
agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas,
integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e de demais povos e
comunidades tradicionais, que atendam aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº
11.326, de 24 de julho de 2006. Desta feita, deve contemplar os agricultores (as)
familiares que tem alimentos passiveis de serem comercializados no PAA, de preferência
5

167

contemplando os que estão no perfil do Cadúnico - Mulheres - 40% e produtos orgânicos5%.
Beneficiários Consumidores
São os indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional e aqueles atendidos
pela rede sócio assistencial, pelos equipamentos de alimentação e nutrição e pela rede
pública e filantrópica de ensino, que forneçam refeições prontas e gratuitas.

6.2. Documentos comprabatórios
Os documentos de habilitação para o(a) agricultor(a) familiar individual :
1- Copia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
2- Copia da identidade;
3- Cópia do extrato da DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF);
4- Comprovante de conta corrente em nome do agricultor,
5- Comprovante de Inscrição do NIT – Número de Inscrição do Trabalhador ou PIS,
6- Proposta de Aquisição de Alimentos assinada. A proposta deverá ser preenchida
utilizando o sistema do PAA, atraves do site da SDA (http://www.sda.ce.gov.br), Sistema
Programa de Aquisição de Alimentos, observando rigorosamente as instruçoes de
preenchimento.
7- Comprovante de endereço,
8- Certificação de produtos orgânicos /agroecológicos, quando houver,
9- Ata de aprovação do agricultor emitida pelo Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional (Consea) municipal ou na hipotese de inexistencia do mesmo, poderá ser o
Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentavel ou o Conselho de Assistência Social.
Os documentos de habilitação para a entidade:
a) Copia do CNPJ ,
b) Comprovante de endereço da entidade,
c) Copia do CPF do responsavel pela entidade
d) Copia da identidade do responsavel pela entidade
e) Cadastro da entidade assinada. O cadastro deverá ser preenchido utilizando o sistema
do PAA, atraves do site da SDA (http://www.sda.ce.gov.br), Sistema Programa de
Aquisição de Alimentos, observando rigorosamente as instruçoes de preenchimento.
f) Ata de aprovação da entidade emitida pelo Consea municipal ou na hipotese de
inexistencia de Consea poderá ser o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentavel ou
6
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o Conselho de Assistência Social.
7. Objetivos
Geral
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 sócio assistenciais locais.
Específicos












Incentivar a produção local da agricultura familiar;
Comprar alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação;
Inserir o agricultor(a) familiar pronafiano(a), no mercado formal e institucional;
Distribuir alimentos para as pessoas em vulnerabilidade social;
Contribuir para a diminuição da desigualdade social;
Garantir o direito humano a alimentação adequada, conforme os conceitos de
Segurança Alimentar e Nutricional – SAN.
Promover o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de
alimentos;
Fortalecer circuitos locais e regionais e também redes de comercialização;
Valorizar a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos;
Incentivar hábitos alimentares saudáveis;
Estimular o associativismo.

8. Atividades / Detalhamento das atividades







Realização de oficina Estadual para planejamento das ações do PAA
Celebração de Termo de Adesão (Cooperação Técnica) com os Municípios
Capacitação para equipe técnica dos municípios
Cadastro dos agricultores e entidades
Capacitação para agricultores familiares em Boas de Práticas de Fabricação
Aquisição e distribuição de alimentos

Detalhamento das Atividades
a) Realização da Oficina Estadual
Oficina realizada com todos os municípios atendidos pelo PAA, onde é apresentado um
cronograma de ações a serem devolvidas durante o período de execução do programa.A
Secretaria do Desenvolvimento Agrário convida representantes dos municípios pactuados
no plano operacional anual SDA/MDS,tais como: gestores municipais, representantes das
secretárias (agricultura, assistência social),EMATERCE, conselho de alimentação e
nutrição – CONSEA e ou Conselho Municipal de Desenvolvendo Rural Sustentável –
CMDS e representantes da sociedade civil. De acordo com a pactuação de metas
informamos e pactuamos com os municípios a execução. Disponibilizamos modelo de
7
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ficha de levantamento de demanda, oficio de solicitação de adesão a Secretaria de
Desenvolvimento Agrário (modelo convite e ficha de levantamento demanda).
b) Celebração de Termo de Adesão (Cooperação Técnica)
A Secretaria do Desenvolvimento Agrário celebrará Termo de Adesão ao Programa
(COOPERAÇÃO TÉCNICA) com os Municípios, onde será elaborado um Plano de
Trabalho, apresentando dados do proponente e concedente, metas pactuadas,
fundamentação legal do objeto: a) Garantir alimentação para pessoas que vivem em
situação de vulnerabilidade social e/ou de insegurança alimentar nutricional; b) O
fortalecimento da agricultura familiar e a geração de trabalho e renda; c) A promoção do
desenvolvimento local por meio do escoamento da produção para consumo no entorno da
Região produtora.
c) Capacitação da equipe técnica dos municípios
As capacitações serão realizadas por técnicos da Coordenadoria de Desenvolvimento
Territorial e Combate à Pobreza Rural (Técnicos do Programa de Aquisição de Alimentos).
Serão realizadas por territórios onde participarão representantes dos municípios
(Secretaria de Agricultura e de Assistência Social), Técnico Responsável do Programa no
município e demais parceiros envolvidos no programa. (CONSEA, EMATERCE, STTR’S e
outros). A capacitação se dá por meio de apresentação e treinamento para o uso do
sistema-SISPAA/MDS.

d) Cadastro dos Agricultores e Entidades
A Secretaria do Desenvolvimento Agrário em atendimento as normas de execução do
Programa de Aquisição de Alimentos, através do TERMO DE ADESÃO firmado entre o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e Estado do Ceará, que tem a
Secretaria do Desenvolvimento Agrário como gestora do Programa, será preenchida uma
proposta de fornecimento de produtos da agricultura familiar no Sistema do Programa de
Aquisição
de
Alimentos
–
SISPAA
(próprio
do
MDS
–
site:
www.aplicacoes.mds.gov.br/sispaa) onde cada município faz seu levantamento da
demanda e a qual é pactuada com o MDS – preenchendo um plano operacional –
Pactuação de metas (nº de agricultor (a) atendidos, nº de entidades e nº de pessoas por
entidades) e dentro dessas metas pactuadas 40% do recurso é destinado a mulheres, 40
% ((DAP grupo A, A/C e B) atendimento a assentados da reforma agrária, silvicultores,
aquicultores, pescadores artesanais e comunidades tradicionais) e 20% restante para o
atendimento as demais categorias de agricultores familiares. A referida proposta é
apresentada assinada pelo agricultor (a) familiar e pelo responsável técnico do município
acompanhado de cópia de documentos comprovatórios. O TERMO DE ADESÃO tem
caráter geral de pactuação, mas não trata de aporte de recursos. Contém informações
como os compromissos de cada participe e tem vigência de cinco anos. A pactuação de
valores será realizada, por modalidade, em Planos Operacionais Anuais, propostos pelos
MDS e ratificados pelas unidades executoras. Termo de Adesão Publicado, a Unidade
elabora proposta preliminar de participação (preenchimento da ficha de levantamento de
demanda) o MDS avalia a demanda do conjunto de executores compatibilizando com a
dotação orçamentária disponível e publica a portaria ministerial estabelecendo valores e
propondo metas de execução e a unidade executora distribui os recursos para execução
por trimestre.
8
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A pactuação local (demanda do município) será feita por meio de um sistema
informatizado: O sistema de informação do PAA (www.sispaa-MD. Consiste na inserção
de entidades (CNPJ obrigatório) aptas a receber alimentos e de beneficiários
fornecedores de alimentos para geração dos cartões de pagamento, inserção de
produtos, suas quantidades e preços (TABELA DE REFERENCIA DA CONAB);
vinculação em uma “Proposta de participação “e assinatura de termo de compromisso
com os fornecedores.

e) Capacitação de agricultores e entidades em boas práticas de fabricação
A coordenação do Programa de Aquisição de Alimentos, elaborou uma cartilha que auxilia
os agricultores familiares e entidades beneficiados (manipuladores de alimentos) a
preparar, armazenar, acondicionar e armazenar e a comercializar os alimentos de forma
adequada, higiênica e segura, com o objetivo de oferecer alimentos saudáveis aos
consumidores (pessoas beneficiadas). Tudo isso, utilizando como parâmetro a Resolução
da Diretoria Coletiva – RDC 216/04 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária- Anvisa,
orientando os manipuladores de alimentos sobre os cuidados necessários durante a
manipulação de alimentos. As capacitações serão realizadas por territórios com os
agricultores(as) familiares e entidades que participam do programa, cujo principal objetivo
é estabelecer procedimentos de Boas Práticas para serviços de alimentação(manipulação
de alimentos) a fim de garantir as condições higiênico sanitárias do alimento preparado e
conhecer as normas estabelecidas pelo Regulamento Técnico de Boas Práticas - RDC
216, que possui necessidade constante de aperfeiçoamento das ações de controle
sanitário na área de alimentos visando a proteção à saúde da população; necessidade de
harmonização da ação de inspeção sanitária em serviços de alimentação (manipulação
de alimentos); e necessidade de elaboração de requisitos higiênico-sanitários gerais
f) Aquisição e distribuição de alimentos
Durante a etapa da AQUISIÇÃO E ENTREGA DE ALIMENTOS, serão utilizadas as
estruturas públicas de recebimento e distribuição de alimentos (Centrais de recebimentos
e distribuição do PAA), que serão entregues a um agente público designado pelo
executor, onde será emitido um RECIBO ao agricultor. O ateste do recebimento dos
produtos será realizado no ato do recebimento do alimento por meio de um “Termo de
Recebimento e Aceitabilidade” que servi como comprovação da entrega e da qualidade
dos produtos. A distribuição será realizada pela própria unidade executora, junto a
entidade da rede sócio assistencial local, creches, hospitais, entre outros.
O pagamento aos fornecedores será realizado diretamente pela União, por intermédio de
instituição financeira oficial. O pagamento ao agricultor(a) será feito a partir de
informações inseridas no SISPAA pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário com
autorização da SESAN/MDS. Cada agricultor (a) familiar que fornece alimentos terá um
cartão magnético e receberá o pagamento por meio dele.
9. Produtos
Produtos

Quantidade

Fontes de Verificação

Técnico capacitado

157

Relatório de acompanhamento do PAA

Agricultor capacitado

1420

Relação de agricultor capacitados, fotos.
9
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Agricultor beneficiado
com a compra da
produção

4743

Relação de agricultores cadastrados no sistema
(SISPAA/MDS)

Entidades beneficiadas

904

Relação entidades cadastradas nos sistema
(SISPAA/MDS);

Pessoas beneficiadas
com a doação de
alimentos

330.280

Relação de beneficiários cadastrados no
(sispaa/MDS);

10. Metas
 Beneficiar 4.743 agricultores (as) familiares
 Beneficiar 330.280 pessoas
 Beneficiar 904 entidades socioassistenciais
11 .Resultados Esperados
Aumento da produção com qualidade e melhoria de renda para os agricultores (as)
familiares pronafianos;
Melhoria do padrão alimentar e nutricional da população, atendidos por entidades
socioassistenciais locais.
12. Integração de Ações
O projeto vem articulando a intersetorialidade entre os órgãos estaduais, como Conselho
de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA Ce, Empresa de Assistência Técnica do
Ceara, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria do Trabalho e
Assistência Social do Estado bem como Municipal, buscando integrar ações e Programas
Governamentais da União, Estado e Municípios, objetivando potencializar recursos
operacionais e benefícios para a população beneficiada.
Assim sendo o projeto, tem caráter complementar a outros projetos executados pela
Secretaria do Desenvolvimento Agrário, tais como: Fortalecimento da Mandiocultura,
Revitalização da Agroindústria Familiar, Ovinocaprinocultura, Fruticultura, Agricultura
Orgânica e outros.
13. Monitoramento
A finalidade do monitoramento do Projeto é avaliar de forma continuada e partilhada o
desempenho das ações/atividades definidas para o alcance dos objetivos propostos, bem
como a relação destas com as políticas de convivência com o meio e com a vida das
pessoas beneficiadas em seu meio familiar, com vista a garantir segurança e soberania
alimentar e inclusão social, além de permitir a percepção da necessidade de se fazer
ajustes e correções nas ações inerentes.
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Para isso a assessoria técnica juntamente com a Coordenação Estadual deve
acompanhar e monitorar as ações desenvolvidas nas Centrais de Recebimento e
distribuição dos produtos do Programa de Aquisição de Alimentos dos municípios
atendidos e nas entidades beneficiadas, desenvolvendo diálogos com os beneficiários
consumidores para tentar captar o grau de satisfação dos mesmos com projeto,
realização de encontros com os responsáveis técnicos e coordenações locais do
programa e parceiros municipais objetivando maior transparência e eficiência na
execução do programa.
De forma quantitativa, todos os indicadores do Programa serão monitorados pelos
técnicos e Coordenação Estadual, garantindo a geração de informações on line para
análises qualitativas, através da coleta e da inserção de dados no Sistema Programa de
Aquisição de Alimentos do Ministério de Desenvolvimento Social, os quais poderão servir
de referência, além de construir um banco de dados para toda a sociedade e demais
parceiros do Programa.
13.1 Dados Utilizados
Os dados serão coletados através do Sistema do Programa de Aquisição de AlimentosSISPAA-MDS, que deverá ser alimentado conforme calendário de entrega e recebimento
dos produtos de cada município. Através do Sistema também podemos visualizar o
pagamento dos agricultores (as) familiares atendidos pelo programa, assim como o valor
depositado em cada conta bancaria cadastrada em nome do agricultor(a) que forneceram
produtos alimentícios ao Programa e suas respectivas quantidades. Estes dados nos
darão a oportunidade de avaliar a evolução de produção de alimentos bem como o
consumo de cada entidade beneficiada.
13.2. Cadastro dos Beneficiários
Os beneficiários fornecedores e consumidores serão cadastrados nos Sistema de
informação do Programa de Aquisição de Alimentos – SISPAA- MDS, bem como no
Sistema de Informação da Secretaria do Desenvolvimento Agrário..
14.Pressupostos de Risco
Para a concretização deste Projeto é necessário o desenvolvimento de algumas
atividades que antecedem a realização dos objetivos propostos. Dentre as quais podemos
destacar: o processo de preenchimento da ficha de demanda anual, publicação do plano
anual operacional pelo MDS, o processo de cadastramento fornecedores e consumidores
(agricultores e entidades), recebimento em tempo hábil dos documentos (recibo e termo
de recebimento e aceitabilidade) para pagamento ao agricultor(a). Durante o qual podem
ocorrer atraso nos pagamentos, consequentemente a não continuidade da entrega
seguinte.
Outro pressuposto influenciador para o não andamento desejado do Programa está
relacionado a fatores climáticos. Ou seja, no período de longa estiagem há uma
diminuição considerável na produção de alimentos, e consequentemente irá reduzir
também a quantidade de alimentos a ser distribuídos.
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15. Orçamento 2015

Detalhamento

Valor FECOP

Valor Outras
Fontes (*)

(R$1,00)
Valor Total

NATUREZA DA DESPESA
1. DESPESAS CORRENTES
1.1. Capacitação e monitoramento 335039

1.500.000,00

1.2 Compra de alimentos
1.500.000,00

TOTAL

1.500.000,00

30.829.500,00

30.829.500,00

30.829.500,00

32.329.500,00

(*) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

16.Cronograma de Desembolso Fonte FECOP
Item de
Despesa

Jan

Abr

Jul

Out

(R$1,00)
Total

Capacitação e
Monitoramento

600.000,00

600.000,00

300.000,00

1.500.000,00

Total

600.000,00

600.000,00

300.000,00

1.500.000,00

17. Distribuição dos Recursos por Municípios em 2015

N° de
Região Administrativa
Ordem
METROPOLITANA DE
FORTALEZA
METROPOLITANA DE
2
FORTALEZA
METROPOLITANA DE
3
FORTALEZA
METROPOLITANA DE
4
FORTALEZA
METROPOLITANA DE
5
FORTALEZA
METROPOLITANA DE
6
FORTALEZA
METROPOLITANA DE
7
FORTALEZA
METROPOLITANA DE
8
FORTALEZA
METROPOLITANA DE
9
FORTALEZA
1

Valor FECOP
R$ (2015)

Valor Outras
Fontes
R$ (2015)

Pessoas
Beneficiadas

AQUIRAZ

R$ 9.554,14

196.366,24

30

CASCAVEL

R$ 9.554,14

196.366,24

30

EUSÉBIO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

CHOROZINHO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

GUAIUBA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

ITAITINGA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

PACAJUS

R$ 9.554,14

196.366,24

30

PACATUBA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

PINDORETAMA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

Municípios

12

174

10

METROPOLITANA DE SÃO GONÇALO DO
FORTALEZA
AMARANTE

R$ 9.554,14

196.366,24

30

11 LITORAL OESTE

ACARAU

R$ 9.554,14

196.366,24

30

12 LITORAL OESTE

AMONTADA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

13 LITORAL OESTE

APUIARES

R$ 9.554,14

196.366,24

30

14 LITORAL OESTE

BARROQUINHA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

15 LITORAL OESTE

CAMOCIM

R$ 9.554,14

196.366,24

30

16 LITORAL OESTE

CHAVAL

R$ 9.554,14

196.366,24

30

17 LITORAL OESTE

CRUZ

R$ 9.554,14

196.366,24

30

18 LITORAL OESTE

GRANJA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

19 LITORAL OESTE

ITAPAJÉ

R$ 9.554,14

196.366,24

30

20 LITORAL OESTE

ITAREMA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

21 LITORAL OESTE

JIJOCA DE
JERICOACOARA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

22 LITORAL OESTE

MARCO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

23 LITORAL OESTE

MARTINOPOLE

R$ 9.554,14

196.366,24

30

24 LITORAL OESTE

MIRAIMA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

25 LITORAL OESTE

MORRINHOS

R$ 9.554,14

196.366,24

30

26 LITORAL OESTE

PARACURU

R$ 9.554,14

196.366,24

30

27 LITORAL OESTE

PARAIPABA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

28 LITORAL OESTE

SÃO LUIS DO CURU

R$ 9.554,14

196.366,24

30

29 LITORAL OESTE

TRAIRI

R$ 9.554,14

196.366,24

30

30 LITORAL OESTE

TURURU

R$ 9.554,14

196.366,24

30

31 LITORAL OESTE

UMIRIM

R$ 9.554,14

196.366,24

30

32 LITORAL OESTE

URUBURETAMA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

33 LITORAL OESTE

URUOCA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

34 SOBRAL / IBIAPABA

ALCANTARAS

R$ 9.554,14

196.366,24

30

35 SOBRAL / IBIAPABA

CARIRÉ

R$ 9.554,14

196.366,24

30

36 SOBRAL / IBIAPABA

COREAU

R$ 9.554,14

196.366,24

30

37 SOBRAL / IBIAPABA

CROATA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

38 SOBRAL / IBIAPABA

FORQUILHA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

39 SOBRAL / IBIAPABA

FREXEIRINHA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

40 SOBRAL / IBIAPABA

GRAÇA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

41 SOBRAL / IBIAPABA

GROAIRAS

R$ 9.554,14

196.366,24

30

42 SOBRAL / IBIAPABA

GUARACIABA DO
NORTE

R$ 9.554,14

196.366,24

30

43 SOBRAL / IBIAPABA

HIDROLANDIA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

44 SOBRAL / IBIAPABA

IBIAPINA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

45 SOBRAL / IBIAPABA

IPU

R$ 9.554,14

196.366,24

30

46 SOBRAL / IBIAPABA

IRAUÇUBA

R$ 9.554,14

196.366,24

30
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47 SOBRAL / IBIAPABA

MASSAPÊ

R$ 9.554,14

196.366,24

30

48 SOBRAL / IBIAPABA

MERUOCA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

49 SOBRAL / IBIAPABA

MORAUJO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

50 SOBRAL / IBIAPABA

SANTANA DO
ACARAÚ

R$ 9.554,14

196.366,24

30

51 SOBRAL / IBIAPABA

PACUJA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

52 SOBRAL / IBIAPABA

PIRES FERREIRA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

53 SOBRAL / IBIAPABA

RERIUTABA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

54 SOBRAL / IBIAPABA

SÃO BENEDITO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

55 SOBRAL / IBIAPABA

SENADOR SA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

56 SOBRAL / IBIAPABA

TIANGUA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

57 SOBRAL / IBIAPABA

UBAJARA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

58 SOBRAL / IBIAPABA

VARJOTA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

59 SOBRAL / IBIAPABA

VICOSA DO CEARA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

ARARENDA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

ARNEIROZ

R$ 9.554,14

196.366,24

30

CATUNDA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

AIUABA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

CRATEUS

R$ 9.554,14

196.366,24

30

INDEPENDENCIA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

IPAPORANGA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

IPUEIRAS

R$ 9.554,14

196.366,24

30

MONSENHOR
TABOSA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

NOVA RUSSAS

R$ 9.554,14

196.366,24

30

NOVO ORIENTE

R$ 9.554,14

196.366,24

30

PARAMBU

R$ 9.554,14

196.366,24

30

PORANGA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

QUITERIANÓLIS

R$ 9.554,14

196.366,24

30

TAUÁ

R$ 9.554,14

196.366,24

30

75 SERTÃO CENTRAL

BANABUIU

R$ 9.554,14

196.366,24

30

76 SERTÃO CENTRAL

CANINDÉ

R$ 9.554,14

196.366,24

30

77 SERTÃO CENTRAL

CARIDADE

R$ 9.554,14

196.366,24

30

SERTÃO DOS
INHAMUS
SERTÃO DOS
61
INHAMUS
SERTÃO DOS
62
INHAMUS
SERTÃO DOS
63
INHAMUS
SERTÃO DOS
64
INHAMUS
SERTÃO DOS
65
INHAMUS
SERTÃO DOS
66
INHAMUS
SERTÃO DOS
67
INHAMUS
SERTÃO DOS
68
INHAMUS
SERTÃO DOS
69
INHAMUS
SERTÃO DOS
70
INHAMUS
SERTÃO DOS
71
INHAMUS
SERTÃO DOS
72
INHAMUS
SERTÃO DOS
73
INHAMUS
SERTÃO DOS
74
INHAMUS
60
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78 SERTÃO CENTRAL

CHORO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

79 SERTÃO CENTRAL

DEPUTADO IRAPUAN
PINHEIRO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

80 SERTÃO CENTRAL

GENERAL SAMPAIO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

81 SERTÃO CENTRAL

IBARETAMA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

82 SERTÃO CENTRAL

IBICUITINGA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

83 SERTÃO CENTRAL

ITATIRA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

84 SERTÃO CENTRAL

MADALENA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

85 SERTÃO CENTRAL

MILHÃ

R$ 9.554,14

196.366,24

30

86 SERTÃO CENTRAL

MOMBAÇA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

87 SERTÃO CENTRAL

PARAMOTI

R$ 9.554,14

196.366,24

30

88 SERTÃO CENTRAL

PIQUET CARNEIRO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

89 SERTÃO CENTRAL

PEDRA BRANCA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

90 SERTÃO CENTRAL

QUIXADÁ

R$ 9.554,14

196.366,24

30

91 SERTÃO CENTRAL

QUIXERAMOBIM

R$ 9.554,14

196.366,24

30

92 SERTÃO CENTRAL

SANTA QUITÉRIA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

93 SERTÃO CENTRAL

SOLONOPOLE

R$ 9.554,14

196.366,24

30

94 BATURITÉ

ACARAPE

R$ 9.554,14

196.366,24

30

95 BATURITÉ

ARATUBA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

96 BATURITÉ

ARACOIABA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

97 BATURITÉ

BARREIRA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

98 BATURITÉ

CAPISTRANO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

99 BATURITÉ

GUARAMIRANGA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

100 BATURITÉ

ITAPIUNA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

101 BATURITÉ

MULUNGU

R$ 9.554,14

196.366,24

30

102 BATURITÉ

OCARA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

103 BATURITÉ

PACOTI

R$ 9.554,14

196.366,24

30

104 BATURITÉ

PALMACIA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

105 LITORAL LESTE

ALTO SANTO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

106 LITORAL LESTE

ARACATI

R$ 9.554,14

196.366,24

30

107 LITORAL LESTE

BEBERIBE

R$ 9.554,14

196.366,24

30

108 LITORAL LESTE

ERERE

R$ 9.554,14

196.366,24

30

109 LITORAL LESTE

FORTIM

R$ 9.554,14

196.366,24

30

110 LITORAL LESTE

ICAPUI

R$ 9.554,14

196.366,24

30

111 LITORAL LESTE

IRACEMA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

112 LITORAL LESTE

ITAICABA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

113 LITORAL LESTE

JAGUARIBE

R$ 9.554,14

196.366,24

30

114 LITORAL LESTE

JAGUARETAMA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

115 LITORAL LESTE

JAGUARIBARA

R$ 9.554,14

196.366,24

30
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116 LITORAL LESTE

JAGUARUANA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

117 LITORAL LESTE

LIMOEIRO DO
NORTE

R$ 9.554,14

196.366,24

30

118 LITORAL LESTE

MORADA NOVA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

119 LITORAL LESTE

PALHANO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

120 LITORAL LESTE

PEREIRO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

121 LITORAL LESTE

POTIRETAMA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

122 LITORAL LESTE

QUIXERE

R$ 9.554,14

196.366,24

30

123 LITORAL LESTE

RUSSAS

R$ 9.554,14

196.366,24

30

124 LITORAL LESTE

TABULEIRO DO
NORTE

R$ 9.554,14

196.366,24

30

125 CARIRI / CENTRO SUL ABAIARA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

126 CARIRI / CENTRO SUL ALTANEIRA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

R$ 9.554,14

196.366,24

30

128 CARIRI / CENTRO SUL ASSARÉ

R$ 9.554,14

196.366,24

30

129 CARIRI / CENTRO SUL AURORA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

130 CARIRI / CENTRO SUL BAIXIO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

131 CARIRI / CENTRO SUL BARRO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

132 CARIRI / CENTRO SUL BARBALHA

R$ 9.554,14

196.366,24

43

133 CARIRI / CENTRO SUL BREJO SANTO

R$ 9.554,14

196.366,24

43

134 CARIRI / CENTRO SUL CAMPOS SALES

R$ 9.554,14

196.366,24

30

135 CARIRI / CENTRO SUL CARIRIAÇU

R$ 9.554,14

196.366,24

30

136 CARIRI / CENTRO SUL CARIUS

R$ 9.554,14

196.366,24

30

137 CARIRI / CENTRO SUL CATARINA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

138 CARIRI / CENTRO SUL CEDRO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

139 CARIRI / CENTRO SUL CRATO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

140 CARIRI / CENTRO SUL FARIAS BRITO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

141 CARIRI / CENTRO SUL GRANJEIRO

R$ 9.554,14

196.366,25

30

142 CARIRI / CENTRO SUL ICO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

143 CARIRI / CENTRO SUL IPAUMIRIM

R$ 9.554,14

196.366,24

30

144 CARIRI / CENTRO SUL JARDIM

R$ 9.554,14

196.366,33

30

145 CARIRI / CENTRO SUL JATI

R$ 9.554,14

196.366,24

30

146 CARIRI / CENTRO SUL JUCAS

R$ 9.554,14

196.366,24

30

147 CARIRI / CENTRO SUL MILAGRES

R$ 9.554,14

196.366,24

30

148 CARIRI / CENTRO SUL NOVA OLINDA

R$ 9.554,14

196.366,24

30

149 CARIRI / CENTRO SUL PENA FORTE

R$ 9.554,14

196.366,36

30

150 CARIRI / CENTRO SUL PORTEIRAS

R$ 9.554,14

196.366,24

37

151 CARIRI / CENTRO SUL POTENGI

R$ 9.554,14

196.366,24

30

152 CARIRI / CENTRO SUL QUIXELO

R$ 9.554,14

196.366,29

30

127 CARIRI / CENTRO SUL

ANTONINA DO
NORTE
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153 CARIRI / CENTRO SUL SABOEIRO

R$ 9.554,14

196.366,24

30

154 CARIRI / CENTRO SUL SALITRE

R$ 9.554,14

196.366,24

30

155 CARIRI / CENTRO SUL TARRAFAS

R$ 9.554,14

196.366,28

30

156 CARIRI / CENTRO SUL UMARI

R$ 9.554,14

196.366,25

30

157 CARIRI / CENTRO SUL VARZEA ALEGRE

R$ 9.554,14

196.366,24

30

Total

R$ 1.500.000,00

30.829.500,00

4.743

18. Responsável(eis) pelo Projeto
Coordenadoria / Gerência
Técnico
E-mail
Fone

Mônica Maria Macêdo de Sousa Santos
Felipe Alves
monica.santos@sda.ce.gov.br
3101- 8151
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ANEXO
Marco Lógico
Cadeia Lógica de
Objetivos

Impactos

Descrição

Redução da insegurança alimentar e
nutricional.
Redução da Extrema Pobreza rural.

Indicadores

Meio de Verificação

Percentual de pessoas com Site da Secretaria da Saúde do
insegurança
alimentar
e Estado do Ceará.
nutricional.
Pesquisa primária utilizando o
Percentual de agricultores com módulo
de
Segurança
renda familiar per capita acima Alimentar da PNAD.
da linha da extrema pobreza.

Riscos

Quadro de estiagem
prolongada, afetando
de forma geral os
indicadores
socioeconômicos do
Estado.

CADUNICO, SAGI e MDS.
IBGE.
Resultados
Aumento da produtividade dos agricultores Percentual de aumento na
(as) familiares pronafianos.
quantidade
de
produtos
ofertados (Kg).
Aumento da renda dos agricultores (as)
familiares pronafianos com a comercialização Percentual de aumento na renda
dos produtos da agricultura familiar.
dos agricultores (as) familiares
pronafianos.
Melhoria do padrão alimentar e nutricional Percentual de produtos
da população atendida por entidades agricultura familiar no PAA
socioassistenciais locais.

Relatório de acompanhamento Interferências
do
do PAA.
quadro econômico na
cadeia
de
Relação de agricultores
comercialização
dos
cadastrados no sistema
produtos.
(SISPAA/MDS).

Relação de entidades
da cadastrados no sistema
(SISPAA/MDS).
Relatório de beneficiário das

Desvios na distribuição
dos
produtos
alimentares
aos
beneficiários finais.
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entidades – sistemas SISPAA
SDA e MDS Relatório anual de
execução financeira.
Técnicos municipais capacitados.

Produtos

Número de técnicos capacitados.

Relatório de acompanhamento
Número
de
agricultores do PAA
Dificuldades na
Agricultores capacitados a manipularem e
apropriação do
produzirem alimentos dentro dos padrões de capacitados.
conhecimento por
sanidade e higiene
Relação de agricultores
Número
de
manipuladores cadastrados no sistema
parte dos beneficiários
(SISPAA/MDS)
capacitados.
dos cursos em boas
Manipuladores de alimentos das entidades
práticas realizados
socioassistenciais aptos ao manuseio e
Número
de
agricultores Relação de entidades
junto aos agricultores
preparo dos alimentos
beneficiados com a compra da cadastrados no sistema
e manipuladores de
(SISPAA/MDS)
produção.
alimentos.
Agricultores e entidades cadastradas nos
sistemas SISPAA MDS e SDA
Agricultor beneficiado com a aquisição da
produção

Número de pessoas atendidas Relatório de beneficiários das
pelas entidades socioassistencias entidades – sistemas SISPAA
SDA e MDS
beneficiadas com alimentação

Pessoas beneficiadas através de entidades
socioassistenciais com a oferta de
alimentação

Capacitação da equipe técnica dos
municípios

Cadastro dos Agricultores e Entidades
socioassistenciais

Relatório de acompanhamento
Número
de
capacitações do PAA
realizadas para as equipes
técnicas dos municípios.
Relação de agricultores e
entidades cadastrados nos
Percentual de cadastros de sistemas SDA e MDS

Redução na oferta de
produtos pelos
agricultores familiares
ocasionada pela seca.

Falta e/ou
irregularidades no
CPF/CNPJ dos
agricultores e
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Atividades

Insumos

entidades
agricultores
e
entidades
socioassistenciais em relação à Relatório de acompanhamento participantes do
programa.
Capacitação de agricultores em boas práticas meta projetada.
do PAA
de produção e manipulação
Baixa adesão aos
cursos ofertados.
Capacitação em boas práticas para
Quantidade (kg) de produtos Relatório de beneficiário das
entidades – sistemas SISPAA
manipuladores de alimentos das entidades
ofertados.
SDA e MDS.
Condições climáticas
socioassistenciais locais
desfavoráveis para
Relatório anual de doação de produção dos
produtos às entidades
alimentos.
Aquisição e distribuição de alimentos
socioassistenciais.

Recursos do FECOP
Recursos do MDS

Plano operacional anula
publicado no DOU.
Volume de recursos liberados
para o programa.

Extrato da publicação do DOU. Indisponibilidade de
verba no MDS
Sistema de acompanhamento
e monitoramento do Estado –
WebMapp.
Relatório de execução
financeira (sistemas
SISPAA/MDS)
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Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA

Projeto: Construção de Cisternas de Placas (3)

Janeiro de 2015
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Secretaria (Proponente)

Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Programa (PPA)

029 – Enfrentamento a Pobreza Rural

Mapp (Nº e Denominação)

476 - Implementação de 7.947 cisternas de placas e
Capacitação em Convivência Sustentável com o
Semiárido.

Período de Execução (em 2015)

janeiro a dezembro

Categoria

Estruturante – Infraestrutura Domiciliar

1. Descrição do Projeto
O projeto Construção de Cisternas de Placas integra o Programa Água para Todos.
É desenvolvimento em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome – MDS, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional – SESAN. Em 2009 o Governo do Estado firmou com esse ministério o
Convênio Nº718479/2009 para a construção de cisternas de placas. O aporte da
contrapartida do Governo Estadual se dava com recursos do FECOP e as ações eram
acompanhadas no sistema WebMapp com o número 230, 353 e 489. Em 2013 foi feito
um outro convênio (795128/2013) para dar complementar a demanda de municípios
que foram atendidos através do convênio 718479/20109.
Objetiva a instalação de um sistema de captação e a construção de reservatórios para
armazenamento de água das chuvas. Seus beneficiários devem estar enquadrados nos
critérios de elegibilidade do Programa Bolsa Família.
2. Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual
No PPA 2012/2015 o projeto se insere no âmbito do Programa 29 “Enfrentamento à
Pobreza Rural”; Objetivo nº 007 “Construir cisternas, sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário simplificado visando proporcionar a melhoria de
qualidade de vida das famílias nas comunidades rurais do Estado”; Meta nº 01179
“Implantar 107.559 cisternas para consumo humano, nas comunidades rurais” e
Iniciativa nº 1809 “Construção de reservatórios para captação e armazenamento de
água para o consumo humano no semi-árido”
Na Matriz de Resultados do Governo o projeto contribui para o alcance do resultado
setorial “Infraestrutura para Agricultura Familiar Fortalecida” e suas realizações podem
ser aferidas por meio dos indicadores “Nº de famílias beneficiadas com cisternas”.
3. Diagnóstico
A região do semiárido reúne um conjunto de características climáticas,
geomorfológicas, econômicas e sociais peculiares, que resultam numa paisagem
marcada pela dificuldade no acesso a recursos hídricos.
Do ponto de vista climático, o semiárido é marcado pela forte insolação, pela baixa
nebulosidade, por elevadas taxas de evaporação, por temperaturas constantes
relativamente altas e pelo regime de chuvas marcado pela irregularidade e
concentração das precipitações num curto período de tempo. A pluviosidade média gira
em torno de 350 a 800 mm anuais, havendo uma evapotranspiração e insolação
elevadas (2.000 mm/ano e 2.800 horas/ano, respectivamente). Em toda região,
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pouquíssimos rios e corpos d'água são perenes e as condições reduzidas para
armazenamento de água subterrânea agravam ainda mais a seca e aumentam o risco
de desertificação em toda a região.
As chuvas são concentradas em um período de três a quatro meses. Além de
concentradas no tempo, normalmente ocorrem sob a forma de fortes aguaceiros de
pequena duração. Essas características, aliadas à baixa taxa de infiltração no solo,
acarretam no rápido escoamento superficial e, conseqüentemente, no agravamento
das condições de acesso a recursos hídricos para uso doméstico, produção
agropecuária, além da vegetação e animais em geral.
A população da região semi-árida é estimada em 18,5 milhões, correspondendo a 11 %
da população brasileira. Quarenta e seis por cento da população (8,6 milhões) vivem
em áreas rurais e subsistem sob grande vulnerabilidade social e econômica. Segundo
estudos da Embrapa Semi-Árido (CPATSA/Embrapa), 60 dias após o encerramento do
período das chuvas, 550 mil dos 2,6 milhões de estabelecimentos rurais da região
passam a viver sem qualquer tipo de água para o consumo humano ou animal, nos
seus próprios agroecossistemas familiares. Se considerarmos um período de 120 dias
após o término das chuvas, podemos projetar que mais de 1 milhão de
estabelecimentos fiquem sem qualquer fonte de água no período de seca.
Esta seca possui conseqüências sociais graves e duradouras, contribuindo para a
insegurança alimentar da população e outros problemas sociais, incluindo a incidência
de inúmeras doenças. Devido à desnutrição e ao consumo de água de baixa qualidade,
por exemplo, a taxa de mortalidade infantil na região do semi-árido é historicamente a
maior do país.
O território cearense é basicamente situado/classificado como semiárido, sendo 150 de
seus 184 municípios considerados como tal. Sabe-se ainda que esta classificação é
muito antiga, que inclusive há uma proposta de alteração desta classificação, na qual
todos os municípios passam a ter esta classificação, em virtude da irregularidade no
quadro climático, em especial quanto ao índice pluviométrico.
O semiárido brasileiro é o maior do mundo em termos de extensão e de densidade
demográfica. Com uma área de aproximadamente 980.000 km², abrange 80% do
território da região Nordeste.
O Estado do Ceará tem uma superfície de
aproximadamente 147 mil km² dos quais 92% estão situados no semiárido, excluídas
apenas as zonas litorâneas e as serras úmidas, que compreendem cerca de 8,0% da
área total. Nesta área geográfica, segundo o último Censo Agropecuário realizado em
2006, existem mais de 341 mil estabelecimentos e destes 90% são da agricultura
familiar.
Por meio do Programa Brasil Fome Zero e posteriormente Brasil Sem Miséria foram
construídas no Ceará, em sua primeira 15.950 cisternas, na segunda 49.000 cisternas.
A terceira fase encontra-se em execução e estima construir 33.400 cisternas. A quarta
etapa prevê a construção de 11.639 cisternas e encontra-se aguardando a conclusão
da regulamentação do Programa. A quinta etapa, com um total de 7.947 cisternas está
em negociação final com o MDS. Ao fim da execução das etapas ora previstas o
Programa garantirá o acesso à água para aproximadamente 117.936 famílias em 161
Municípios.
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4. Justificativa
As populações difusas, na maior parte do semi-árido, pouco foram assistidas pelo
poder público. As políticas públicas de convivência com o semi-árido já implementadas
no Estado, ainda não chegam, de forma satisfatória, ao ponto de modificar
substancialmente o cenário existente. Os programas de captação e adução de água
para populações difusas ainda não têm a amplitude necessária diante das carências e
necessidades observadas.
O Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal, no intuito de minimizar os
danos sociais causados pela escassez de água no semiárido, lançou em novembro de
2007 o Programa de Cisternas de Placas, uma iniciativa para melhorar o acesso à
água para a população de baixa renda que sofre com os efeitos das secas
prolongadas, fortalecendo a convivência com o semiárido e garantindo melhor
qualidade de vida.
A construção de cisternas de placa tem se constituído em uma alternativa apropriada
para oferecer água de qualidade em quantidade para o consumo humano. Trata-se de
uma tecnologia simples e de baixo custo, na qual a água da chuva é captada do
telhado por meio de calhas e armazenada em um reservatório de 16 mil litros, capaz de
garantir água para atender uma família de cinco pessoas em um período de estiagem
de aproximadamente oito meses.
5. Histórico
O Programa iniciou em 2005, numa parceria entre MDS e o Estado do Ceará para
construção de 15.950 cisternas, em dezembro de 2009 foi firmado mais um convênio
para 49.000 cisternas o qual foi posteriormente aditivado permitindo a construção de
mais 33.400 cisternas – objeto do projeto ora apresentado e beneficiará 35 municípios
do Estado do Ceará. Em Dezembro de 2012 foi firmado outro convênio com meta de
11.639 cisternas e em Dezembro de 2013, foi negociado mais um total de 7.947
cisternas de placas.
Para o projeto ora apresentado, temos o seguinte histórico financeiro:

Ano

Nº de famílias
beneficiadas

Nº de
beneficiários

Valor FECOP

Valor (outras
fontes)

Valor Total
Aplicado

2006 - 2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

15.950,00
7.483,00
24.484,00
17.771,00
14.739,00
20.318,00
100.745

79.750,00
37.415,00
122.420,00
88.855,00
73.695,00
101.590,00
503.725

3.289.342,30
15.871.505,11
23.905.182,39
12.737.078,92
6.649.638,50
7.643.253,92
70.096.001,14

17.875.000,00
5.859.869,27
32.718.122,98
17.840.281,94
12.748.071,87
32.534.613,12
119.575.959,18

21.164.342,30
21.731.374,38
56.623.305,37
30.577.360,86
19.397.710,37
40.177.867,04
189.671.960,32
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6. Público Alvo
Famílias de baixa renda, localizadas na zona rural, que se encontram em situação de
vulnerabilidade social, que vivem em situação de extrema pobreza e que não
disponham de fonte de água ou meio suficientemente adequado de armazená-la para o
suprimento das suas necessidades.
6.1. Critérios adotados para a seleção dos beneficiários


As famílias devem estar enquadradas nos critérios de elegibilidade do Programa
Bolsa Família, do Governo Federal, mesmo que ainda não tenham sido
beneficiadas e inseridas no CadÚnico.



Na perspectiva de integrar as políticas públicas o Programa de Cisternas irá
priorizar as famílias rurais beneficiárias dos programas estaduais de Reforma
Agrária, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas e as
comunidades atendidas pelo carro pipa.

7.

Objetivos

Geral
Facilitar aos beneficiários o acesso a água para consumo humano.
Específicos





Evitar deslocamentos e grandes caminhadas em busca de água
Disponibilizar água de qualidade
Melhorar a convivência com o semiárido
Promover a educação da população em questão de saúde, higiene, ecologia e
cidadania

8. Atividades / Detalhamento das atividades
Requisitos para acesso ao Programa:
Documentos: 1. Ata da reunião da Comissão do Plano de Ação de Convivência com a
Seca – PACS; 2. Solicitação da entidade demandante; 3. Carteira de identidade, CPF,
Número de Inscrição Social – NIS.
Informações Necessárias: 1. Comunidade situada em município inserido no semiárido
cearense; 2. Comunidade sem acesso a sistema de abastecimento de água potável; 3.
Famílias beneficiárias enquadradas nos critérios de elegibilidade do Programa Bolsa
Família do Governo Federal; Critérios para Seleção das Famílias: 1. Comunidades
indígenas e quilombolas são prioritárias em elegibilidade; 2. Famílias chefiadas por
mulheres; 3. Maior número de crianças de 0 a 6 anos; 4. Maior número de crianças em
idade escolar; 5. Maior número de pessoas portadoras de necessidades especiais; 6.
Maior número de idosos;
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a) Seleção da Demanda Comunidade
O Ministério do Desenvolvimento Social – MDS define a área de atuação do Programa
com os municípios a serem atendidos;
A Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA através da Célula de Planejamento e
Programação – CEPEP define o número de famílias a serem atendidas por município
com base no estudo realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social – MDS e
realiza processo licitatório para seleção das entidades executoras sem fins lucrativos;
A Entidade representativa dos beneficiários (Associação, Sindicato, Prefeitura) faz a
solicitação através de encaminhamento de ofício, com as demandas da comunidade e
o número de famílias a serem beneficiadas, para abertura do processo na Secretaria
do Desenvolvimento Agrário - SDA;
A Célula de Planejamento e Programação – CEPEP, unidade prestadora, recebe a
solicitação e cadastra a demanda e repassa para entidade executora, que encaminha à
Comissão do Plano de Ação de Convivência com a Seca - PACS do município,
composta por representantes do Governo Estadual, Municipal, Igreja e Sindicato dos
Trabalhadores Rurais;
A Comissão do Plano de Ação de Convivência com a Seca – PACS, em conjunto com
a entidade executora, realiza reunião para análise das demandas e seleção das
comunidades prioritárias que serão contempladas com registro em ata, enviando-a
para a Célula de Planejamento e Programação – CEPEP;
A entidade executora após receber a ata da reunião da Comissão do Plano de Ação de
Convivência com a Seca – PACS visita a comunidade selecionada e realiza o cadastro
dos beneficiários que se enquadram no Programa de Construção de Cisternas de
Placas e realiza licitação para aquisição de material de construção sendo
supervisionada pela Célula de Planejamento e Programação – CEPEP;
b) Capacitação em Gerenciamento de Recursos Hídricos
O beneficiário selecionado participa necessariamente do Curso de Capacitação em
Gerenciamento de Recursos Hídricos – GRH realizado pela entidade executora, esta
capacitação busca apresentar uma convivência sustentável com o semiárido, como
fazer o uso adequado da água armazenada na cisterna e como fazer a manutenção da
mesma;
c) Capacitação de pedreiros
A capacitação de pedreiro visa apresentar as especificidades da tecnologia utilizada
incluindo desde a abordagem às famílias beneficiadas, passando pela relação de
material, marcação da cisterna, composição dos traços, confecção e montagem das
placas, cobertura, reboco, canalização da água, dentre outros.
d) Construção de cisternas de placas
O beneficiário, como contrapartida, escava o buraco para a construção da cisterna de
placa;
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A entidade executora realiza a construção da cisterna de placa e emite termo de
recebimento da obra assinado pelo beneficiário e encaminha para Célula de
Planejamento e Programação – CEPEP;
A Célula de Planejamento e Programação – CEPEP encaminha à Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATERCE a relação dos beneficiários das
cisternas de placas construídas para o atesto de recebimento da obra
9. Produtos
Produtos
Famílias
Capacitadas

2015
7.947

Pedreiros
Capacitados
Cisterna construída

Fontes de Verificação
Sistema SIG Cisternas:
http://aplicacoes3.mds.gov.br/cisternas

80

Sistema SIG Cisternas:
http://aplicacoes3.mds.gov.br/cisternas

3.522

Sistema SIG Cisternas:
http://aplicacoes3.mds.gov.br/cisternas

10. Metas





Mobilizar 7.947 famílias;
Capacitar 7.947 famílias;
Capacitar 80 pedreiros;
Construir 3.522 cisternas.

11. Resultados Esperados
Água em quantidade água suficiente para as famílias beneficiárias beberem e
cozinharem.
12. Integração de Ações
Atualmente a determinação do Governo do Ceará de não tratar o problema da seca
como um fenômeno emergencial e sim passível de ações estruturantes se reflete nos
programas executados através das Secretarias de Estado e seus programas,
notadamente a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (Projeto São José e Programa
de Ação de Convivência com a Seca – PACS – Programa de Cisternas).
Considerando que a água captada para armazenamento nas cisternas é captada do
escoamento do telhado das casas e que estes telhados não tem sempre uma boa
conservação, pois as casas muitas vezes são de taipa, uma das ações governamentais
que agregaria ao programa em questão é o Programa Federal Minha Casa Minha Vida.
O Programa subsidia a produção de unidades habitacionais aos agricultores familiares
e trabalhadores rurais, e abrange todos os municípios nacionais, independentemente
do número de habitantes.
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Os recursos para produção das unidades habitacionais são oriundos do Orçamento
Geral da União (OGU) e são concedidos diretamente às pessoas físicas, trabalhadores
rurais ou agricultores familiares, organizadas sob a forma coletiva.
A setorial no Estado do Ceará que vem trabalhando a problemática da implantação e
melhorias de habitação é a Secretaria das Cidades, que conta com o programa de
Produção Habitacional do Governo do Estado visam à indução e auxílio financeiro e
técnico para que os agentes envolvidos possam acessar aos Programas Federais
“Minha Casa Minha Vida” e os programas de Melhorias Habitacionais do Governo do
Estado do Ceará que visam à redução do déficit habitacional qualitativo, levando
melhoria às habitações em situações precárias e a produção em regime de
autoconstrução, de unidades sanitárias domiciliares para unidades habitacionais que
ainda não disponha.
A Coordenadoria de Habitação de Interesse Social da Secretaria das Cidades é
responsável pela implantação dos planos, programas e projetos habitacionais, voltados
prioritariamente para a população de baixa renda.
13. Monitoramento
O monitoramento do Projeto se dará através de visitas de campo em cada entidade
parceira e nas famílias cadastradas e nas cisternas após a sua implementação. As
capacitações também serão acompanhadas, observando se seu conteúdo, período de
realização está sendo de acordo com a proposta do projeto.
Outra forma de monitoramento serão as reuniões de acompanhamento, que deverão
ser mensais e conjuntas com a coordenação do Programa.
13.1. Dados Utilizados
O Ministério do Desenvolvimento Social disponibiliza o “Sistema de Informações
Gerenciais – SIG / Cisternas” disponível no sítio: http://aplicacoes.mds.gov.br/cistesc/,
onde os dados são inseridos, sendo possível também a consulta pública. Em tal
sistema estão contidos todos os dados das famílias beneficiadas como (CPF, NIS, etc),
famílias capacitadas, pedreiros capacitados e de cisternas construídas pelo Estado do
Ceará. O sistema permite a consulta por unidade familiar beneficiada, por comunidade,
por município e pelo número do convênio de receita (MDS/SDA), cuja periodicidade
ocorrerá a cada mês.
13.2. Cadastro dos Beneficiários
Os beneficiários são cadastrados no Sistema SIG Cisternas:
http://aplicacoes3.mds.gov.br/cisternas
14. Pressupostos de Risco
Desde 2011, temos observado que a escassez ou o excesso de chuvas podem
impactar o desenvolvimento das ações: Chuva de menos gerando dificuldade de ter
água inclusive para a confecção das placas de cimento; chuva demais atrasa a
confecção das placas, uma vez que as mesmas demoram mais para secar e alaga o
local onde será construída a cisterna.
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15. Orçamento
NATUREZA DA DESPESA

FECOP

Outras Fontes

TOTAL

1. DESPESAS CORRENTES

136.554,11

3.026.089,66

3.162.643,77

Elemento de Despesa (339039)

136.554,11

3.026.089,66

3.162.643,77

2. DESPESAS DE CAPITAL

546.216,45

12.104.358,63

12.650.575,08

Elemento de Despesa (449039)

546.216,45

12.104.358,63

12.650.575,08

TOTAL GERAL

682.770,56

15.130.448,29

15.813.218,85

(*) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS

16. Cronograma de Desembolso fonte FECOP
Item de

Despesa

fev/15

jun/15

out/15

Total

Despesas Correntes (R$)

68.277,06

34.138,53

34.138,53

136.554,11

Despesa de Capital (R$)

273.108,22

136.554,11

136.554,11

546.216,45

Total (R$)

341.385,28

170.692,64

170.692,64

682.770,56

17. Distribuição dos Recursos por Município – 2015
N° de
ordem
1

REGIÃO
ADM.
6

2

8

3

2

4

5

5

5

6

4

7

4

8

5

9

2

região adm /
Município
FECOP
Território
Baturité
Barreira
155.951,63
Cariri ‐
Icó
45.407,82
Centro Sul
Litoral Oeste
Itarema
55.106,58
Sertão
Itatira
41.219,72
Central
Sertão
Mombaça 238.501,29
Central
Sert. dos
Monsenhor
31.080,11
Inhamuns
Tabosa
Sert. dos
Parambu
38.574,61
Inhamuns
Sertão
Santa
44.085,27
Central
Quitéria
Litoral Oeste Tejuçuoca 32.843,52

TOTAL

OUTRAS
Pessoas
TOTAL
FONTES
Beneficiadas
3.455.945,82
7075
3.611.897,45
1.006.254,19

2060

1.051.662,01

1.221.182,27

2500

1.276.288,85

913.444,34

1870

954.664,06

5.285.276,85

10820

5.523.778,14

688.746,80

1410

719.826,91

854.827,59

1750

893.402,19

976.945,81

2000

1.021.031,08

727.824,63

682.770,56 15.130.448,29

1490

760.668,15

30.975

15.813.218,85

*Estimado total de 5 pessoas por família
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18. Responsável pelo projeto
Coordenadoria
Técnico
e-mail
Fone
Técnico
e-mail
Fone
Técnico
e-mail
Fone

Coordenadoria de Projetos e Programas Especiais
José Wanderley Augusto Guimarães
Wanderley.guimaraes@sda.ce.gov.br

(85) 3101.8112
Neyara Araújo Lage
neyara.lage@sda.ce.gov.br

(85) 3101.8139
Gisely de Sousa Castro
gisely.castro@sda.ce.gov.br

(85) 3101.8114
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ANEXO
Marco Lógico
Cadeia lógica
de Objetivos

Impactos

Descrição
Redução da taxa de mortalidade
infantil.
Redução da incidência de doenças
de veiculação hídrica.

Resultados

Acesso à água para consumo
humano às famílias do semiárido.

Indicadores

Meios de Verificação

Número de óbitos de menores
de até 5 anos de idade, por mil
nascidos vivos.

Relatórios da SESA.

Percentual de crianças menores
de 2 anos c/ diarreia.
Percentual de cobertura da
população rural com acesso à
água para consumo.

IPECE e IBGE.

SIAB, DATASUS.

Relatório de
acompanhamento do
Programa.

Uso sustentável da água.
Sites do IPECE e IBGE.

Produtos

Cadastro com a relação das
famílias beneficiárias.

Número
de
cadastradas.

famílias

Famílias capacitadas em Gestão
de Recursos Hídricos.

Número
capacitadas.

famílias

Agricultores(as) capacitado(a)s na
implementação das cisternas.

Número
de
capacitados.

pedreiros

Cisternas implementadas e em
funcionamento.

Número
de
implementadas.

cisternas

de

Relatório de
acompanhamento do
Programa.

Riscos
Quadro
de
estiagem
prolongada, afetando de
forma geral os indicadores
socioeconômicos
do
Estado.
Não apropriação pelas
famílias sobre sua real
importância e
protagonismo no cuidado
com a cisterna.
Escassez de água,
inviabilizando a
implementação da
cisterna.
Excesso de chuva,
dificultando o acesso às
comunidades e o tempo
de secagem das cisternas.
Capacitações não
atingirem resultados
satisfatórios.
Cisternas fora dos
padrões técnicos.
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Seleção de entidades executoras
por meio de chamada pública,
conforme Lei n° 12.873.
Seleção de comunidades e famílias
em conjunto com a comissão do
PACS.
Atividades

Número de processos seletivos
concluídos
Percentual
realizados.

de

cadastros

Número de cursos de GRH
realizados.

Cadastramento das famílias.
Capacitação de famílias em
Gerenciamento dos Recursos
Hídricos ‐ GRH.
Capacitação de famílias para
atuarem na implementação das
cisternas.

Número
de
implementação
realizados.

cursos
da
da cisterna

Relatório de
acompanhamento do
Programa.

Conflito político na comissão
do PACS na escolha dos
beneficiários.

Percentual de execução das
cisternas realizado

Implementação de cisternas.
Relatório do Programa.
Insumos

Recursos FECOP.
Recursos Federal (MDS).

Percentual de recurso investido
por fonte.

Sistema
de
Acompanhamento
e
Monitoramento
Estadual – WebMapp.

Indisponibilidade de
recursos por parte dos
Governos Estadual e
Federal.
Inadimplência do estado,
impossibilitando o
recebimento de recuso.
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Secretaria (Proponente)

Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA

Programa (PPA)

028 – Desenvolvimento Agropecuário

Mapp (Nº e Denominação)

Mapp 451 - Projeto Paulo Freire / FIDA – Componente 1
- Desenvolvimento de Capacidades

Período de Execução (em 2014) Janeiro a dezembro
Categoria

Estruturante / Inclusão Produtiva Rural

1. Descrição do Projeto

O projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades,
também denominado Projeto Paulo Freire, executado pela Secretaria do
Desenvolvimento Agrário (SDA) em parceria com o Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola (FIDA), tem como finalidade reduzir de 43% para 28% o
índice de extrema pobreza do conjunto dos municípios de sua área de abrangência,
elevando até 2019 o padrão de vida de 60 mil famílias rurais. O projeto tem por área de
atuação os seguintes municípios:


Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Campos Sales, Nova Olinda, Potengi,
Salitre, Santana do Cariri e Tarrafas (Território: Cariri);



Aiuaba, Arneiroz, Hidrolândia, Ipu, Ipueiras, Parambu, Pires Ferreira, Quiterianópolis
e Tauá (Território: Inhamuns - Crateús);



Coreaú, Frecheirinha, Graça, Massapê, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Reriutaba,
Senador Sá, Sobral e Varjota (Território: Sobral);



Irauçuba (Território: Vales do Curu – Aracatiaçu).

Em sua concepção global o Projeto Paulo Freire tem como objetivo melhorar o padrão
de vida dos agricultores (as) familiares beneficiados, com foco prioritário nos jovens e
mulheres, através do aumento da renda obtida por meio do desenvolvimento de
atividades agrícolas e não agrícolas. É estruturado em dois componentes que se
complementam.
O Componente 1, ora descrito, é direcionado para o fortalecimento do capital social e
humano é fundamentado nos processos de aprendizagem, formação e capacitação. A
ideia do desenvolvimento de capacidades que norteia este componente é “apreender a
aprender”, estimulando as pessoas a resolverem seus problemas, buscando ou criando
as soluções possíveis.
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2. Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual
O projeto inclui-se no PPA 2012 / 2015 no âmbito do Programa 028 – Desenvolvimento
Agropecuário. As ações previstas no Componente 1 colaboram para o alcance do
Objetivo 014 – Implementar ações de apoio técnico e socioprodutivo, visando ampliar a
inserção produtiva e a competitividade dos agricultores familiares, Meta 1140 – Realizar
1673 eventos de capacitação; Iniciativa 01765 – Realizar ações de gestão, capacitação
e qualificação organizacional.
Na Matriz de Gestão de Resultados do Estado o projeto contribui para o indicador
setorial 2. Agricultura Familiar Fortalecida e Sustentável e suas realizações podem ser
aferidas por meio do indicador “Percentual de produtores da agricultura familiar
beneficiados com ações de apoio”
3. Diagnóstico
Embora as condições econômicas e sociais tenham melhorado significativamente nos
últimos 15 (quinze) anos, o Brasil ainda é um país de fortes contrastes, existindo ainda
uma marcada desigualdade, que é mais acentuada nas áreas rurais, e nas regiões do
Norte e do Nordeste. Os índices de pobreza e extrema pobreza evidenciam estas
desigualdades. Com base no CENSO 2010, a Figura 1 ilustra os índices de extrema
pobreza na área de atuação do Projeto Paulo Freire, no Ceará, Nordeste e Brasil.
Figura 1 – Extrema Pobreza, segundo CENSO 2010
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A população total da área de atuação do projeto era, em 2010 (Censo
Demográfico/IBGE), de 755.839 habitantes, dos quais 271.374 (36%) é considerada
rural. Ainda segundo o último Censo, os dados revelam que 85% da população (rural e
urbana) da área do projeto é considerada pobre, ou seja, possuem rendimento
domiciliar per capita igual ou inferior a ½ salário mínimo. Considerando somente a
população rural, 43% encontra-se em estado de pobreza extrema, quer dizer com
rendimento nominal mensal domiciliar per capita de até R$ 70. Em 7 municípios da
área do projeto esse percentual é acima de 49%, sendo o município de Senador Sá
(56,4%) com maior percentual de pobreza extrema.
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4. Justificativa
A Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) assumiu, em colaboração com o
Governo Federal, o compromisso de promover a inclusão social e produtiva de 776 mil
habitantes rurais que vivem na extrema pobreza no Ceará. Nesse sentido, o projeto
Paulo Freire através de seu Componente 1, propõe desenvolver um trabalho amplo de
informação e capacitação de seus beneficiários para acesso as políticas públicas
direcionadas ao fortalecimento da agricultura familiar. Representa mais um esforço do
Governo Federal e do Governo do Estado no sentido de diminuir a incidência da
pobreza no meio rural. Alia-se às políticas de transferência de renda e foi desenhado
para ser um instrumento que potencialize este esforço num conjunto de municípios que
têm uma situação de especial necessidade.
5. Histórico
O Projeto iniciou suas atividades de campo em abril de 2014 com a identificação das
comunidades e organizações produtivas nos 31 municípios da sua área de atuação.
Esse processo foi concluído em junho com posterior seleção das primeiras 62
comunidades. Após essa seleção, a UGP gestionou junto à PGE uma manifestação de
interesse, nas normas do FIDA, para prestação de serviços de Assessoria Técnica
Contínua (ATC) junto àquelas comunidades. Após a formação da lista curta, o FIDA
emitiu sua "Não Objeção" em outubro último para publicação do edital (Solicitação de
Propostas). O mesmo (edital) foi encaminhado às empresas por parte da PGE com a
finalidade de dar continuidade ao processo dessa contratação, cuja abertura das
propostas técnicas se deu em 09 de janeiro de 2015. Ademais, cabe frisar que essas
propostas encontram-se em processo de avaliação e julgamento pela UGP, com
posterior validação pelo Secretário e a "Não Objeção" do FIDA à contratação desses
serviços. Parte das ações previstas necessita da efetivação da contratação dos
serviços acima mencionados.
Destarte o papel proativo da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) que
promoveu a realização de 21 Oficinas visando a Elaboração de Diagnósticos Rurais
Participativos – DRP's, tendo mobilizado 783 famílias (3.226 pessoas).
Ano
2014

Valor
FECOP
0

Valor (outras
fontes)
0

Valor Total
Aplicado
0

Nº de
Beneficiários
3.226

Para a realização das Oficinas de Elaboração dos DRP's não foram utilizados recursos
do FECOP, mesmo assim foram beneficiadas 783 famílias, correspondendo a 3.226
pessoas.
6. Público Alvo
Agricultores (as) familiares em condições de pobreza, elegíveis ao PRONAF e que
residam na zona rural dos municípios beneficiados pelo Projeto.
6.1 Critérios adotados para seleção dos beneficiários:


Famílias consideradas pobres e extremamente pobres;
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Famílias chefiadas por mulheres;
Famílias com potencial produtivo;
Famílias que participem processos de organização já existentes;
Famílias com acesso ou possibilidades de acesso às políticas públicas e iniciativas
em vigor;
Famílias com jovens na faixa etária entre 16 e 29 anos;
Famílias participantes de comunidades quilombolas e indígenas;
7. Objetivos

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


Planejar e executar as ações necessárias para enfrentar os desafios na perspectiva
do desenvolvimento sustentável;



Fortalecer as capacidades dos comitês locais, das equipes de assessoria técnica,
mobilizadores sociais e entidades parceiras, para que possam atuar com qualidade
junto às famílias beneficiárias;



Fortalecer e desenvolver as capacidades das famílias rurais para gestão sustentável
dos recursos naturais, baseada nos princípios da agroecologia.

8. Atividades / Detalhamento das atividades


Seleção e contratação das equipes de Assessoria Técnica Contínua (ATC)

Contratação de organizações idôneas, credenciadas pelo Sistema Informatizado de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(SIATER/MDA), com experiência e capacidade operacional para implementar esta
linha de ação do Projeto Paulo Freire/FIDA e que cumpram os requisitos técnicos,
logísticos e operacionais necessários para a realização satisfatória desses serviços.
A contratação dessas equipes será precedida de: (i) seleção das primeiras
comunidades nos 31 municípios; (ii) estruturação do mapa de Assistência Técnica
para fins de logística e operação; (iii) realização do processo licitatório (em curso);
(iv) não objeção do FIDA; e (v) contratação.


Seleção e contratação de Mobilizadores (as) Sociais

Serão recrutados nas comunidades, referendados pelas famílias (das comunidades
selecionadas), sob a coordenação da UGP e com apoio de organizações
representativas dos beneficiários, dentro dos seguintes critérios: ter concluído o
Ensino Fundamental; ter disponibilidade de tempo para realizar o trabalho; residir
nos territórios, preferencialmente, nos municípios e comunidades de atuação do
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Projeto; conhecer a realidade do semiárido, principalmente a do Ceará; ter
experiência com trabalhos de cunho produtivo e sociais com famílias rurais. Será
promovida uma seleção, com base nas normas do FIDA, de entidade que detenha
expertise na temática (Mobilização Social).


Seleção e contratação de Assessoria Técnica Especializada (ATE)

A Assessoria Técnica Especializada será disponibilizada de acordo com as
demandas do Projeto, através de cooperação técnica internacional e/ou contratação
de consultoria para definição dos conteúdos a serem trabalhados nas comunidades
e preparação de material didático para qualificação e fortalecimento das equipes de
assessoria técnica e mobilizadores sociais, se e quando necessário.


Capacitação das equipes de Assessoria Técnica Contínua e Mobilizadores
Sociais

As equipes e os mobilizadores receberão as qualificações complementares
necessárias para que tenham uma visão compartilhada da estratégia e da
metodologia para implementação das atividades previstas, de modo a prestar um
serviço de qualidade, coerente com a concepção do Projeto Paulo Freire,
trabalhando tanto os aspectos produtivos, quanto os econômicos, organizativos e
sociais de forma participativa. Ela (equipe) também terá um papel fundamental para
garantir a sustentabilidade ambiental nas áreas trabalhadas pelo Projeto.
O Projeto Paulo Freire, através do Componente 1 organizará uma programação de
formação e capacitação, com a realização de cursos, oficinas e intercâmbios sobre
os seguintes temas:


Abordagem participativa da assessoria (incluindo a elaboração de diagnósticos,
planos de desenvolvimento e plano de negócios/investimento);



Enfoque técnico baseado nos princípios da ‘convivência com o semiárido’ e da
agroecologia;



Práticas de preservação, proteção e recuperação dos recursos naturais;



Conhecimentos sobre os mercados e comercialização e temas afins;



Políticas públicas para a população rural;



Gestão das organizações sociais e produtivas (processo de estruturação,
consolidação jurídica-financeira e contábil, de gestão, de natureza organizativa
dentre outros).

Para a realização destas sessões de formação serão contratados consultores
especializados ou entidades (Universidades, ONGs) que tenham as qualificações
necessárias. No caso específico das políticas públicas, as equipes do Projeto que
tratarão este tema terão a tarefa de atualizar os conhecimentos das equipes de
Assessoria Técnica Contínua.
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Mobilização social

O “Mobilizador Social” terá como tarefa a mobilização nas comunidades e das
organizações para um engajamento ativo no Projeto e o monitoramento das suas
iniciativas. Este trabalho exigirá uma presença regular dos (as) mobilizadores (as)
nas comunidades. Além disso, estes agentes terão um papel importante na
comunicação entre os diversos parceiros institucionais envolvidos nas atividades e
a população das comunidades. Os mobilizadores sociais atuarão em articulação
com a assessoria técnica contínua e as Equipes Locais da Unidade de
Gerenciamento do Projeto - UGP, apoiando essas equipes na divulgação das ações
do Projeto, no levantamento de dados, na promoção de informações sobre as
políticas públicas para a população rural dos 31 municípios, na mobilização e
animação das famílias para participarem das unidades de aprendizagem, das
capacitações programadas, das atividades produtivas, ambientais e culturais,
através de visitas contínuas (calendário fixo) e participação nos Comitês Locais do
projeto.
Esses agentes serão selecionados entre as comunidades e famílias participantes do
Projeto, por organizações de agricultores com experiência na temática, com as
quais o Projeto estabelecerá parcerias, observados os critérios anteriormente
mencionados.


Assessoria Técnica Contínua nas comunidades

As equipes de Assessoria Técnica em conjunto com os mobilizadores iniciarão suas
atividades junto às comunidades com uma leitura crítica da realidade, que resulte
na elaboração de um Diagnóstico focado nos temas centrais do projeto (produção,
renda, manejo e conservação de recursos naturais, equidade de gênero,
oportunidades para os mais desfavorecidos, etc.).
Com base neste diagnóstico será elaborado um Plano de Desenvolvimento que
incluirá ações e atividades para o desenvolvimento de capacidades (cursos, visitas
de intercâmbio, oficinas, etc.), desenvolvimento das unidades produtivas familiares
e associativas e manejo ambiental adequado.
Este Plano tem por função identificar as necessidades de investimentos a serem
financiados pelo Projeto Paulo Freire e/ou por outras fontes de recursos. Com base
nos Planos de Desenvolvimento serão elaborados Planos de Negócios, que se
constituem nos instrumentos orientadores dos financiamentos efetuados pelo
Projeto Paulo Freire.


Capacitação dos produtores para acesso às Políticas Públicas

Realização de oficinas de informação e capacitação sobre o tema do acesso às
Políticas Públicas, e que estejam associadas a um trabalho de apoio às equipes
técnicas locais (ATC, Mobilizadores Sociais e equipe da UGP) que têm
responsabilidades de incentivar e orientar o acesso destas políticas.
Nesta etapa, a equipe do Projeto fará uma ampla divulgação das políticas públicas
de desenvolvimento rural e de seus principais programas e projetos. A divulgação
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terá como objetivo orientar os(as) agricultores (as) quanto aos requisitos e
procedimentos de acesso, facilitando o contato com as agências responsáveis e
apoiando na preparação da documentação necessária. Ao participarem dos
processos de aprendizagem, capacitação e formação, espera-se que os(as)
agricultores (as) familiares tenham suas capacidades fortalecidas para acessar as
Políticas Públicas Vigentes (PRONAF, PAA, PNAE, PAA Leite, Garantia Safra, etc.),
buscando e criando as soluções possíveis para os problemas existentes em suas
comunidades.
9. Produtos
Produtos
Famílias beneficiadas
com Assessoria Técnica
Contínua
Comunidades atendidas
por Mobilizadores Sociais
Famílias Capacitadas em
acesso às Políticas
Públicas
Técnicos da assessoria
técnica contínua e
mobilizadores sociais
capacitados

2015

Fontes de Verificação

2.480

Relatórios de execução contratual e os atestos
das famílias que receberam assessoria técnica

62

Relatórios de execução contratual e os atestos
das Comunidades mobilizadas

4.960

Relatórios das Oficinas, certificados e folha de
frequência dos participantes

71

Relatórios dos cursos, certificados e folha de
frequência dos participantes

Obs.: Em 2015 serão beneficiadas, em média, 160 famílias por município, correspondendo
aproximadamente 4.960 famílias nos 31 municípios que integram a área de atuação do Projeto.
Adicionalmente, serão capacitadas equipes de Assessoria Técnica Contínua e os Mobilizadores Sociais,
criteriosamente selecionados para a implementação do Projeto, bem como os técnicos das Instituições
Parceiras.

10. Metas


Atender, em média, 80 famílias/município com atividades de Assessoria Técnica
Contínua, correspondendo a 10.218 pessoas;



Capacitar em média 160 famílias, por município, na temática relacionada ao acesso
às políticas públicas, correspondendo a 20.435 pessoas beneficiadas;



Capacitar 31 técnicos para melhorar a qualidade da prestação de Assessoria
Técnica Contínua junto às comunidades selecionadas pelo Projeto;



Capacitar 40 mobilizadores sociais para no campo da organização e mobilização
das comunidades envolvidas.

OBS: Considerou-se 4,12 pessoas por família beneficiada, em conformidade com o número médio de
pessoas por família no Ceará identificado no Censo de 2010.
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11. Resultados Esperados
Redução de 43% para 28% no índice de extrema pobreza na área de abrangência do
projeto.
12. Integração de Ações
O Projeto Paulo Freire conta com dois componentes principais, que trabalharão com o
desenvolvimento de capacidades (Componente 1) e com o apoio ao desenvolvimento
produtivo e à sustentabilidade ambiental (Componente 2). Os objetivos do Projeto
serão alcançados por meio da ação coordenada e complementar destes dois
componentes. A ação terá como base três ferramentas principais: a assessoria técnica,
a facilitação do acesso a políticas públicas e o financiamento de investimentos
produtivos e ambientais.
O Projeto buscará criar sinergia com as diversas instituições, através das parcerias que
podem contribuir neste sentido, incluindo diferentes órgãos governamentais e não
governamentais. Assim, a procura de parcerias com entidades públicas e com
organizações da sociedade civil será uma marca do Projeto. A estratégia de
implementação do Projeto pressupõe a parceria com organizações públicas e privadas,
com capacidade técnica e operacional para fornecer serviços de assessoria técnica
contínua e especializada às famílias, comunidades e organizações econômicas
participantes do Projeto Paulo Freire.
O Projeto conta com a participação efetiva das Coordenadorias da SDA, e suas
vinculadas (EMATERCE, IDACE, ADAGRI, CEASA), bem como a Secretaria de
Planejamento e Gestão do Estado, Projeto São José III, IPECE, Bancos Públicos,
Sindicatos, Prefeituras Municipais e suas Secretarias de Agricultura e Ação Social,
dentre outras instituições e programas afins.
13. Monitoramento
As informações para o monitoramento são fornecidas pelo Sistema de Monitoria e
Avaliação (M&A), em fase de concepção, que deverá conter indicadores que servirão
como instrumentos de monitoramento das ações planejadas. O acompanhamento
desses indicadores permitirá observar a execução do planejado de modo a identificar
possíveis desvios para posterior tomada de decisões.
Assim sendo, o Projeto contará com indicadores de impacto que determinarão o seu
grau de alcance, a partir da linha de base (a ser estabelecida a partir da seleção das
comunidades), com indicadores de desempenho quantitativos que medirão os
resultados alcançados e indicadores qualitativos que expressarão grandezas que não
podem ser traduzidas em números, mas que serão registradas através de descrições
ou interpretações. Assim, a ação de monitoramento do Projeto incorporará os
resultados do processo de planejamento, avaliação e replanejamento que acontecerá
anualmente com a participação direta das comunidades e organizações comunitárias e
econômicas participantes do Projeto, através de entrevistas com beneficiários sobres a
frequência e qualidade da assessoria técnica.
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13.1 Dados Utilizados
Referente ao “Componente Desenvolvimento de Capacidades” serão registrados,
através de relatórios de resultados das ações de capacitação realizadas, pelas equipes
técnicas de ATC, dados tais como: pessoas capacitadas, cursos, oficinas, intercâmbios,
reuniões, dia de campo, seminários realizados, grau de satisfação dos(as)
envolvidos(as), lições aprendidas, observando também o percentual estabelecido pelo
Projeto referente a participação dos beneficiários mulheres, jovens, quilombolas e
indígenas (50%).
13.2. Cadastro dos Beneficiários
No decorrer do projeto serão cadastrados os dados dos beneficiários tais como: Nome,
CPF, NIS, Inscrição no PRONAF, estas informações serão armazenadas em sistemas
informatizados ou em planilha eletrônica de modo que permita a consulta para efeito de
avaliação.
14. Pressupostos de Risco
A mobilização, seleção, implantação e capacitação junto ao público beneficiário do
projeto têm entre outras as seguintes restrições:




Limitação na documentação dos beneficiários, inclusive no acesso à terra e
quanto à adimplência no acesso ao crédito;
Equipes técnicas de assessoria contínua não corresponderem às necessidades
do Projeto (formação e experiência em abordagem de ATER);
As previsões da quadra chuvosa para 2015, segundo a FUNCEME (risco de
64% abaixo da média histórica), podem interferir negativamente em ações que
podem demandar esforços não previstos pelo Projeto.

15. Orçamento 2015
Detalhamento

Valor FECOP
(R$)

Valor Outras
Fontes (R$) *

Valor Total
(R$)

NATUREZA DA DESPESA
2. DESPESAS DE CAPITAL
2.1. Serviços de Terceiros
Pessoa Jurídica

1.287.260,98

2.013.463,95

3.300.724,93

1.021.635,91

1.597.987,60

2.619.623,51

2.308.896,89

3.611.451,55

5.920.348,44

Elemento de despesa 44903900
2.2. Serviços de Consultoria
Elemento de despesa 44903500
TOTAL
(*) Recursos do FIDA (Fonte 64)
Obs.: O prazo previsto para implementação do Projeto Paulo Freire é de 6 anos, com um custo total de
US$ 80 milhões, sendo US$ 40 milhões de empréstimo do FIDA outorgado ao Governo do Ceará com a
garantia do Governo Federal e US$ 40 milhões do Governo Estadual como contrapartida.
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16. Cronograma de Desembolso Fonte FECOP
Item de Despesa

Abr

Jul

Out

Total (R$)

2.1. Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica

429.086,99

429.086,99

429.087,00

1.287.260,98

2.2. Serviços de Consultoria

340.545,31

340.545,30

340.545,30

1.021.635,91

Total (R$)

769.632,30

769.632,29

769.632,30

2.308.896,89
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17. Distribuição dos Recursos por Municípios em 2015
N° de
Ordem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Região
Administrativa

03 – Sobral/
Ibiapaba

04 – Sertão dos
Inhamuns

08 - Cariri/
Centro Sul

Municípios

Coreaú
Frecheirinha
Graça
Hidrolândia
Ipu
Irauçuba
Massapê
Moraújo
Mucambo
Pacujá
Pires Ferreira
Reriutaba
Senador Sá
Sobral
Varjota
Aiuaba
Arneiroz
Ipueiras
Parambu
Quiterianópolis
Tauá
Altaneira
Antonina do Norte
Araripe
Assaré
Campos Sales
Nova Olinda
Potengi
Salitre
Santana do Cariri
Tarrafas

Total

Valor
FECOP
(2015)
74.480,54
74.480,54
74.480,54
74.480,55
74.480,55
74.480,55
74.480,55
74.480,54
74.480,54
74.480,54
74.480,54
74.480,54
74.480,55
74.480,55
74.480,54
74.480,54
74.480,55
74.480,54
74.480,55
74.480,55
74.480,55
74.480,54
74.480,54
74.480,54
74.480,55
74.480,55
74.480,55
74.480,54
74.480,55
74.480,55
74.480,54
2.308.896,89

Valor Outras
Fontes
(2015)
116.498,44
116.498,44
116.498,44
116.498,45
116.498,45
116.498,45
116.498,44
116.498,44
116.498,44
116.498,44
116.498,44
116.498,44
116.498,44
116.498,45
116.498,44
116.498,44
116.498,44
116.498,44
116.498,45
116.498,45
116.498,45
116.498,44
116.498,44
116.498,44
116.498,45
116.498,45
116.498,44
116.498,44
116.498,44
116.498,44
116.498,44
3.611.451,55

Pessoas
Beneficiadas
659
659
659
659
660
659
659
659
659
659
659
659
659
660
659
659
659
659
659
660
660
659
659
659
659
660
660
659
659
659
659
20.435

18. Responsável (eis) pelo Projeto
Coordenadoria/Gerência
Técnico
E-mail
Fone

UGP PAULO FREIRE – COMPONENTE 1
Romulo Cabral (Coordenador) e Lucia Sousa
(Supervisora do Componente)
romulo.cabral@sda.ce.gov.br /
lucia.ferreira@sda.ce.gov.br
(85) 3101-8076 / 8058
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Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG
Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP

PROJETO: Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades (Projeto
Paulo Freire) - Componente 2: Desenvolvimento Produtivo e
Sustentabilidade Ambiental

Janeiro/2015
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Secretaria (Proponente)

Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA

Programa (PPA)

028 – Desenvolvimento Agropecuário

Mapp (Nº e Denominação)

Mapp 452 - Projeto Paulo Freire/FIDA – Componente 2
Desenvolvimento Produtivo e Sustentabilidade Ambiental

Período de Execução (em 2015) janeiro a dezembro de 2015
Categoria

Estruturante / Inclusão Produtiva Rural

1. Descrição do Projeto

O projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades,
também denominado Projeto Paulo Freire, executado pela Secretaria do
Desenvolvimento Agrário (SDA), em parceria com o Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola (FIDA), tem como finalidade reduzir de 43% para 28% o
índice de extrema pobreza do conjunto dos municípios de sua área de abrangência,
elevando, até 2019, o padrão de vida de 60 mil famílias rurais. O projeto tem por área
de atuação os seguintes municípios:


Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Campos Sales, Nova Olinda, Potengi,
Salitre, Santana do Cariri e Tarrafas (Território: Cariri);



Aiuaba, Arneiroz, Hidrolândia, Ipu, Ipueiras, Parambu, Pires Ferreira, Quiterianópolis
e Tauá (Território: Inhamuns - Crateús);



Coreaú, Frecheirinha, Graça, Massapê, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Reriutaba,
Senador Sá, Sobral e Varjota (Território: Sobral);



Irauçuba (Território: Vales do Curu – Aracatiaçu).

Em sua concepção global o Projeto Paulo Freire tem como objetivo melhorar o padrão
de vida dos agricultores (as) familiares, com foco prioritário nos jovens e mulheres,
através do aumento da renda obtida por meio do desenvolvimento de atividades
agrícolas e não agrícolas. É estruturado em dois componentes que se complementam
(Desenvolvimento de Capacidades – Componente 1 & Desenvolvimento Produtivo e
Sustentabilidade Ambiental – Componente 2).
O Componente 2, ora descrito, apoia atividades que permitam incrementar e
intensificar a produção das unidades familiares beneficiadas numa perspectiva de uso
sustentável dos recursos naturais. Financia investimentos para aumentar o capital
produtivo dos agricultores familiares e melhorar ou implantar infraestruturas
associativas de beneficiamento.
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2. Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual
O projeto inclui-se no PPA 2012 / 2015 no âmbito do Programa 028 – Desenvolvimento
Agropecuário. As ações previstas no Componente 2 colaboram para o alcance do
Objetivo 014 – Implementar ações de apoio técnico e socioprodutivo, visando ampliar a
inserção produtiva e a competitividade dos agricultores familiares, Meta 01496 –
Implantar 1.000 projetos produtivos e de sustentabilidade ambiental; Iniciativa 04833 –
Implantação de projetos produtivos sustentáveis no âmbito da agricultura familiar.
Na Matriz de Gestão de Resultados do Estado o projeto contribui para o indicador
setorial 2. Agricultura Familiar Fortalecida e Sustentável e suas realizações podem ser
aferidas por meio do indicador “Percentual de produtores da agricultura familiar
beneficiados com ações de apoio”
3. Diagnóstico
Embora as condições econômicas e sociais tenham melhorado significativamente nos
últimos 15 (quinze) anos, o Brasil ainda é um país de fortes contrastes, existindo ainda
uma expressiva desigualdade, que é mais acentuada nas áreas rurais, especialmente
nas regiões Norte e Nordeste. Os índices de pobreza e extrema pobreza evidenciam
estas desigualdades. Com base no CENSO 2010, a Figura 1 ilustra os índices de
extrema pobreza na área de atuação do Projeto Paulo Freire, no Ceará, Nordeste e
Brasil.
Figura 1 – Extrema Pobreza, segundo CENSO 2010
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A população total da área de atuação do projeto era, em 2010 (Censo
Demográfico/IBGE), de 755.839 habitantes, dos quais 271.374 (36%) é considerada
rural. Ainda segundo o último Censo, os dados revelam que 85% da população (rural e
urbana) da área do projeto é considerada pobre, ou seja, possuem rendimento
domiciliar per capita igual ou inferior a ½ salário mínimo. Considerando somente a
população rural, 43% encontram-se em estado de pobreza extrema, quer dizer com
rendimento nominal mensal domiciliar per capita de até R$ 70. Em 7 municípios da
área do projeto esse percentual é acima de 49%, sendo o município de Senador Sá
(56,4%) com maior percentual de pobreza extrema.
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4. Justificativa
A Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) assumiu, em colaboração com o
Governo Federal, o compromisso de promover a inclusão social e produtiva de 776 mil
habitantes rurais que vivem na extrema pobreza no Ceará. Nesse sentido, o projeto
Paulo Freire, através de seu Componente 2, propõe colaborar para este esforço
através de três linhas de ação:


Apoio às atividades de fortalecimento da produção
comercialização de produtos agrícolas e não agrícolas;



Incentivo às iniciativas e práticas inovadoras, e



Promoção de atividades de proteção e recuperação dos recursos naturais.

beneficiamento

e

Representa mais um esforço do Governo Federal e do Governo do Estado no sentido
de diminuir a incidência da pobreza no meio rural. Alia-se às políticas de transferência
de renda e foi desenhado para ser um instrumento que potencialize este esforço num
conjunto de municípios que têm uma situação de especial necessidade.
5. Histórico
No contexto da execução prevista para o MAPP 452, que viabiliza as ações do
Componente 2, é esperada a firmatura dos convênios com as organizações
comunitárias/produtivas. Para se chegar a esse estágio, faz-se necessária a
contratação das entidades de ATER para esse público, que desenvolverão os
instrumentos metodológicos (diagnóstico, plano de desenvolvimento e plano de
negócio) que nortearão os investimentos a serem contemplados com recursos deste
MAPP. Considerando: (i) que a seleção das primeiras comunidades foi realizada em
julho, (ii) as limitações impostas pelo defeso eleitoral; (iii) que os serviços de ATER
ainda encontram-se em fase de contratação, não permitindo o desenvolvimento dos
instrumentos norteadores dos investimentos, não houve tempo hábil para celebrar os
convênios em 2014. Apesar dessas 62 comunidades terem sido selecionadas de
acordo com os critérios definidos no Manual de Implementação do Projeto (MIP), estas,
por serem as comunidades mais pobres, apresentam um perfil muito frágil. Muitas nem
tem associação. Outras tem associação constituída, mas sem funcionar ou em situação
de inadimplência. Elaborar um plano de negócio (que vai dar origem a um convênio)
para planejar investimentos é prematuro nesses casos e será necessário iniciar o
trabalho com o fortalecimento das capacidades numa perspectiva de realizar
investimentos produtivos numa segunda etapa. Destarte o papel proativo da Unidade
de Gerenciamento do Projeto (UGP) que promoveu a realização de 21 Oficinas visando
a Elaboração de Diagnósticos Rurais Participativos – DRP's, tendo mobilizado 783
famílias (3.226 pessoas).
Ano
2014

Valor
FECOP
0

Valor (outras
fontes)
0

Valor Total
Aplicado
0

Nº de
Beneficiários
3.226
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Para a realização das Oficinas de Elaboração dos DRP's não foram utilizados recursos
do FECOP, mesmo assim foram beneficiadas 783 famílias, correspondendo a 3.226
pessoas.
6. Público Alvo
Agricultores (as) familiares em condições de pobreza, elegíveis ao PRONAF e que
residam na zona rural dos municípios beneficiados pelo Projeto.
6.1. Critérios adotados para seleção dos beneficiários:








Famílias consideradas pobres e extremamente pobres;
Famílias chefiadas por mulheres;
Famílias com potencial produtivo;
Famílias que participem de processos de organização já existentes;
Famílias com acesso ou possibilidades de acesso às políticas públicas e iniciativas
em vigor;
Famílias com jovens na faixa etária entre 16 e 29 anos;
Famílias participantes de comunidades quilombolas e indígenas.

7. Objetivos
Geral
Aumentar a produção e a produtividade das unidades familiares ou comunitárias
apoiadas tendo por base o uso sustentável dos recursos naturais.
Específicos


Financiar investimentos produtivos e ações de recuperação ambiental dos
agricultores familiares beneficiados;



Financiar infraestruturas associativas de beneficiamento com o objetivo de agregar
valor, gerar renda e novos empregos.
8. Atividades / Detalhamento das atividades



Seleção das Comunidades

Em 2015, serão trabalhadas com Assessoria Técnica Contínua – ATC as famílias das
62 comunidades selecionadas em 2014. Adicionalmente, serão selecionadas 168
comunidades distribuídas nos 31 municípios de atuação do projeto, com uma média de
40 famílias por comunidade. Os critérios de seleção são aqueles apresentados no item
6 acima.


Identificação das organizações econômicas

Serão feitas visitas de campo para coleta de informações junto a prefeituras, sindicatos,
EMATERCE, colegiados territoriais e demais parceiros que detêm conhecimento da
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realidade local.


Oficinas de elaboração dos Diagnósticos, Planos de Desenvolvimento, Planos
de Negócios e Planos de Trabalho Simplificados

Detalhado no Projeto Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades (Projeto Paulo
Freire) - Componente 1: Desenvolvimento de Capacidades (Mapp 451), também
financiado com recursos do FECOP. Tendo por base os Planos de Desenvolvimento,
serão preparados Planos de Negócios, que serão os instrumentos orientadores dos
financiamentos a serem efetuados pelo Projeto Paulo Freire. Para implantação de
Unidades de Aprendizagem e Ações de Recuperação Ambiental serão elaborados
Planos de Trabalhos Simplificados.


Celebração dos convênios com organizações econômicas e de iniciativa
comunitária

As comunidades e organizações produtivas que ao longo da execução do Projeto
tenham seus Planos de Negócios e Planos de Trabalho Simplificados aprovados pela
SDA e FIDA, serão contempladas com recursos financeiros mediante celebração de
convênio, com base na legislação aplicável.


Implementação e supervisão dos Planos

Será realizada pela Assessoria Técnica Contínua e supervisionada pela SDA, por meio
da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP).

9. Produtos
Produtos
Planos de Negócios e Planos
de Trabalhos Simplificados
elaborados

2014

Fontes de Verificação

62

Planos elaborados

Projetos produtivos instalados

62

Projetos em processo de
implantação

10. Metas



Elaborar 62 Planos de Negócios / Planos de Trabalhos Simplificados;
Instalar 62 projetos produtivos.

11. Resultados Esperados



Produtividade das culturas, aumentada;
Renda advinda da comercialização do excedente produzido, melhorada.
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12. Integração de Ações
O Projeto Paulo Freire conta com dois componentes principais, que trabalharão com o
desenvolvimento de capacidades (Componente 1) e com o apoio ao desenvolvimento
produtivo e à sustentabilidade ambiental (Componente 2). Os objetivos do Projeto
serão alcançados por meio da ação coordenada e complementar destes dois
componentes. A ação terá como base três ferramentas principais: a assessoria técnica,
a facilitação do acesso a políticas públicas e o financiamento de investimentos
produtivos e ambientais.
O Projeto buscará criar sinergia com as diversas instituições, através das parcerias que
podem contribuir neste sentido, incluindo diferentes órgãos governamentais e não
governamentais. Assim, a procura de parcerias com entidades públicas e com
organizações da sociedade civil será uma marca do Projeto. A estratégia de
implementação do Projeto pressupõe a parceria com organizações públicas e privadas,
com capacidade técnica e operacional para fornecer serviços de assessoria técnica
contínua e especializada às famílias, comunidades e organizações econômicas
participantes do Projeto Paulo Freire.
O Projeto conta com a participação efetiva das Coordenadorias da SDA, e suas
vinculadas (EMATERCE, IDACE, ADAGRI, CEASA), bem como a Secretaria do
Planejamento e Gestão do Estado, Projeto São José III, IPECE, Bancos Públicos,
Sindicatos, Prefeituras Municipais e suas Secretarias de Agricultura e Ação Social,
dentre outras instituições e programas afins.

13. Monitoramento
As informações para o monitoramento são fornecidas pelo Sistema de Monitoria e
Avaliação (M&A), em fase de concepção pelo Projeto, que deverá conter indicadores
que servirão como instrumentos de monitoramento das ações planejadas. O
acompanhamento desses indicadores permitirá observar a execução do planejado de
modo a identificar possíveis desvios para posterior tomada de decisões.
Assim sendo, o Projeto contará com indicadores de impacto que determinarão o seu
grau de alcance, a partir da linha de base (ora em concepção, no âmbito das ações
constantes na Categoria de Investimento do Contrato com o FIDA “Monitoramento e
Avaliação”), com indicadores de desempenho quantitativos que medirão os resultados
alcançados e indicadores qualitativos que expressarão grandezas que não podem ser
traduzidas em números, mas que serão registradas através de descrições ou
interpretações. Assim, a ação de monitoramento do Projeto incorporará os resultados
do processo de planejamento, avaliação e replanejamento que acontecerá anualmente
com a participação direta das comunidades e organizações comunitárias e produtivas
participantes do Projeto, através de entrevistas com beneficiários sobre a frequência e
qualidade da assessoria técnica.
13.1 Dados Utilizados
Referente ao Componente Desenvolvimento Produtivo e Sustentabilidade Ambiental
serão registradas através de relatórios de resultados das ações de assessoria técnica
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realizadas pelas equipes técnicas.

13.2. Cadastro dos Beneficiários
No decorrer do projeto serão cadastrados os dados dos beneficiários tais como: Nome,
CPF, NIS, Inscrição no PRONAF. Estas informações serão armazenadas em sistemas
informatizados, em planilha eletrônica, de modo que permita a consulta para efeito de
avaliação.
14. Pressupostos de Risco
As atividades poderão ter as seguintes restrições, abaixo relacionadas:


Longo período para viabilizar a contratação de serviços de Assessoria Técnica
Contínua;



Equipes técnicas de assessoria contínua não correspondem às necessidades do
Projeto (formação e experiência em abordagem de ATER);



As previsões da quadra chuvosa para 2015, segundo a FUNCEME, que podem
interferir negativamente em ações que podem demandar esforços não previstos
pelo Projeto;



A pouca organização e articulação dos(as) agricultores(as) dificultando o
planejamento de suas demandas;



Limitação na documentação dos beneficiários, inclusive no acesso à terra e quanto
a adimplência no acesso ao crédito.
15. Orçamento 2015
Detalhamento

Valor FECOP
(R$)

Valor Outras
Fontes (R$)*

Valor Total
(R$)

NATUREZA DA DESPESA
1. DESPESAS DE CAPITAL
1.1. Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica

159.166,67

159.166,67

318.333,34

1.550.000,00

1.550.000,00

3.100.000,00

1.709.166,67

1.709.166,67

3.418.333,34

Elemento de despesa (44903900)
1.2. Contribuições-Transferências
Elemento de despesa (44504200)
TOTAL (R$)
(*) Recursos FIDA (Fonte 64)
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16. Cronograma de Desembolso Fonte FECOP
Item de Despesa

Jun

2.1. Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
2.2. Contribuições-Transferências
Total (R$)

90.000,00

Nov

Total (R$)

69.166,67

159.166,67

-

1.550.000,00 1.550.000,00

90.000,00

1.619.166,67 1.709.166,67

17. Distribuição dos Recursos por Municípios em 2015
N° de
Ordem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Região
Administrativa

03 – Sobral/
Ibiapaba

04 – Sertão
dos Inhamuns

08 - Cariri/
Centro Sul

Total

Municípios
Coreaú
Frecheirinha
Graça
Hidrolândia
Ipu
Irauçuba
Massapê
Moraújo
Mucambo
Pacujá
Pires Ferreira
Reriutaba
Senador Sá
Sobral
Varjota
Aiuaba
Arneiroz
Ipueiras
Parambu
Quiterianópolis
Tauá
Altaneira
Antonina do Norte
Araripe
Assaré
Campos Sales
Nova Olinda
Potengi
Salitre
Santana do Cariri
Tarrafas

Valor FECOP
(2015)
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,40
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,40
55.134,40
55.134,41
55.134,40
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
1.709.166,67

Valor Outras
Fontes
(2015)
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,40
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,40
55.134,40
55.134,41
55.134,40
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
55.134,41
1.709.166,67

Pessoas
Beneficiadas
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
329
329
330
330
329
329
329
329
330
330
329
329
330
329
330
330
329
329
329
330
10.218
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18. Responsável (eis) pelo Projeto
Coordenadoria/Gerência
Técnico
E-mail
Fone

UGP PAULO FREIRE/FIDA – COMPONENTE 2
Romulo Cabral (Coordenador) e Regina Regia (Supervisora do
Componente)
romulo.cabral@sda.ce.gov.br
regina.regia@sda.ce.gov.br
(85) 3101-8076 / 8058
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ANEXO
Marco Lógico – (Mapps 451 e 452)
Cadeia lógica
Descrição
de Objetivos

Redução da pobreza rural em 31
municípios do semiárido do Estado do
Ceará (CE).
IMPACTO

Indicadores

Meios de Verificação

Percentual de agricultores com
renda familiar per capita acima da
linha de pobreza.

Dados estatísticos oficiais
do IBGE e IPECE.

Percentual de aumento nos ativos
das famílias atendidas pelo projeto
por assessoria técnica e
investimentos produtivos.

CADUNICO

Pressupostos/Risco

Situação de não empoderamento das
famílias beneficiárias.

Linha de base.
Avaliação final.

Aumento da renda e da qualidade de vida
da população beneficiária por meio do
desenvolvimento do capital humano e
social e do desenvolvimento produtivo
sustentável, com foco prioritário em
jovens e mulheres.

Percentual de aumento na renda
média das famílias atendidas por
assessoria técnica e investimentos
produtivos.

RESULTADOS
Organizações dos beneficiários
fortalecidas para a produção, gestão e
acesso a mercados.

Percentual de organizações
comunitárias e econômicas
fortalecidas e sustentáveis.

Agricultores familiares e outros pequenos
produtores inseridos de forma
sustentável e rentável nas cadeias
produtivas e mercados.

Percentual dos beneficiários da
assessoria técnica e investimentos
que acessam às políticas públicas.

Aumento da produção e produtividade,

Percentual de aumento no volume
da produção nas unidades

Linha de base.

Descontinuidade das políticas públicas
nacionais e estaduais de apoio à
agricultura familiar.

Avaliação final.
Dados estatísticos oficiais
do IBGE e do IPECE.
Relatórios do Sistema de
M&A (Monitoramento e
Avaliação).
Relatórios RIMS (Relatório
de Impacto‐FIDA).
Pesquisas entre os

Recessão econômica do país e do
estado.
Mercados alvos instáveis e sem
capacidade de absorver a produção
incremental.
Desprovimento pelo governo de
infraestruturas básicas e sociais.
Ineficiência do sistema de focalização.
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agregação de valor, melhora da qualidade
dos produtos, diversificação, inovação e
introdução de métodos de irrigação.
Acesso aos mercados, incluindo mercados
institucionais/compras públicas, e às
políticas públicas para a agricultura
familiar.
Adoção de práticas agroecológicas
inovadoras e técnicas de produção
sustentáveis.

familiares beneficiadas por
investimento produtivo.
Percentual de aumento na venda
dos produtos dos beneficiários,
resultado dos investimentos
produtivos.
Percentual das famílias
beneficiadas pelos investimentos
produtivos que acessam às políticas
públicas, como PRONAF
(financiamento), Garantia Safra
e/ou mercados
institucionais/compras públicas
(PNAE, PAA, PAA Leite, etc).

beneficiários do Projeto.
Registros de produção e de
vendas dos beneficiários.
Estudos qualitativos sobre a
incorporação de novas
tecnologias produtivas e
manejo sustentável de
recursos naturais.

Secas ou mudanças climáticas sem
medidas de adaptação adequadas.
Dificuldade de acesso a crédito de
custeio.
Preços agrícolas desfavoráveis para os
agricultores familiares.
Mercados despreparados para absorver
incrementos de produção.
Desprovimento pelo governo de uma
infraestrutura básica para chegar aos
mercados.

Percentual
dos
investimentos
realizados que aplicam práticas
agroecológicas, de conservação dos
solos ou de manejo sustentável do
bioma caatinga.
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Agricultores familiares, outros pequenos
produtores e suas organizações
comunitárias e econômicas com suas
capacidades fortalecidas por meio de
assessoria técnica contínua e
especializada.
Jovens rurais com suas capacidades
desenvolvidas para tornarem‐se
empreendedores e acessarem a terra.

PRODUTOS

Famílias capacitadas em acesso às
políticas públicas.
Famílias beneficiadas com assistência
técnica (contínua e/ou especializada).

Número de famílias beneficiadas
com assessoria técnica contínua.

Avaliação final.
Número de comunidades atendidas
por mobilizadores sociais.
Número de famílias capacitadas em
acesso a políticas públicas.
Número de jovens rurais
capacitados e apoiados para iniciar
ou fortalecer iniciativas
econômicas.
Número de Planos de
Desenvolvimento elaborados de
maneira participativa.

Líderes comunitários capacitados.
Planos de Desenvolvimento elaborados
de maneira participativa.
Planos de Negócios elaborados e
submetidos para consideração e
financiamento do Projeto.

Linha de base.

Número de Planos de Negócios
elaborados e submetidos para
consideração e financiamento do
Projeto.

Relatórios do Sistema de
M&A.
Relatórios RIMS.
Informações estatutárias
das organizações e
associações.
Registros das organizações
beneficiárias.

Indisponibilidade de equipes de
assistência técnica que garanta serviços
de qualidade.
A assessoria técnica sem resposta às
necessidades do mercado.
Falta de interesse, participação e
mobilização social das comunidades e
das organizações produtivas.
Descontinuidade nas atuais políticas de
fortalecimento dos serviços públicos de
assessoria técnica e extensão.

Entrevistas com
beneficiários sobre a
frequência e qualidade da
assessoria técnica.

Número de projetos produtivos
implantados.

Jovens rurais capacitados e apoiados para
iniciar ou fortalecer iniciativas
econômicas.
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Seleção das comunidades a serem
beneficiadas pelo projeto.
Identificação das organizações
econômicas a serem beneficiadas pelo
projeto.
Celebração dos convênios com
organizações econômicas e de iniciativa
comunitária
Seleção e Contratação das equipes de
Assessoria Técnica Contínua (ATC).
Seleção e Contratação de Mobilizadores
Sociais.
Seleção e contratação de Assessoria
Técnica Especializada (ATE)
ATIVIDADES

Capacitação das equipes de Assessoria
Técnica Contínua e Mobilizadores Sociais
Oficinas de elaboração dos Diagnósticos,
Planos de Desenvolvimento, Planos de
Negócios e Planos de Trabalho
Simplificados

Número de comunidades
beneficiadas diretamente pelo
Projeto.

Número de convênios e contratos
realizados.
Número de capacitações realizadas.

Número de oficinas realizadas.

Linha de base.
Avaliação final.
Relatórios do Sistema de
M&A.
Relatórios RIMS.
Informações estatutárias
das organizações e
associações

Baixo interesse e participação das
comunidades e das organizações
produtivas nos processos inerentes ao
projeto.
Dificuldades processuais na condução
dos processos seletivos para elaboração
de contratos e convênios com as
instituições.

Número de famílias atendidas por
ATC
Número de famílias atendidas por
ATE.

Percentual de Planos de Negócios e
Planos de Trabalho Simplificados
implantados e supervisionados.

Assessoria técnica contínua em
fortalecimento organizativo, produção
agrícola e não agrícola, gestão de
negócios e acesso a mercados.
Capacitação dos produtores para acesso
às Políticas Públicas.
Implementação e supervisão dos Planos
de Negócios e Planos de Trabalho
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Recursos do FECOP
INSUMOS

Recursos do Fundo Internacional para o
Desenvolvimento da Agricultura ‐ FIDA

Percentual de recursos liberados
para o programa.

Sistema de
acompanhamento e
monitoramento do Estado
– WebMapp.

Indisponibilidade de verba pelo FIDA
Indisponibilidade de verba pelo Governo
do Estado
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Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Educação - SEDUC

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

Maio/2015
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Secretaria (Proponente)

Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC)

Programa (PPA)

014 Ensino Médio Articulado à Educação Profissional

Mapp (Nº e Denominação)

807 - Concessão de bolsa de estudo para alunos das escolas de
educação profissional

Período
2015)

de

Execução

Categoria

(em (maio a dezembro)
Estruturante – Inclusão Produtiva Urbana

1. Descrição do Projeto
O projeto se apoia na evidência que a demanda do mundo do trabalho por maior educação acaba
por agir como um mecanismo de exclusão para aqueles que não contam com ela.
Compreendendo essa condicionante, o Governo do Estado, através da SEDUC, tem ampliado o
número de Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) e de turmas do Projeto e-Jovem
como política de qualificação. O objetivo é tornar os educandos mais preparados para o mundo
laboral tendo por vertentes a associação entre estudo e o trabalho. Esta política possibilita a seus
beneficiários um diferencial na sua formação, constituindo-se em importantes estratégias de
impacto econômico e social.
Nessa perspectiva, é concedido aos educandos uma bolsa estágio no final do curso,
possibilitando a esses a primeira experiência no mundo do trabalho onde desenvolvem uma visão
mais ampliada de futuro, e desse momento em diante conseguem nortear o seu projeto de vida.

2. Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual
A implementação das ações planejadas para o projeto estão contempladas no Plano Plurianual
(PPA) 1, por meio do Programa 014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional; Objetivo
002 - Garantir aos estudantes da EEEP formação técnica em nível médio e qualificação
profissional que atendam às necessidades do mundo do trabalho alinhadas ao desenvolvimento
do Estado; Meta 00582 - Garantir a 100% dos alunos das Escolas Estaduais de Educação
Profissional, formação técnica pedagógica e qualificação profissional articulada aos setores
produtivos; Iniciativa 00834 - aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de
estudo e pesquisas e concessão de bolsa estágio.
O projeto contribui para o alcance do resultado estratégico do Governo “Educação Básica
Ampliada com Qualidade” Suas realizações poderão ser aferidas por meio do indicador “Matrícula
da educação profissional em nível médio da rede estadual”.

3. Diagnóstico
O Ceará teve uma redução no número de indivíduos em situação de extrema pobreza, se
comparado dados apresentados em 2012 e 2013, conforme IPECE 2 e representados pela tabela
01. Em 2012, teve-se 717.746 indivíduos nessa condição, enquanto em 2013, configurou-se
1

Plano Plurianual 2012-2015. Disponível http://www.seplag.ce.gov.br/images/stories/Planejamento/PlanoPlurianual/PPA-2012-2015/PPA%202012-2015%20-%20LEI.pdf Acessado 17.12.12

2

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). Informe nº 81 Disponível
http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/ipece-informe/Ipece_Informe_81_02_dezembro_2014.pdf Acessado 25.01.15
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695.454 pessoas. Isto significa uma redução de 22.992 pessoas. Na contra mão desses dados os
índices do Brasil e região nordeste cresceram no mesmo período. Analisando estes dados se
pode inicialmente dizer que o Ceará esta em situação confortável se comparado ao Nordeste e ao
Brasil, pois uma redução de 2,71% no número de pessoas que saíram da linha de extrema
pobreza 3 é algo memorável, todavia ainda é grande a população que permanece nesse rol de
excluídos, onde as condições de vida são absolutamente carentes. Para essas é necessário uma
boa governança, onde as politicas publicas de curto e longo prazo visem colaborar com o
desenvolvimento da sociedade.
Tabela 01: Número de Extremamente Pobres – Brasil, Ceará Nordeste – 2012 – 2013

Fonte: elaboração própria a partir da PNAD/IBGE

Seguindo nas reflexões e focando nas taxas de analfabetismo da população do estado do Ceará,
observou-se que segundo o IPECE 4, houve uma trajetória de queda, passando de 24,8% em 2001
para 16,3% em 2012. Se considerar a divisão por faixa etária, a tabela 02 demonstra o declínio do
percentual de analfabetos de 2001 a 2012. Dessa analise pode-se aferir que o governo do Estado
tem investido na ampliação da educação em todos os níveis, todavia a população mais jovem é a
que apresenta os menores índices de analfabetismo, onde a taxa declinou de 6,8% para 1,4%.

Tabela 02: Taxa de Analfabetismo por gênero, cor e faixa etária – Ceará (2001, 2006 e 2012).

Fonte: Adaptado de PNAD 2001, 2006 e 2012. Elaboração: IPECE.
De fato, apesar de ter ocorrido uma redução na taxa de analfabetismo no Ceará. Os anos de
estudo da população é outro fator preponderante na contextualização da educação, pois como é
sabido, quanto mais anos investidos na formação associado à qualidade desta reflete-se no
desenvolvimento da região.

3

se traduz em uma renda domiciliar mensal per capita menor ou igual R$ 83,68, (o Governo Federal definiu
uma linha de extrema pobreza igual a R$ 70,00, avaliada em reais de setembro de 2010. O IPECE fez equivalência
desse valor para setembro de 2013, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

4

IPECE.
Informe
nº
81.
Disponível
informe/Ipece_Informe_65_23_outubro_2013.pdf Acessado 25.01.15

http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/ipece-
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A este respeito no gráfico 01, são expostos os anos de estudo da população no Brasil, Nordeste,
Ceará e Região Metropolitana Fortaleza (RMF), respectivamente. Pode-se perceber que no
Ceará, a escolaridade média é de 6,1 anos de estudo, o correspondente ao ensino fundamental
incompleto, ou seja, ainda é baixa a taxa se formação dos cearenses. O mínimo exigido de
escolarização para se poder pleitear um emprego formal, com rendimentos que possam garantir
uma sobrevivência equilibrada é o ensino médio completo, isso significa dedicar-se de 12 a 13
anos de estudo o que não na média cearense não ocorre.
Dissecando mais o gráfico 01, percebe-se que quem se encontra na RMF tem mais anos de
estudo o que se assemelha a média do Brasil. No caso da RMF a escolaridade maior é vinculada
a maior oferta de trabalho formal que exige indivíduos com maior grau de formação.
Gráfico 01 – Escolaridade média de adultos – 25 anos ou mais (em anos de estudo).

Fonte: Adaptado de PNAD 2001, 2006 e 2012. Elaboração: IPECE 5

Seguindo a tendência, segundo o Relatório de Indicadores Sociais do Ceará (2009, p. 53 e 54) a
juventude cearense tem logrado êxito no término do Ensino Fundamental (80%), situação que não
se configura no Ensino Médio (52%), piorando no Ensino Superior (3%) 6. Além disso, é
importante observar o baixo nível de aprendizagem constatado nas disciplinas básicas que
compromete o pleno desenvolvimento cognitivo, a capacidade de pensar, de articular ideias, de
pesquisar e de solucionar problemas e consequentemente, afeta de forma negativa a inserção no
mundo do trabalho. Conforme Boletim SPAECE 2011 7, o padrão de desempenho dos alunos do 3º
ano do ensino médio da rede pública estadual, tanto nas disciplinas de língua português como
matemática, são críticos, o que decorre de uma formação básica fragmentada que necessita de
uma política educacional que venha a trabalhar essas lacunas não só no nível médio, mas no
fundamental, de onde nascem as aprendizagens cognitivas, sociais e pessoais.
5

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Indicadores Sociais do Ceará. Disponível
http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/Indicadores_Sociais_2012.pdf Acessado 24.01.15
6

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Indicadores Sociais do Ceará. Disponível
http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/sinteseindicadores/Indicadores_Sociais_Ceara_2009.pdf Acessado
em 04.02.2012
7

Sistema
de
Avaliação
do
estado
do
Ceará
(SPAECE).
Disponível
http://www.spaece.caedufjf.net/repositorio/spaece/pdf/BOLETIM_SPAECE_2011_VOL2.pdf Acessado em
01.12.2012
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Do ponto de vista econômico, a demanda do mercado de trabalho por mais educação acaba por
agir como um mecanismo de exclusão para aqueles que não contam com ela.
Compreendendo essa condicionante, o Governo do Estado, através da Secretaria da Educação
amplia sistematicamente o número de Escolas Estaduais de Educação Profissional. Objetiva-se
formar educandos mais preparados para o mundo laboral tendo por vertentes a associação entre
estudo e o trabalho. Esta política possibilita a seus beneficiários um diferencial em sua formação,
constituindo-se em importantes estratégias de impacto econômico e social.

4. Justificativa
O investimento em um sistema educativo de qualidade representa o reconhecimento dos gestores
de que o mundo do trabalho exige cada vez mais qualificação e competências e que esta
demanda acaba por agir como um mecanismo de exclusão para aqueles que não contam com ela.
As pessoas que estudam nas escolas publicas são geralmente originárias de famílias pobres e,
por causa da baixa qualidade do ensino ao buscar as vagas de emprego, não as conseguem,
gerando um ciclo de “manutenção da pobreza”, entretanto o fosso social não se restringe a esse
aspecto, ele pode induzir a outras consequência que o autor vincula, como a violência, as
atividade ilegais e outros.
Corroborando com a discussão se tem as ideias do pesquisador, COSTA, 2010, p. 36) 8 citando o
IPEA,
As questões que afetam a juventude são vividas de forma diversificada e desigual
entre os jovens, variando de acordo com a origem social, os níveis de renda, o
sexo, a raça, as disparidades socioeconômicas entre campo e cidade, entre as
regiões do país, os padrões de discriminação e preconceito vigentes, que
repercutem sobre as oportunidades efetivamente disponíveis a cada um (IPEA,
2009 apud Id., p. 30).

Ciente desta problemática a gestão governamental tem privilegiado investimentos na expansão do
ensino médio, responsabilidade constitucional do Estado, fortalecendo a política de formação e
profissionalização dos jovens cearenses, expandindo a rede física, com a construção de escolas
de educação profissional e do projeto e-Jovem, oferta de cursos técnicos nas mais diversas áreas,
com o objetivo de propiciar oportunidade de inserção no processo produtivo e melhoria da
qualidade de vida da população jovem.
A proposta das EEEP é de ensino em tempo integral articulando as categorias de “Escola” como
espaço social de aprendizagem; de “Pública” como direito inalienável e intransferível de todos e
de “Currículo Integrado” como prática articuladora de múltiplas dimensões da formação humana.
As práticas educativas previstas no currículo são orientadas pelos princípios filosóficos,
epistemológicos, pedagógicos e legais que subsidiam a organização curricular dos Cursos
Técnicos de Nível Médio Integrado definidos pelo MEC e pelo Projeto Político Pedagógico da
Unidade Escolar.
No que concerne ao projeto e-Jovem, a ideia que a educação de qualidade é um forte instrumento
de mudanças individuais, refletindo diretamente na vida em sociedade e no desenvolvimento
regional econômico-social, sendo implementado com objetivo de formar jovens que se encontram
em situação de vulnerabilidade social. Sua proposta foi idealizada respeitando as características
sociais e culturais dos estudantes tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio e
8

COSTA, M. de O. Educação e trabalho juvenil em um contexto de crescimento econômico: a
realidade do Ceará – Fortaleza :Instituto de Desenvolvimento. 2010.
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egressos da rede pública.
Dito isto, o Projeto e-Jovem visa integrar a Educação Profissional às diferentes modalidades de
educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, oferecendo formação
complementar em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e empreendedorismo com
ênfase no protagonismo juvenil.
A implantação das EEEP e do e-Jovem, no interior do Estado, cria oportunidades de
profissionalização e novos caminhos para a busca do conhecimento, geração de emprego e
renda, implantação de incubadoras para atender a demanda local além de incentivar a
permanência do jovem no próprio local de moradia. Constitui-se também em uma estratégia que
visa estimular a permanência do jovem no ambiente escolar, facilitando, a transição entre a escola
e o trabalho e assegurando os direitos de acesso à educação e ao mundo do trabalho.

5. Histórico
O projeto foi concebido em caráter inovador em 2010 no âmbito da Secretaria da Educação do
Estado do Ceará, beneficiando as primeiras turmas que concluíram os cursos técnicos das EEEP.
As bolsas foram custeadas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e Valorização do Profissional da Educação (FUNDEB). Todavia, naquele ano as
bolsas eram pagas pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), haja vista a
SEDUC não tinha amparo legal para realizar as concessões.
No ano seguinte, 2011, além de beneficiar educandos das EEEP, passa a prover também
estudantes do projeto e-Jovem, bem como ter investimento da fonte FECOP. Entremente, com a
publicação do decreto nº 30.577, de 17 de junho de 2011, que institui a bolsa de estágio, Art.3º, a
SEDUC passa a ter legitimidade em pagar as concessões. Essa mudança faz com que o
financeiro da setorial estruture um fluxo de processos que venha efetivar as concessões. Desde
então os pagamentos são realizados via sistema próprio do banco Bradesco, intitulado
Pagamento de Fornecedores (PAGFOR).
Em 2012, outro decreto é publicado para corrigir equívocos e limitações que o anterior impunha
aos projetos e programas da SEDUC e demais setoriais, passando a vigorar o decreto nº 30.933,
de 29 de junho de 2012. A tabela 03, ilustra de forma sucinta os valores e beneficiados entre os
anos de 2010 a 2014.

Tabela 03 – Valores e Beneficiados 2010 – 2014
Ano
2010
2011
2012
2013
2014

Valor FECOP
11.740.370,24
17.000.086,36
20.651.811,62
24.800.837,69

Valor (outras
fontes*)
5.102.250,00
1.573.800,00
-

Valor Total
Aplicado
5.102.250,00
13.314.170,24
17.000.086,36
20.651.811,62
24.800.837,69

Nº de Beneficiários
3.334
7.663
12.649
10.960
11.631

*Em 2010 o projeto foi financiado exclusivamente por recurso do FUNDEB. Em 2011, teve-se recurso deste
fundo e do FECOP.
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6. Público Alvo
Educandos do 3º ano do Ensino Médio das EEEP e educandos do módulo II do Projeto e-Jovem
oriundos da rede pública estadual de ensino.
6.1. Critérios adotados para seleção dos beneficiários
1. Os educandos do 3º ano das EEEP cumprem estágio de 400 horas ou 600 horas, dependendo
do curso, a fim de obter o diploma de técnico. Para tal, tem como critérios de seleção a aprovação
em todas as disciplinas.
2. Os educandos do módulo II do e-Jovem, terão o estágio supervisionado. Para tal, adota-se
critérios de seleção:


Frequência acima de 80%;



Notas a partir de 6,0;



Desempenho satisfatório nas aulas.

6.2. Documentos comprobatórios da situação de pobreza
Os beneficiados pelo projeto derivam do projeto e-Jovem, mapp 900 e das EEEP, mapp 1017.
Assim os critérios de seleção destes respectivamente são:


Os educandos regularmente matriculados nos 8º e 9º ano ensino fundamental, e médio,
devem apresentar declaração que comprove sua matrícula, cópia do RG e do comprovante
de residência*;



Os educandos egressos devem exibir o certificado de conclusão do ensino médio, cópia do
RG e do comprovante de residência*.

*Comprovantes aceitos





Fatura de energia elétrica que demonstre o consumo de até 80 kwh mensais;
Fatura de água que demonstre o consumo de até 10 (dez) metros cúbicos mensais;
Comprovante de inscrição em benefícios assistenciais do Governo Federal;
Comprovante de obtenção de rendimento mensal inferior a meio salário mínimo por
membro do núcleo familiar.



A educação é um direito constitucional assegurado pelo Estado a todos, como condição
para a formação humana e para o exercício da democracia. Isto posto, limitar o acesso da
população em idade escolar seria contra o que demanda a Carta Magna, todavia, a rede
de EEEP é menor que a demanda, assim foi se instituído critérios para a seleção dos
educandos a se formarem nestas, conforme portaria Nº1089/2013-GAB, onde dispõe,

2.3 Da documentação necessária para inscrição:
a) Cópia de comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou
correspondência bancária);
b) Cópia do histórico escolar ou declaração da conclusão do 9º ano do Ensino
Fundamental, carimbados e assinados pelo(a) diretor(a) e secretário(a) da escola.
Nestes documentos deverá constar a média anual de todas as disciplinas
cursadas pelo estudante no 9º ano;
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c) No caso dos alunos que ainda estiverem cursando o 9º ano no período das
inscrições, estes deverão apresentar declaração emitida pela escola de origem,
carimbada e assinada pelo(a) diretor(a) e secretário(a) escolar, contendo a média
das notas de todas as disciplinas cursadas, pelo menos de três períodos
concluídos.
Para a classificação no processo seletivo será considerada a maior média
aritmética das notas relativas às disciplinas cursadas no 9º ano e que constam na
documentação apresentada que trata o item 2.3, ressaltando que terão peso 2 as
disciplinas mais contributivas para cada curso ofertado, conforme tabela disponível
em cada escola. (Portaria Nº1089/2013-GAB, p 56-57) 9.

7. Objetivos (Geral e Específico)
Geral
Garantir a aproximação com o mundo de trabalho e o exercício de atividades relacionadas às
futuras profissões.

Específicos




Possibilitar o aprendizado de competências da atividade laboral;
Proporcionar aos educandos complementação da formação escolar e o desenvolvimento de
suas potencialidades;
Garantir a proteção individual do educando de acordo com atividade por ele desenvolvida em
campo de estágio.

8. Atividades / Detalhamento das atividades
a. Recebimento de demanda de estagiários
As escolas enviam relação de alunos concludentes à Coordenadoria da Educação
Profissional (COEDP), com base nesta relação se solicita as quantidades de bolsas.
b. Captação de vagas de estágio
Os orientadores de estágio e os instrutores de empregabilidade tem a atribuição de captar as
vagas de estágio estabelecendo parcerias com órgãos e empresas regionais respeitando o
cumprimento da Lei de Estágio, a fim de criar uma cadeia organizada que favoreça os
estágios.
c. Contratação de serviço securitário
Na vigência do período de estágio, a SEDUC contrata em favor dos estagiários, seguro
contra acidentes pessoais, através da empresa securitária.
d. Cadastro dos educandos nos sistemas: Sistema Integrado Gestão Escolar (SIGE) e Sistema
Informatizado de Captação de Estágio (SICE)
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SIGE é o sistema corporativo da SEDUC que permite o cadastro dos educandos agregando
informações sobre a matrícula dos estudantes da rede pública nos âmbitos estaduais e
municipais. Este emite uma declaração que vincula o educando à unidade de ensino, item
anexado ao Termo de Compromisso de Estágio (TCE) validando a relação escola-educando;
Por sua vez, o SICE tornou-se a chave do gerenciamento dos processos, pois envolve todos
os trâmites pertinentes a concessão, dividindo-se nos eixos, jurídico, pedagógico e
financeiro, inclusive emitindo o TCE de cada educando. Para sua administração, envolvemse técnicos da COEDP e Escola, sendo todos responsáveis pela alimentação de dados.
e. Formalização de vinculo jurídico, Termo de Compromisso de Estágio (TCE)
O TCE tem por objetivo formalizar as condições indispensáveis à concessão de estágio
supervisionado curricular e a unidade de ensino, bem como particularizar a relação jurídica
especial existente entre o Estudante e a Concedente, não caracterizando vínculo
empregatício de qualquer natureza, nos termos do que dispõe o Art. 3º da Lei 11.788/08.
f. Aquisição de Kits EPI
Os EPI objetivam garantir a proteção individual do educando de acordo com a atividade por
ele desenvolvida em campo de estágio, atendendo assim a Norma Reguladora - NR 6.
g. Deslocamento para realização do estágio
As escolas realizam na região, o mapeamento para captação de vagas de estágio, quando
não há vagas suficientes para atender a demanda contrata-se em favor dos estagiários
transporte rodoviário para deslocamento dos alunos que realizarão estágio em outros
municípios.
h. Apoio logístico
Para o atendimento do deslocamento de longa distância é indispensável à hospedagem e
alimentação dos estudantes, por ser necessário a permanência dos mesmos no município de
realização do estágio.
i. Monitoramento das frequências assinadas
Uma equipe da COEDP analisa as folhas de frequências enviadas pelas escolas, onde
constam as horas estagiadas, além de verificar a veracidade das informações através destas
frequências o que gera as autorizações de pagamento.
j. Formalização de pagamento das bolsas
Conforme recebimento e analise das folhas de frequências à equipe da COEDP gera as
autorizações de pagamento que são encaminhadas a Coordenadoria Financeira da setorial,
para efetivar as concessões.
k. Termo de Realização de Estágio (TRE)
Documento gerado para certificar o número de horas estagiadas nas instituições
concedentes, bem como avaliar o desempenho e as atividades desenvolvidas pelo
educando.
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9. Produtos
Produtos
Educandos com EPI
Educandos em campo de estágio

Quantidade
6.009
18.441

Bolsas concedidas

18.441

Fontes de Verificação
Aquisição e distribuição de kit EPI
Termos assinados e arquivados
Relatório por macrorregião de
autorização de pagamento

10. Metas




Distribuir 6009 Kits EPI;
Conceder 1500 bolsas de estágio para os educandos do projeto e-Jovem;
Conceder 16.941 bolsas de estágio para os educandos das EEEP cumprirem seu estágio
curricular obrigatório.

Obs: A quantidade de beneficiados pode variar. A meta foi estabelecida com base na previsão de concludentes enviadas
pelas escolas, todavia esse quantitativo pode ser alterado por conta das reprovações, desistências etc.

11. Resultados Esperados



Cumprimento do estágio curricular;
Fortalecimento da formação produtiva e social dos educandos.

12. Integração de Ações
Inicialmente este projeto se vincula aos projetos: Formação Técnica para Alunos do Ensino Médio
Integrado a Educação Profissional (Mapp 1017), e projeto e-Jovem (Mapp 900) de onde decorrem
os profissionais responsáveis pelo processo de ensino dos educandos.
Mesmo sabendo que a inserção está situada no plano econômico-político, ou seja, são fatores
externos ao projeto, derivado dos processos de globalização em curso no Brasil e no mundo.
Todavia estratégias poderiam ser implantadas nos setores empresarial, governamental e
sociedade civil para que dessem reais oportunidades a esses educandos de demonstrar suas
habilidades. Assim, esses setores passariam a conhecer o espaço da escola e virem a captar
seus profissionais na escola. Garantir, portanto, a inserção não depende do projeto, mas de
questões de ordem social, política e econômica a serem equacionadas.

13. Monitoramento
O acompanhamento dos estudantes em campo de estágio é realizado através do Sistema
Informatizado de Captação de Estágio (SICE), alimentado da mesma forma que o SIGE. Além das
informações acadêmicas o SICE gera o TCE, documento obrigatório a todos educandos, assinado
por esses, escola e empresa.
A fim de acompanhar a execução das concessões, a COEDP por meio de uma equipe:



analisa as folhas de frequências dos educandos, enviadas mensamente pelas escolas,
instrumento de acompanhamento da presença destes no campo de estágio;
averigua os relatórios de visitas de supervisão dos orientadores de estágio, onde consta se
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as claúsulas pactuadas no TCE estão sendo atendidas. Afinal, o estágio visa proporcionar
atividades de aprendizagem prática compatíveis com a formação cultural e profissional do
educando;
além do TRE, documento gerado para certificar o número de horas estagiadas nas
instituições concedentes o qual permite o monitoramento das concessões.

Todavia, ao encontrar equivocos, comunica às escolas a fim de saná-los e quando estão corretos,
são consolidados e arquivados o que configura o grau de transparência e responsabilidade com a
formação do educando, além da aplicação do recurso.
Com intuito de um acompanhamento/monitoramento consecutivo por um período de
aproximadamente três anos desse jovem, está no plano das discussões com o Instituto de
Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), por meio da assistência técnica do Banco
Mundial, a criação de um sistema de acompanhamento virtual deste educandos, ainda em fase de
elaboração.
13.1 Dados Utilizados
Dá-se através do recebimento mensal das frequências dos educandos, onde constam as horas
estagiadas nas concedentes; relatório mensal das visitas de supervisão dos orientadores de
estágio; recebimento no final do estágio do TRE.
13.2. Cadastro dos Beneficiários
A base de informações quanto aos 18.441 beneficiários decorre do SIGE o qual contém dados
pessoais, filiação, endereço, instituição de ensino, histórico e desempenho acadêmico entre
outros. Já o SICE, cujos dados pessoais provém do SIGE, inclui ainda dados de concedentes de
estágio, vínculos de orientação, perfil de entrada e saída no estágio, frequência mensal do estágio
e dados bancários.

14.

Pressupostos de Risco

Os obstáculos relatados decorrem da realidade vivenciada em anos anteriores. Assim elenca-se
alguns itens que diretamente podem influenciar na execução das metas e no cronograma de
execução do projeto.
 Inconsistências/ou falta de dados pessoais e bancários dos discentes no SICE. O sistema foi
criado para receber informações dos estágios e agilizar o processo de pagamento;
 Disponibilidade de vagas nos setores empresarial, governamental e sociedade civil para
receber os estagiários. Isso decorre, em parte, por se tratar de uma política recente do governo do
Estado, assim os setores ainda não conhecem o potencial dos educandos formados.
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15.

Orçamento 2015

Valor FECOP
(R$)

Detalhamento
NATUREZA DA DESPESA
1. DESPESAS CORRENTES
1.1. Material de Consumo
Elemento de Despesa (339030)
1.2. Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Elemento de Despesa (339036)
1.3 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento de Despesa (339039)
TOTAL
*Valor custeado pela Fonte Tesouro.

Valor
Outras
Fontes (R$)

1.275.302,35

Valor Total (R$)

1.275.302,35

22.934.025,49
1.790.672,16
26.000.000,00

22.934.025,49
366.790,00*
366.790,00

2.157.462,16
26.366.790,00

Como forma de discriminar o cálculo da concessão das bolsas, seguiu-se os critérios abaixo:
Item

EEEP

e-Jovem

Bolsa

R$369,46/100h

R R$369,46/100h

Auxílio Transporte

R$2,40*25 dias

R$ 2,40*25 dias

Recesso
Proporcional*

R$123,15 curso de 400 horas
R$184,73 curso de 600 horas

R$123,15 curso de 400 horas

R$ 1.840,99 curso de 400 horas
R$ 1.840,99 curso de 400 horas
R$ 2.761,49 curso de 600 horas
* o valor referente ao recesso proporcional é pago ao educando no último mês de estágio.
Valor Total
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16. Cronograma de Desembolso Fonte FECOP

Item de
Despesa
Concessão
Bolsa Estágio

Mar (R$)

Abr (R$)

Mai (R$)

Jun (R$)

e-Jovem

644.190,00

644.190,00

644.190,00

828.915,00

EEEP

1.580.437,82

888.552,74

888.552,74

EPI

Jul (R$)

Ago (R$)

Set (R$)

Out (R$)

Nov
(R$)

Dez
(R$)

2.761.485,00
5.433.769,63

5.178.174,14

4.575.636,23

1.627.417,19

20.172.540,49
1.275.302,35

1.275.302,35

Seguro

88.516,80

Deslocamento

1.354.017,36

Logística

348.138,00
3.234.898,10

Total

3.499.930,17

Total

644.190,00

88.516,80
1.354.017,36
348.138,00

1.717.467,74

5.433.769,63

5.266.690,94

4.575.636,23

1.627.417,19

26.000.000,00

17. Distribuição dos Recursos por Municípios em 2015

e-Jovem

Região
Nº
Administrativa

1
2
3
4
5
6
7

I - RMF

EEEP
Valor
Outr
as
Pessoas
Região
Nº
Font Beneficiadas
Administrativa
es
(R$)

Municípios

Valor
FECOP
(R$)

Fortaleza

782.420,75

425

1

Caucaia
Maracanaú
Maranguape
Pacajus
Pacatuba
Aquiraz

55.229,70
60.752,67
22.091,88
27.614,85
29.455,84
18.409,90

30
33
12
15
16
10

2
3
4
5
6
7

I - RMF

Municípios

Valor
Valor FECOP Outras
(R$)
Fontes
(R$)

Pessoas
Beneficiadas

Fortaleza

3.956.790,48

3184

Caucaia
Pacatuba
Maracanaú
Guaiúba
Maranguape
Aquiraz

523.084,26
210.958,24
453.272,50
222.528,36
216.527,94
244.194,69

499
133
383
206
151
173
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8
9

Eusébio
Cascavel

18.409,90
27.614,85

10
15

8
9

Eusébio
Itaitinga

245.226,54
228.456,83

203
184

10

Acaraú

25.773,86

14

10

São Gonçalo
do Amarante

106.389,09

119

Pentecoste

25.773,86

14

11

Paracuru

323.870,14

294

Camocim
Itapajé
Itapipoca
Granja
Meruoca

36.819,80
31.296,83
27.614,85
27.614,85
14.727,92

20
17
15
15
8

12
13
14
15
16

Paraipaba
Trairi
Cascavel
Horizonte
Pacajus

76.700,64
199.039,20
273.610,28
214.519,10
192.498,97

130
258
172
183
115

17

Reriutaba

27.614,85

15

17

Itapajé

156.923,23

112

18
19
20
21
22

São Benedito
Sobral
Tianguá
Ipu
Groaíras

31.296,83
82.844,55
73.639,60
22.091,88
23.932,87

17
45
40
12
13

18
19
20
21 II - Litoral Oeste
22

Itapipoca
Amontada
Pentecoste
Acaraú
Bela Cruz

288.734,70
121.029,57
81.908,58
221.199,68
104.953,95

194
101
138
143
149

Viçosa do Ceará

66.275,64

36

23

Camocim

161.598,92

208

24

Santana do
Acaraú

29.455,84

16

24

Granja

77.996,34

212

25

Guaraciaba do
Norte

31.296,83

17

25

São Benedito

62.759,32

48

26

Croatá

27.614,85

15

26

Ipu

227.745,90

158

27

Carnaubal

25.773,86

14

27

Guaraciaba

233.918,48

170

28
29

Nova Russas
Parambu

25.773,86
27.614,85

14
15

28
29

Tianguá
Ubajara

309.789,29
159.085,49

198
173

Quiterianópolis

29.455,84

16

30

Viçosa do
Ceará

174.711,03

151

Tauá

36.819,80

20

31

Reriutaba

102.785,95

86

Crateús
Boa Viagem

36.819,80
25.773,86

20
14

32
33

Sobral
Hidrolândia

478.256,21
148.688,66

337
156

11
12
13
14
15
16

23

II - Litoral
Oeste

III – Sobral/
Ibiapaba

30 IV - Sertão dos
Inhamuns
31
32
33

V - Sertão

III Sobral/Ibiapaba

235

Central

Canindé

23.932,87

13

34

Santana do
Acaraú

122.644,77

141

35

Ibicuitinga

36.819,80

20

35

Massapê

290.910,77

301

36

Pedra Branca

14.727,92

8

36

Crateús

285.813,35

201

37

Quixadá

27.614,85

15

37

Tamboril

149.228,01

322

38

Quixeramobim

27.614,85

15

38

Tauá

277.845,24

195

39

Santa Quitéria

20.250,89

11

39

Nova Russas

228.431,88

191

40
41

Choró
Mombaça

20.250,89
20.250,89

11
11

40
41

Ipueiras
Parambu

191.416,90
173.618,19

169
123

42

Senador
Pompeu

25.773,86

14

42

Canindé

282.996,33

204

Redenção

49.706,73

27

43

Santa Quitéria

193.702,91

149

Acarape

31.296,83

17

44

Boa Viagem

190.778,24

118

Beberibe

44.183,76

24

45

Quixadá

239.140,65

174

Russas

25.773,86

14

46

Quixeramobim

295.428,40

191

Pereiro

25.773,86

14

47

Senador
Pompeu

210.232,80

142

34

43

IV - Sertão dos
Inhamuns

VI - Baturité
44
45
46
47

VII - Litoral
Leste/
Jaguaribe
VIII – Cariri/
Centro Sul

V - Sertão
Central

92.049,50

50

48

Mombaça

149.731,51

114

49

Juazeiro do
Norte
Acopiara

31.296,83

17

49

Pedra Branca

208.188,93

194

50

Brejo Santo

66.275,64

36

50

VI - Baturité

Redenção

79.639,60

60

51

Crato

55.229,70

30

51

VII - Litoral
Leste/Jaguaribe

Beberibe

219.945,48

219

52

Iguatu

55.229,70

30

52

Aracati

251.585,01

224

53

Mauriti

73.639,60

40

53

Morada Nova

276.708,73

321

54

Milagres

25.773,86

14

54

Jaguaruana

218.891,82

197

55

Barbalha

20.250,89

11

55

Russas

309.557,20

281

48

236

56

Cedro

64.434,65

35

56

Tabuleiro do
Norte

140.799,20

125

57

Icó

27.614,85
2.761.485,0
0

15

57

Pereiro

117.400,41

145

1.500

58

Jaguaribe

160.345,32

131

59

Acopiara

190.578,64

121

60

Iguatu

186.067,14

131

61

Várzea Alegre

238.834,03

171

62

Cedro

161.737,83

95

63

Icó

188.182,21

331

64

Lavras da
Mangabeira

34.774,73

113

Campos Sales

189.195,17

113

Crato

390.042,75

238

67

Juazeiro do
Norte

895.786,27

600

68
69
70
71
72
73
74

Araripe
Jardim
Barbalha
Brejo Santo
Mauriti
Aurora
Milagres

250.374,64
98.548,57
302.742,62
164.076,34
259.322,38
195.573,34
361.969,62
20.172.540,49

136
169
196
99
196
223
256
16.941

Total

65
66

VIII – Cariri/
Centro Sul

Total
EPI
Região
Nº
Administrativa

1

I – RMF

Municípios

Fortaleza

Seguro
Valor
Outras
Pessoas
Região
Valor
Nº
Municípios
Administrativa
FECOP (R$) Fontes Beneficiadas
(R$)
162.585,18

749

1

I – RMF

Fortaleza

Valor
FECOP
(R$)
88.516,80

Valor
Outras
Fontes
(R$)

Pessoas
Beneficiadas

18.441

237

2

Caucaia

29.543,83

169

3

Pacatuba

13.072,24

41

4

Maracanaú

22.627,02

111

5

Guaiúba

18.734,65

122

6

Maranguape

14.590,09

78

7

Aquiraz

32.664,91

86

8

Eusébio

22.421,91

125

9

Itaitinga

4.433,81

42

10

São Gonçalo do Amarante

4.338,48

39

11

Paracuru

26.556,89

159

12

Trairi

40.948,38

116

13

Cascavel

20.175,43

82

14

Horizonte

10.241,15

76

15

Pacajus

10.840,39

34

16

Itapipoca

13.391,07

42

17

Amontada

2.519,44

28

18

Pentecoste

7.412,79

84

Acaraú

16.643,12

83

19 II - Litoral Oeste
20

Bela Cruz

6.361,74

36

21

Camocim

24.701,42

128

22

Granja

14.035,18

118

Ipu

16.460,68

65

24

Guaraciaba

10.499,58

83

25

Tianguá

20.865,24

86

26

Ubajara

10.202,72

32

27

Viçosa do Ceará

12.542,59

71

28

Reriutaba

10.521,56

33

29

Sobral

32.877,85

174

III –
23
Sobral/Ibiapaba

Total

88.516,80

18.441

238

30

Hidrolândia

5.478,17

31

Santana do Acaraú

23.329,08

94

32

Massapê

27.700,26

123

33

Crateús

13.072,24

41

34

Tamboril

13.460,79

122

Tauá

19.361,05

79

Nova Russas

28.027,98

73

37

Ipueiras

15.160,07

122

38

Parambu

6.361,74

36

39

Canindé

20.886,03

82

40

Santa Quitéria

10.521,56

33

41

Boa Viagem

11.796,90

37

35
36

42

IV - Sertão dos
Inhamuns

31

Quixadá

14.014,22

68

Quixeramobim

10.338,23

87

44

Senador Pompeu

12.115,73

38

45

Mombaça

2.595,45

30

46

Pedra Branca

40.212,90

113

47

Beberibe

39.081,97

126

48

Aracati

11.478,06

36

49

Morada Nova

13.869,13

118

Jaguaruana

3.670,52

66

51

Russas

19.213,06

70

52

Tabuleiro do Norte

3.702,70

39

43

V - Sertão
Central

VII - Litoral
50 Leste/Jaguaribe

53
54
55

VIII –
Cariri/Centro Sul

Pereiro

5.831,60

33

Acopiara

17.240,47

67

Iguatu

11.478,06

36

239

56

Várzea Alegre

32.235,13

84

57

Cedro

13.709,91

43

58

Icó

20.746,59

169

59

Lavras da Mangabeira

8.716,24

73

60

Campos Sales

11.159,23

35

61

Crato

23.550,51

99

62

Juazeiro do Norte

32.099,72

191

63

Araripe

7.041,47

66

64

Jardim

14.486,01

82

65

Barbalha

16.317,00

71

66

Mauriti

11.478,06

36

67

Aurora

25.473,67

86

68

Milagre
Total

25.481,50

82

1.275.302,35

6.009

Deslocamento

Nº

Região
Administrativa

Municípios

Valor FECOP
(R$)

1

I – RMF

Maracanaú

8.665,00

2

Guaiúba

16.000,00

3

São Gonçalo
do Amarante

56.000,00

4

Paracuru

80.000,00

5

Paraipaba

6

Trairi

7

Horizonte

Hospedagem/Alimentação
Valor
Outras
Fontes
(R$)

15.462,50

Pessoas
Beneficiadas

Municípios

50

1

I – RMF

Guaiúba

2.000,00

37

80

2

Pentencote

22.600,00

20

Camocim

50.750,00

30

Granja

36.288,00

37

IV - Sertão dos
Inhamuns

Tamboril

89.000,00

34

Ipueiras

42.000,00

32

VIII -

Icó

22.000,00

44

3

110

4

79.999,96

58

5

78.540,00

50

6

10.000,00

10.900,00

Pessoas
Beneficiadas

Nº

Valor FECOP
(R$)

72
58.975,00

Valor
Outras
Fontes
(R$)

Região
Administrativa

39

7

II - Litoral
Oeste

240

8

Cascavel

22.875,00

31

8

19.975,00

50

9

11.575,50

86

9

Pacajus

10

Amontada

20.000,00

11

Pentecoste

78.000,00

20

Bela Cruz

71.288,00

113

Camocim

80.000,00

101

14

Granja

80.000,00

72

15

Viçosa do
Ceará

38.430,00

12

II - Litoral Oeste

13

9.275,00

Reriutaba

30.000,00

22

17

Hidrolândia

16.500,00

18

Santana do
Acaraú

60.000,00

77

III – Sobral/
Ibiapaba

19

Guaraciaba
do Norte

6.875,00

30

20

Tianguá

19.025,00

32

21

Massapê

42.575,00

88

22

Tamboril

10.175,00

110

Ipueras

13.990,00

32

24

Tauá

31.357,50

10

25

Mombaça

10.000,00

28

Pedra Branca

48.000,00

26

23

26

IV - Sertão dos
Inhamuns

V - Sertão
Central

Senador
Pomepu

27
28
29

46.325,00

VII - Litoral
Leste/
Jaguaribe

5.762,50

Lavras da
Mangabeira
Jardim

Total

23.500,00

46

60.000,00

120

348.138,00

400

84

16

18

Cariri/Centro
Sul

35

Beberibe

30.000,00

53

Aracati

11.340,00

27

241

30

Morada Nova

33.205,20

9.960,00

31

Tabuleiro do
Norte

22.800,00

22

32

Pereiro

43.724,20

13

33

Jaguaruana

14.200,00

64

22

34

Icó

57.000,00

44

35

Lavras da
Mangabeira

60.000,00

46

Jardim

80.000,00

120

Aurora

65.000,00

Milagres

43.200,00

36
37

VIII Cariri/Centro
Sul

38

28.900,00

82
46

39

Acopiara

19.635,00

22

40

Campo Sales

15.315,00

36

Total

1.354.017,36

366.790,00

2.121
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18. Responsável(eis) pelo Projeto
Coordenadoria / Gerência
Técnico
E-mail
Fone

Coordenadoria de Educação Profissional (COEDP)
Rosilene Fontineles/Flávia Rodrigues
rosilene.fontineles@seduc.ce.gov.br; flaviar@seduc.ce.gov.br
3101-2261/3101-3928
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Secretaria (Proponente)

Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC)

Programa (PPA)

014 Ensino Médio Articulado à Educação Profissional

Mapp (Nº e Denominação)

1017 – Seleção e Contratação de Professores para Atuarem
nas Disciplinas do Ensino Médio Integrado a Educação
Profissional.

Período de Execução (em 2015)

(maio a dezembro)

Categoria

Estruturante – Inclusão Produtiva Urbana

19. Descrição do Projeto
O projeto se apoia na evidência que a demanda do mundo do trabalho por maior educação
acaba por agir como um mecanismo de exclusão para aqueles que não contam com ela.
Compreendendo essa condicionante, o Governo do Estado, através da SEDUC, tem ampliado
o número de Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) como política de
qualificação. O objetivo é tornar os educandos mais preparados para o mundo laboral tendo por
vertentes a associação entre estudo e trabalho. Esta política possibilita a seus beneficiários um
diferencial na formação, constituindo-se em importantes estratégias de impacto econômico e
social.

20. Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual
A implementação das ações planejadas para o projeto estão contempladas no Plano Plurianual
(PPA) 10, por meio do Programa 014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional;
Objetivo 002 - Garantir aos estudantes da EEEP formação técnica em nível médio e
qualificação profissional que atendam às necessidades do mundo do trabalho alinhadas ao
desenvolvimento do Estado; Meta 00582 - Garantir a 100% dos alunos das Escolas Estaduais
de Educação Profissional, formação técnica pedagógica e qualificação profissional articulada
aos setores produtivos, Iniciativa 01431 – Contratação e formação continuada de professores
das áreas técnicas.
O projeto contribui para o alcance do resultado estratégico do Governo “Educação Básica
Ampliada com Qualidade”. Suas realizações poderão ser aferidas por meio do indicador
“Matrícula da educação profissional em nível médio da rede estadual”.

21. Diagnóstico
O Ceará teve uma redução no número de indivíduos em situação de extrema pobreza, se
comparado dados apresentados em 2012 e 2013, conforme IPECE 11 e representados pela
tabela 01. Em 2012, teve-se 717.746 indivíduos nessa condição, enquanto em 2013,
configurou-se 695.454 pessoas. Isto significa uma redução de 22.992 pessoas. Na contra mão
desses dados os índices do Brasil e região nordeste cresceram no mesmo período. Analisando
estes dados se pode inicialmente dizer que o Ceará esta em situação confortável se
10

Plano
Plurianual
2012-2015.
http://www.seplag.ce.gov.br/images/stories/Planejamento/Plano-Plurianual/PPA-20122015/PPA%202012-2015%20-%20LEI.pdf Acessado 24.01.15

Disponível

11

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). Informe nº 81. Disponível
http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/ipece-informe/Ipece_Informe_81_02_dezembro_2014.pdf
Acessado 25.01.15
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comparado ao Nordeste e ao Brasil, pois uma redução de 2,71% no número de pessoas que
saíram da linha de extrema pobreza 12 é algo memorável, todavia ainda é grande a população
que permanece nesse rol de excluídos, onde as condições de vida são absolutamente
carentes. Para essas é necessário uma boa governança, onde as politicas publicas de curto e
longo prazo visem colaborar com o desenvolvimento da sociedade.
Tabela 01: Número de Extremamente Pobres – Brasil, Ceará Nordeste – 2012 - 2013

Fonte: elaboração própria a partir da PNAD/IBGE
Seguindo nas reflexões e focando nas taxas de analfabetismo da população do estado do
Ceará, observou-se que segundo o IPECE 13, houve uma trajetória de queda, passando de
24,8% em 2001 para 16,3% em 2012. Se considerar a divisão por faixa etária, a tabela 02
demonstra o declínio do percentual de analfabetos de 2001 a 2012. Dessa analise pode-se
aferir que o governo do Estado tem investido na ampliação da educação em todos os níveis,
todavia a população mais jovem é a que apresenta os menores índices de analfabetismo, onde
a taxa declinou de 6,8% para 1,4%.
Tabela 02: Taxa de Analfabetismo por gênero, cor e faixa etária – Ceará (2001, 2006 e
2012).

Fonte: Adaptado de PNAD 2001, 2006 e 2012. Elaboração: IPECE.

De fato, apesar de ter ocorrido uma redução na taxa de analfabetismo no Ceará. Os anos de
estudo da população é outro fator preponderante na contextualização da educação, pois como
é sabido, quanto mais anos investidos na formação associado à qualidade desta reflete-se no
desenvolvimento da região.

12

se traduz em uma renda domiciliar mensal per capita menor ou igual R$ 83,68, (o Governo Federal definiu
uma linha de extrema pobreza igual a R$ 70,00, avaliada em reais de setembro de 2010. O IPECE fez equivalência
desse valor para setembro de 2013, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

13

IPECE.
Informe
nº
81.
Disponível
informe/Ipece_Informe_65_23_outubro_2013.pdf Acessado 25.01.15

http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/ipece-
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A este respeito no gráfico 01, são expostos os anos de estudo da população no Brasil,
Nordeste, Ceará e Região Metropolitana Fortaleza (RMF), respectivamente. Pode-se perceber
que no Ceará, a escolaridade média é de 6,1 anos de estudo, o correspondente ao ensino
fundamental incompleto, ou seja, ainda é baixa a taxa se formação dos cearenses. O mínimo
exigido de escolarização para se poder pleitear um emprego formal, com rendimentos que
possam garantir uma sobrevivência equilibrada é o ensino médio completo, isso significa
dedicar-se de 12 a 13 anos de estudo o que não na média cearense não ocorre.
Dissecando mais o gráfico 01, percebe-se que quem se encontra na RMF tem mais anos de
estudo o que se assemelha a média do Brasil. No caso da RMF a escolaridade maior é
vinculada a maior oferta de trabalho formal que exige indivíduos com maior grau de formação.
Gráfico 01 – Escolaridade média de adultos – 25 anos ou mais (em anos de estudo).

Fonte: Adaptado de PNAD 2001, 2006 e 2012. Elaboração: IPECE 14
Seguindo a tendência, segundo o Relatório de Indicadores Sociais do Ceará (2009, p. 53 e 54)
a juventude cearense tem logrado êxito no término do Ensino Fundamental (80%), situação
que não se configura no Ensino Médio (52%), piorando no Ensino Superior (3%) 15. Além disso,
é importante observar o baixo nível de aprendizagem constatado nas disciplinas básicas que
compromete o pleno desenvolvimento cognitivo, a capacidade de pensar, de articular ideias, de
pesquisar e de solucionar problemas e consequentemente, afeta de forma negativa a inserção
no mundo do trabalho. Conforme Boletim SPAECE 2011 16, o padrão de desempenho dos
alunos do 3º ano do ensino médio da rede pública estadual, tanto nas disciplinas de língua
português como matemática, são críticos, o que decorre de uma formação básica fragmentada
que necessita de uma política educacional que venha a trabalhar essas lacunas não só no

14

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Indicadores Sociais do Ceará. Disponível
http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/Indicadores_Sociais_2012.pdf Acessado 24.01.15
15

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Indicadores Sociais do Ceará. Disponível
http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/sinteseindicadores/Indicadores_Sociais_Ceara_2009.pdf
Acessado
em
04.02.2012

16

Sistema
de
Avaliação
do
estado
do
Ceará
(SPAECE).
Disponível
http://www.spaece.caedufjf.net/repositorio/spaece/pdf/BOLETIM_SPAECE_2011_VOL2.pdf Acessado em 01.12.2012
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nível médio, mas no fundamental, de onde nascem as aprendizagens cognitivas, sociais e
pessoais.
Do ponto de vista econômico, a demanda do mercado de trabalho por mais educação acaba
por agir como um mecanismo de exclusão para aqueles que não contam com ela.
Compreendendo essa condicionante, o Governo do Estado, através da Secretaria da Educação
amplia sistematicamente o número de Escolas Estaduais de Educação Profissional. Objetiva-se
formar educandos mais preparados para o mundo laboral tendo por vertentes a associação
entre estudo e o trabalho. Esta política possibilita a seus beneficiários um diferencial em sua
formação, constituindo-se em importantes estratégias de impacto econômico e social.

22. Justificativa
O investimento em um sistema educativo de qualidade representa o reconhecimento dos
gestores de que o mundo do trabalho exige cada vez mais qualificação e competências e que
esta demanda acaba por agir como um mecanismo de exclusão para aqueles que não contam
com ela.
As pessoas que estudam nas escolas publicas são geralmente originárias de famílias pobres e,
por causa da baixa qualidade do ensino ao buscar as vagas de emprego, não as conseguem,
gerando um ciclo de “manutenção da pobreza” Id., entretanto o fosso social não se restringe a
esse aspecto, ele pode induzir a outras consequência que o autor vincula, como a violência, as
atividade ilegais e outros.
Corroborando com a discussão se tem as ideias do pesquisador, COSTA, 2010, p. 36) 17
citando o IPEA,
As questões que afetam a juventude são vividas de forma diversificada e
desigual entre os jovens, variando de acordo com a origem social, os níveis de
renda, o sexo, a raça, as disparidades socioeconômicas entre campo e cidade,
entre as regiões do país, os padrões de discriminação e preconceito vigentes,
que repercutem sobre as oportunidades efetivamente disponíveis a cada um
(IPEA, 2009 apud Id., p. 30).

Ciente desta problemática a gestão governamental tem privilegiado investimentos na expansão
do ensino médio, responsabilidade constitucional do Estado, fortalecendo a política de
formação e profissionalização dos jovens cearenses, expandindo a rede física, com a
construção de escolas de educação profissional, oferta de cursos técnicos nas mais diversas
áreas, com o objetivo de propiciar oportunidade de inserção no processo produtivo e melhoria
da qualidade de vida da população jovem.
A proposta das EEEP é de ensino em tempo integral articulando as categorias de “Escola”
como espaço social de aprendizagem; de “Pública” como direito inalienável e intransferível de
todos e de “Currículo Integrado” como prática articuladora de múltiplas dimensões da formação
humana.
As práticas educativas previstas no currículo são orientadas pelos princípios filosóficos,
epistemológicos, pedagógicos e legais que subsidiam a organização curricular dos Cursos
Técnicos de Nível Médio Integrado definidos pelo MEC e pelo Projeto Político Pedagógico da
Unidade Escolar.
A implantação das EEEP, no interior do Estado, cria oportunidades de profissionalização e
17

COSTA, M. de O. Educação e trabalho juvenil em um contexto de crescimento econômico: a
realidade do Ceará – Fortaleza :Instituto de Desenvolvimento. 2010.
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novos caminhos para a busca do conhecimento, geração de emprego e renda, implantação de
incubadoras para atender a demanda local além de incentivar a permanência do jovem no
próprio local de moradia. Constitui-se também em uma estratégia que visa estimular a
permanência do jovem no ambiente escolar, facilitando, a transição entre a escola e o trabalho
e assegurando os direitos de acesso à educação e ao mundo do trabalho.

23. Histórico
A implantação dessas escolas teve início no ano de 2008 quando a Secretaria da Educação
implantou 25 escolas de Ensino Médio Integrado (EMI), sendo seis distribuídas nas regionais
do município de Fortaleza e 19 no interior do Estado.
Em 2009 foram implantadas mais 26 escolas. Em 2010, foram implantadas 08 escolas, sendo
05 em Fortaleza e 03 nos municípios de Amontada, Paraipaba e Mombaça.
Em 2011 foram construídas mais 18 e a rede ampliou-se para 77 unidades escolares. No ano
de 2012 foram construídas 15 totalizando então 92 escolas, em 2013 a rede passa a ser
composta de 100 escolas profissionais. No ano de 2014 foram 106 EEEP e 04 Escolas do
campo. A previsão para 2015, são 113 EEEP e 4 escolas do campo totalizando 117 unidades
escolares espacializadas pelo território cearense.
Durante os anos de implantação e desenvolvimento da proposta de educação profissional
integrada ao ensino médio tem-se uma ramificação de oferta de cursos técnicos e matricula,
conforme descrito no quadro 01.
Quadro 01 – Oferta de cursos técnicos e matricula de 2008 – 2014.
Qtde
Cursos
ofertados
Oferta de
matriculas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4

13

18

43

51

53

52

4.181

11.806

19.065

25.688

31.693

36.046

39.991

Desde o inicio da execução do projeto, aqui apresentado, os recursos para pagamento de
pessoal da área técnica, foram custeados por mais de um fundo. A tabela 03 agrega os valores
investidos por ano e a quantidade de beneficiários.
Tabela 03 – Valores e Beneficiados, 2008 – 2014
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Valor FECOP

Valor (outras
fontes*)

Valor Total
Aplicado

Nº de
Beneficiários

31.034.630,41
40.000.000,00

1.345.267,68
4.141.243,25
19.769.387,02
24.564.978,46
48.190.504,72
27.175.588,55
40.000.000,00

1.345.267,68
4.141.243,25
19.769.387,02
24.564.978,46
48.190.504,72
58.210.218,96
80.000.000,00

4.181
11.806
19.065
25.688
31.693
36.046
39.991

*Entre 2008 a 2012, o projeto foi financiado exclusivamente por recurso do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional da Educação (FUNDEB). Em 2014,
teve-se R$ 15.000.000,00 fonte 00/01 – Tesouro e R$ 25.000.000,00 fonte 50/51 – FUNDEB.
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24. Público Alvo
Educandos do ensino médio integrado das escolas estaduais de educação profissional.
6.1. Critérios adotados para seleção dos beneficiários
A educação é um direito constitucional assegurado pelo Estado a todos, como condição para a
formação humana e para o exercício da democracia. Isto posto, limitar o acesso da população
em idade escolar seria contra o que demanda a Carta Magna, todavia, a rede de EEEP é
menor que a demanda, assim foi se instituído critérios para a seleção dos educandos a se
formarem nestas, conforme portaria Nº1089/2013-GAB, onde dispõe,

2.3 Da documentação necessária para inscrição:
a) Cópia de comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou
correspondência bancária);
b) Cópia do histórico escolar ou declaração da conclusão do 9º ano do Ensino
Fundamental, carimbados e assinados pelo(a) diretor(a) e secretário(a) da
escola. Nestes documentos deverá constar a média anual de todas as
disciplinas cursadas pelo estudante no 9º ano;
c) No caso dos alunos que ainda estiverem cursando o 9º ano no período das
inscrições, estes deverão apresentar declaração emitida pela escola de
origem, carimbada e assinada pelo(a) diretor(a) e secretário(a) escolar,
contendo a média das notas de todas as disciplinas cursadas, pelo menos de
três períodos concluídos.
Para a classificação no processo seletivo será considerada a maior média
aritmética das notas relativas às disciplinas cursadas no 9º ano e que constam
na documentação apresentada que trata o item 2.3, ressaltando que terão
peso 2 as disciplinas mais contributivas para cada curso ofertado, conforme
18
tabela disponível em cada escola. (Portaria Nº1089/2013-GAB, p 56-57) .

6.2. Documentos comprobatórios da situação de pobreza
Conforme descrito no item, 6.1 não se pode limitar o acesso dos estudantes a instituição de
ensino.

25. Objetivos (Geral e Específico)
Geral
Oferecer aos jovens estudantes uma formação técnica que possibilite sua inserção no mundo
do trabalho.
Específicos




Garantir a carga horária necessária para a formação dos educandos;
Desenvolver metodologias de preparação e inserção para o mundo do trabalho e projeto de
vida dos jovens;
Possibilitar o desenvolvimento pessoal e social, além de fortalecer o protagonismo
estudantil dos educandos;

18

Diário Oficial do Estado Série 3 Ano V Nº232, Fortaleza, 10 de Dezembro de 20. Disponível em
Acessado 27/12.13
http://pesquisa.doe.seplag.ce.gov.br/doepesquisa/sead
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Melhorar a gestão das EEEPs;
Capacitar a equipe técnica e os professores que atuam com os educandos.

26. Atividades / Detalhamento das atividades
a. Instruções e celebração do contrato de gestão
Para a formalização dos tramites que antecedem a publicação do contrato de gestão, segue-se
instruindo o processo visando atender as exigências do check-list da SEPLAG. Neste constam
termo de referência, programa de trabalho, parecer jurídico, termo de dispensa de licitação,
relatório SIAP/SIOF com a dotação específica para o Contrato de Gestão, certidões, entre
outros documentos.
b. Aulas ministradas
As aulas serão ministradas de acordo com a carga horária de cada disciplina e curso, levando
em consideração a matriz curricular. O professor é lotado de forma a atender as necessidades
da escola/curso, assumindo várias disciplinas dentro do mesmo eixo tecnológico. Os
educandos cursam o ensino médio integrado a educação profissional durante três anos, em
tempo integral, ou seja, as atividades escolares acontecem no período das 7h às 17h,
diariamente.
c. Implantação de núcleos do Projeto Com.Domínio Digital
A composição dos núcleos é precedida de reuniões com gestores escolares para que
conheçam as peculiaridades do projeto, na sequência, a adesão, e posteriormente o
desenvolvimento do curso (foco no varejo e protagonismo), nas metodologias de preparação
para o mundo do trabalho, projeto de vida, e inserção dos jovens.
d. Implantação de núcleos de Trabalho Pesquisa e Prática Social (NTPPS)
Este núcleo visa possibilitar a integração curricular, principal desafio para proporcionar uma
educação contextualizada e repleta de significado para juventude. Nesta perspectiva, é
disponibilizado um tempo curricular na parte diversificada com 05 (cinco) h/a por semana para
realinhar os demais componentes curriculares, os tempos, de acordo com a preferência da
comunidade escolar. O NTPPS foi organizado para atender a dois processos centrais: o
desenvolvimento pessoal e social dos estudantes e o protagonismo estudantil nos processos
de investigação e elaboração do conhecimento.
e. Realização de eventos de capacitação da equipe de gestão
As capacitações serão realizadas por meio de reuniões, seminários, palestras e encontros da
equipe gestora, pedagógica e técnica que visa fortalecer a gestão e desenvolvimento curricular
da equipe.

27. Produtos
Produtos
Gestores capacitados
Professores formados
Educandos capacitados
Núcleos trabalho Com. domínio
digital implantados

Quantidade
113
1488
42093

Fontes de Verificação
Relatório de capacitações
Relatório de formações

10

Relatório implantação núcleos
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Núcleos Trabalho Pesquisa e
Prática Social implantados
Educandos em campo de estágio

166

Relatório implantação núcleos

18.441

Termos assinados e arquivados

28. Metas





Ministrar 45.270 hora aula semanal para os alunos das EEEPs;
Garantir 18 formações continuada da equipe de gestão;
Implantar 10 núcleos do Projeto Com.Domínio Digital para 1.200 educandos;
Implantar 166 Núcleos de Trabalho Pesquisa e Prática Social nas escolas.

29. Resultados Esperados




Qualificação dos educandos matriculados nas EEEPs com aulas do eixo profissional;
Fortalecimento da gestão e desenvolvimento curricular da equipe de gestão;
Contribuição para inserção dos jovens no mundo do trabalho.
30. Integração de Ações

Inicialmente este projeto permite a execução do projeto Concessão de bolsa de estudo para
alunos das escolas de educação profissional (Mapp 807), pois os educandos formandos nas
escolas demandam para campo de estágio a fim de ampliar processos de aprendizagem.
Mesmo sabendo que a inserção está situada no plano econômico-político, ou seja, são fatores
externos ao projeto, derivado dos processos de globalização em curso no Brasil e no mundo.
Todavia estratégias poderiam ser implantadas nos setores empresarial, governamental e
sociedade civil para que dessem reais oportunidades a esses educandos de demonstrar suas
habilidades. Assim, esses setores passariam a conhecer o espaço da escola e virem a captar
seus profissionais na escola. Garantir, portanto, a inserção não depende do projeto, mas de
questões de ordem social, política e econômica a serem equacionadas.
31. Monitoramento
O desenvolvimento das atividades acadêmicas dos educandos se dá diariamente, através do
controle da frequência tanto destes como dos professores. A gestão escolar tem como tarefa
fazer esse monitoramento, incluindo a inserção dos dados no Sistema Integrado de Gestão
Escolar (SIGE). Além da frequência são registrados todos os dados referentes a vida
acadêmica dos estudantes, as notas em cada disciplina, além de outras observações
importantes para o acompanhamento desses. A partir desse sistema é possível emitir o boletim,
documentação para transferências, e até para diplomação.
O acompanhamento dos estudantes em campo de estágio a todos que estão cursando o 3º
ano, é realizado através do Sistema Informatizado de Captação de Estágio (SICE), alimentado
da mesma forma que o SIGE. Além das informações acadêmicas o SICE gera o Termo de
Compromisso de Estágio (TCE), documento obrigatório a todos educandos, assinado por
esses, escola e empresa.
Estes sistemas fornecem uma base de dados que permitem uma analise estratégica do
programa na sua totalidade. Os indicadores e metas estabelecidas demonstram o quanto este
programa vem dando resultados positivos na vida dos jovens da escola publica cearense, como
por exemplo, a media de proficiência dos educandos das EEEP em relação as escolas
regulares no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE),
entre outras.
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Com intuito de um acompanhamento/monitoramento consecutivo por um período de
aproximadamente três anos desse jovem, está no plano das discussões com o Instituto de
Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), por meio da assistência técnica do Banco
Mundial, a criação de um sistema de acompanhamento virtual deste educandos, ainda em fase
de elaboração.

13.1 Dados Utilizados
Serão coletados dados referentes aos números de aulas ministradas, número de núcleos
implantados, número de eventos de capacitação realizados e número de alunos beneficiados.
A coleta de dados, será realizado por meio do recebimento do relatório gerencial e de
atividades apresentado pela Organização Social (OS), onde constam documentos
comprobatorios de execução das ações propostas, alem de relatórios do SIGE.

13.2. Cadastro dos Beneficiários
A base de informações quanto aos 42.093 beneficiários decorre do SIGE o qual contém dados
pessoais, filiação, endereço, instituição de ensino, histórico e desempenho acadêmico entre
outros.

32.

Pressupostos de Risco

Os obstáculos relatados decorrem da realidade vivenciada em anos anteriores, assim elencase alguns itens que diretamente podem influenciar na execução das metas e no cronograma de
execução do projeto,




Atraso na liberação do recurso financeiro;
Demora nos tramites de instrução e publicação do vinculo jurídico, instrumento que permite
execução das metas do projeto;
Falta de pessoal qualificado para assumir a função de professor e assistente nas turmas no
interior do Estado.

33.

Orçamento 2015
Detalhamento
NATUREZA DA DESPESA
1. DESPESAS CORRENTES

Valor FECOP
(R$)*

Valor FUNDEB
Valor Total (R$)
(R$)

57.000.000,00
57.000.000,00

23.000.000,00
23.000.000,00

1.1 Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica
Elemento de Despesa (335039)
TOTAL

80.000.000,00
80.000.000,00

(*)A justificativa para o referido acréscimo é que, para garantir a execução das ações do projeto, bem
como sua continuidade, houve a necessidade de readequação de valores entre as fontes de
financiamento, da qual resultou um aumento da participação da fonte FECOP (passou de
R$46.000.000,00 para R$57.000.000,00).
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34. Cronograma de Desembolso Fonte FECOP
Item de
Despesa

Fev (R$)

Serviços de
Terceiros –
Pessoa
Jurídica

24.000.000,00

Total (R$)

24.000.000,00

Mar
(R$)

Mai Jun
(R$) (R$)

Abr (R$)

Jul
(R$)

22.000.000,00
0,00

22.000.000,00

Ago (R$)

Set
(R$)

Out
(R$)

3.000.000,00
0,00

0,00

3.000.000,00

Nov (R$)

Dez
(R$)

Total (R$)

8.000.000,00
0,00

0,00

8.000.000,00

57.000.000,00
0,00

57.000.000,00

(**) O acréscimo de valor solicitado (R$11.000.000,00) será distribuído entre nos meses de agosto e
novembro.

35. Distribuição dos Recursos por Municípios em 2015

Municípios

Valor FECOP
(R$)

Valor Outras
Fontes
(R$)

Pessoas
Beneficiadas

1

Fortaleza

14.108.810,41

6.109.815,29

7129

2

Aquiraz

465.934,80

183.435,59

496

3

Cascavel

512.788,52

183.435,59

494

4

Caucaia

1.014.889,78

423.312,90

878

5

Eusébio

642.834,60

282.208,60

522

6

Guaiuba

586.143,04

169.325,16

436

7

Horizonte

618.279,28

225.766,88

467

Itaitinga

477.274,21

183.435,59

482

Maracanaú

822.104,07

338.650,32

855

Maranguape

543.444,73

225.766,88

413

11

Pacajus

471.559,50

183.435,59

400

12

Pacatuba

625.605,14

296.319,03

511

13

São Gonçalo do Amarante

473.131,55

169.325,16

344

14

Paraipaba

459.872,36

197.546,02

362

15

Paracuru

604.678,88

268.098,17

481

16

Trairi

547.014,53

239.877,31

432

N°

8
9
10

Região
Administrativa

I - Região
Metropolitana
Fortaleza

14

Acaraú

491.305,64

155.214,73

465

15

Bela Cruz

545.456,76

211.656,45

329

16

Camocim

634.847,72

296.319,03

519

17

Granja

556.246,02

197.546,02

524

18

Itapipoca

837.377,64

310.429,46

879

Marco

128.564,08

56.441,72

180

20

Pentecostes

372.904,34

126.993,87

383

21

Amontada

429.618,52

155.214,73

288

22

Itarema

213.418,68

42.331,29

339

23

Itapajé

316.156,38

126.993,87

268

24

Uruburetama

165.350,67

56.441,72

180

Massapê

594.125,57

268.098,17

479

19

25

II - Litoral Oeste

III – Sobral/
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26

Ibiapaba

27

Guaraciaba do Norte

561.625,63

211.656,45

509

Hidrolândia

437.547,83

183.435,59

367

28

Ipu

533.200,47

225.766,88

424

29

Reriutaba

443.778,38

253.987,74
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30

São Benedito

275.860,93

126.993,87

234

31

Sobral

1.156.942,94

451.533,76

859

32

Tianguá

592.779,50

197.546,02

500

33

Ubajara

411.894,80

197.546,02

242

34

Santana do Acaraú

506.956,41

169.325,16

414

35

Cariré

194.682,71

84.662,58

152

36

Viçosa do Ceará

366.750,96

126.993,87

321

37

Pacujá

206.755,20

70.552,15

176

38

Crateús

541.072,15

239.877,31

495

39

Nova Russas

487.233,39

169.325,16

461

40

Tamboril

526.307,71

183.435,59

493

Parambu

480.947,31

169.325,16

383

Tauá

532.638,47

225.766,88

489

Ipueiras

492.669,44

169.325,16

497

44

Novo Oriente

252.825,14

84.662,58

180

45

Monsenhor Tabosa

122.012,12

14.110,43

89

46

Independência

240.601,70

84.662,58

178

47

Boa Viagem

574.648,05

211.656,45

384

48

Canindé

610.400,28

268.098,17

436

49

Mombaça

400.432,87

126.993,87

309

50

Pedra Branca

616.263,58

282.208,60

454

Quixadá

581.527,95

225.766,88

438

Quixeramobim

532.656,30

239.877,31

532

53

Santa Quitéria

459.218,43

197.546,02

365

54

Senador Pompeu

434.835,14

169.325,16

325

55

Madalena

119.317,59

14.110,43

149

Redenção

406.724,42

141.104,30

276

57

Aracoiaba

177.880,14

56.441,72

180

58

Aracati

577.169,29

239.877,31

439

59

Beberibe

538.249,58

197.546,02

497

60

Jaguaribe

441.263,25

211.656,45

325

Morada Nova

587.604,81

211.656,45

496

Pereiro

491.275,48

197.546,02

394

63

Russas

699.003,90

282.208,60

401

64

Tabuleiro do Norte

506.201,92

211.656,45

342

65

Jaguaruana

553.284,60

211.656,45

421

Juazeiro do Norte

1.383.929,16

620.858,92

1302

67

Acopiara

561.834,09

225.766,88

310

68

Araripe

511.186,64

169.325,16

297

41
42
43

51
52

56

61
62

66

IV - Sertão de
Inhamuns

V - Sertão
Central

VI - Baturité

VII - Litorial
Leste/Jaguaribe

VIII Cariri/Centro Sul
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69

Brejo Santo

512.584,35

211.656,45

326

70

Barbalha

517.045,17

225.766,88

352

71

Campos Sales

404.926,16

197.546,02

273

72

Cedro

452.482,93

183.435,59

324

73

Crato

996.916,92

423.312,90

683

74

Icó

491.348,60

169.325,16

514

75

Iguatu

707.905,02

310.429,46

454

76

Lavras da Mangabeira

440.848,39

141.104,30

244

77

Mauriti

566.845,86

211.656,45

365

78

Milagres

509.210,95

169.325,16

489

79

Várzea Alegre

457.614,06

169.325,16

513

80

Assaré

168.130,48

56.441,72

180

81

Jardim

474.949,20

169.325,16

329

82

Aurora

469.927,12

169.325,16

395

83

Jucás

199.152,45

70.552,15

156

84

Nova Olinda

240.384,26

84.662,58

175

57.000.000,00

23.000.000,00

42093

Total

36. Responsável(eis) pelo Projeto
Coordenadoria / Gerência
Técnico
E-mail
Fone

Coordenadoria de Educação Profissional (COEDP)
Marta Emilia/Flávia Rodrigues
flaviar@seduc.ce.gov.br
3101 2162 – 3101 3928
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Secretaria (Proponente)

Secretaria da Educação do Estado do Ceará - SEDUC

Programa (PPA)

014 - Ensino Médio Articulado à Educação Profissional

Mapp nº 1382

Apoio as Ações de Formação Profissional das Escolas
Profissionais

Período de Execução

Fevereiro a Dezembro de 2015

Categoria

Estruturante – Inclusão Produtiva Urbana

1. Descrição do Projeto
O projeto é composto por duas ações: Impressão da Apostila da área Técnica e o material
de consumo para implantação da Tecnologia SEBRAE do conceito de
empreendedorismo, ações essas que suprem as escolas profissionais com material didático
que auxiliam o ensino e aprendizagem dos discentes. Trata-se de um projeto que, agregado às
demais ações, proporcionam a melhoria da qualidade da formação técnica profissional ofertada
pela rede de escolas profissionais.
2. Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual
Na configuração atual do Brasil, o crescimento econômico é claro e visível. O Ceará não é
indiferente a esta realidade, vivencia-se um ciclo de desenvolvimento que pode vir a ser
equitativo se o investimento no desenvolvimento das pessoas for a base deste. Todavia , a falta
de profissionais qualificados pode comprometer este crescimento. È neste contexto que as
políticas públicas do Ceará têm sido elaboradas e implementadas para atuar sobre essa
realidade, no sentido de impactar na inclusão social da população. Neste paradigma, a
Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC) tem por resultado estratégico
proporcionar a diversificação do currículo do ensino médio e sua articulação com a educação
profissional.
As ações planejadas para o projeto proposto estão contempladas no Plano Plurianual
2012/2015 (PPA), por meio do Programa 014 - Ensino Médio Articulado à Educação
Profissional. Objetivo 002 - garantir aos estudantes da EEEP formação técnica em nível médio
e qualificação profissional que atendam às necessidades do mundo do trabalho, alinhadas ao
desenvolvimento do Estado. A meta na qual o Projeto se insere - Meta 00582 que ´e a de
“garantir a 100% dos alunos das Escolas Estaduais de Educação Profissional, formação
técnica pedagógica e qualificação profissional articulada aos setores produtivos” e se inclui na
Iniciativa 00834 - aquisição e impressão de materiais pedagógicos, apoio a projetos de estudo
e pesquisas e concessão de bolsa estágio.


3. Diagnóstico

No Ceará, o número de indivíduos em situação de extrema pobreza atingiu a marca de
1.502.924 habitantes, o que equivale a 9,24% do total no Brasil e a 17,8% da população
cearense. (Gráfico 1).
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Gráfico 01: Proporção da população residente em domicílios particulares permanentes sem
rendimento e com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de 1 a 70 reais, segundo
grupos etários – Brasil, Nordeste, Ceará – 2010.

Fonte: IBGE, Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010. Elaboração:
IPECE.
Focando no público a ser beneficiado por esse projeto, analisou-se a taxa de analfabetismo da
população do estado do Ceará com 15 anos ou mais e observou- se que segundo o IBGE, das
6,2 milhões de pessoas nessa faixa etária, 5,08 milhões são consideradas alfabetizadas, o que
corresponde a 81,2%. Considerando a situação do domicílio desse mesmo grupo, tem-se que
nas áreas urbanas 85,8% são alfabetizados e nas áreas rurais essa proporção é reduzida para
66,8%,
Embora apresente ainda um número expressivo de analfabetos, é interessante ressaltar que no
período 2000/2010 observou-se uma redução de 26,5% para 18,8% na taxa de analfabetos no
Estado. Essa proporção é sentida tanto nas áreas urbanas onde o indicador aponta uma
diminuição dessa taxa de 20,3% para 14,2% quanto nas áreas rurais onde a taxa de
analfabetismo caiu acima de 10 pontos percentuais, passando de 43,8% para 33,2% (gráfico
02).
Gráfico 02: Taxa de analfabetismo (pessoas com 15 anos ou mais de idade) por situação do
domicílio - Ceará - 2000/2010

Fonte: IBGE. Elaboração: IPECE
259

Tabela 01: Taxa de Analfabetismo para as pessoas de 15 anos ou mais de idade Macrorregiões de Planejamento – 2000/2010.

Macrorregião
de
Planejamento

Grandes Grupos de Idade
População com até 15
População 15 anos ou
anos ou mais
mais
alfabetizada
2000
2010
2000
2010
4.938.392
6.264.131
3.627.614
5.087.493
135.453
167.008
88.235
123.937
812.359
983.822
537.637
739.004

CEARÁ
Baturité
Cariri/Centro Sul
Litoral
348.819
Leste/Jaguaribe
Litoral Oeste
446.013
RMF
2.105.574
Sertão Central
363.174
Sertão dos
261.055
Inhamuns
Sobral/Ibiapaba
465.945
Fonte: IBGE. Elaboração: IPECE.

Taxa de
Analfabetismo
2000
26,54
34,86
33,82

2010
18,78
25,79
24,88

426.494

235.863

322.344

32,38

24,42

587.849
2.751.358
447.377

283.423
1.801.658
225.237

432.573
2.492.680
322.463

36,45
14,43
37,98

26,41
9,40
27,92

300.426

158.853

209.846

39,15

30,15

599.797

296.708

444.646

36,32

25,87

Considerando o fator educacional, segundo o Relatório de Indicadores Sociais do Ceará (2009,
p. 53 e 54) a juventude cearense tem logrado êxito no término do Ensino Fundamental (80%),
situação que não se configura no Médio (52%), agravando-se no Superior (3%) 19. Além disso, é
importante observar o baixo desempenho educacional, constatado em disciplinas básicas
(Português e Matemática), o que compromete o pleno desenvolvimento cognitivo e a
capacidade de pensar, de articular ideias, de pesquisar e de solucionar problemas e
consequentemente, afeta de forma negativa a inserção no mundo do trabalho. Conforme
Boletim SPAECE 2011 20, o padrão de desempenho dos alunos do 3º ano do ensino médio da
rede pública estadual, tanto nas disciplinas de língua português como matemática, são críticos,
o que decorre de uma formação básica fragmentada que necessita de uma política educacional
que venha a trabalhar essas lacunas não só no nível médio, mas no fundamental, de onde
nascem as aprendizagens cognitivas, sociais e pessoais.
Conforme dados do IPECE, em 2009, aproximadamente, 4,1 milhões de pessoas foram
consideradas como ocupadas no Ceará, enquanto que por volta de 300 mil pessoas estavam
na condição de desempregadas. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o número de
ocupados foi de aproximadamente 1,6 milhões e o de desempregados foi de quase 188 mil
pessoas. Esta situação tem sido alterada nos últimos anos, segundo dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (CAGED)/ Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), o
Ceará apresentou ligeiro crescimento na taxa de empregos no mês de outubro de 2012, o que
significa um crescimento de 0,37% com relação ao mês de estoque anterior. Esse acréscimo
apresentou-se nas atividades de comércio, indústria de transformação e serviços.
Do ponto de vista econômico, a demanda do mercado de trabalho por maior educação acaba
por agir como um mecanismo de exclusão para aqueles que não contam com ela.

19

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Indicadores Sociais do Ceará. Disponível
Acessado
em
http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/sinteseindicadores/Indicadores_Sociais_Ceara_2009.pdf
04.02.2012

20
Sistema
de
Avaliação
do
estado
do
Ceará
(SPAECE).
Disponível
http://www.spaece.caedufjf.net/repositorio/spaece/pdf/BOLETIM_SPAECE_2011_VOL2.pdf Acessado em 01.12.2012
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As causas para o aumento do desemprego entre jovens de 15 a 24 anos, pode dever-se a
fatores diversos. Talvez, a mais considerada seja o descompasso entre a oferta e a demanda
de mão de obra juvenil, isto é, entre o ritmo da oferta de vagas para essa idade e a velocidade
do crescimento da população jovem. Há de se considerar também que os jovens se deparam
com maiores dificuldades de inserção no mundo do trabalho devido à falta de experiência
profissional e qualificação inadequada ou inexistente.
Compreendendo essa condicionante, o Governo do Estado, através da Secretaria da Educação
amplia sistematicamente o número de Escolas Estaduais de Educação Profissional objetivando
formar educandos mais preparados para o mundo laboral tendo por vertentes a associação
entre estudo e o trabalho. Esta política possibilita a seus beneficiários um diferencial em sua
formação, constituindo-se em importantes estratégias de impacto econômico e social.

4. Justificativa
O investimento no sistema educativo de qualidade representa as premissas e objetivos de um
país. A demanda do mercado de trabalho por profissionais com maiores níveis educacionais
acaba por agir como um mecanismo de exclusão para aqueles que não contam com ela
(DIEESE 2008, p. 46 apud Id., p. 26).
Os estudantes das escolas públicas são geralmente de baixa renda, ou seja, integram o grupo
mais pobre da população que, ao buscar emprego, não os consegue, gerando um ciclo de
“manutenção da pobreza” Id., entretanto o fosso social não se restringe a esse aspecto, ele
pode induzir a outras consequências que o autor vincula, tais como a violência, as atividades
ilegais e outros.
Corroborando com esta afirmativa se apresenta as ideias do pesquisador (COSTA, 2010, p.
36) 21 citando o IPEA,
As questões que afetam a juventude são vividas de forma diversificada e
desigual entre os jovens, variando de acordo com a origem social, os níveis de
renda, o sexo, a raça, as disparidades socioeconômicas entre campo e cidade,
entre as regiões do país, os padrões de discriminação e preconceito vigentes,
que repercutem sobre as oportunidades efetivamente disponíveis a cada um
(IPEA, 2009 apud Id., p. 30).

Nesse contexto, compete à escola o desenvolvimento social e pessoal de seus educandos,
considerando:
Domínio da leitura e da escrita; capacidade de fazer cálculos e de resolver
problemas; capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e
situações; capacidade de compreender e atuar em seu entorno social; receber
criticamente os meios de comunicação; capacidade para localizar, acessar e
usar melhor a informação acumulada e capacidade de planejar, trabalhar e
decidir em grupo. (COSTA, 2006, p. 54-57). 22

Um governo que visa uma sociedade justa e solidária tem na educação de qualidade sua
principal ação, ou seja, investir no capital humano. Nesse ínterim, as propostas de ensino das
21

COSTA, M. de O. Educação e trabalho juvenil em um contexto de crescimento econômico: a
realidade do Ceará – Fortaleza :Instituto de Desenvolvimento. 2010.
22
COSTA, Antonio Carlos Gomes da. Vieira, Maria Adenil. Protagonismo juvenil: adolescência,
educação e participação democrática. 2. Ed – São Paulo: FTD. Salvador, BA: Fundação Odebrescht,
2006.
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Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) e do projeto e-Jovem, passam a ser
implementadas.
No caso das EEEP a proposta de ensino em tempo integral desenvolvida por essas escolas
possui um conceito que agrega de modo articulado as categorias de “Escola” como espaço
social de aprendizagem; de “Pública” como direito inalienável e intransferível de todos e de
“Currículo Integrado” como prática articuladora de múltiplas dimensões da formação humana, e
tem como meta ampliar a oferta do ensino médio para nove horas diárias através de atividades
curriculares integradas. Para isso se faz necessário a parceria e o envolvimento das diferentes
entidades da sociedade civil que compartilhem com os princípios norteadores desta proposta.
As práticas educativas previstas no currículo são orientadas pelos princípios filosóficos,
epistemológicos, pedagógicos e legais que subsidiam a organização curricular dos Cursos
Técnicos de Nível Médio Integrado definidos pelo MEC e pelo Projeto Político Pedagógico da
Unidade Escolar.
A Escola Estadual de Educação Profissional materializa a articulação da educação profissional
técnica de nível médio com o ensino médio na modalidade integrada – Lei n° 11.741 de 16 de
junho de 2008, Art. 36-C, inciso I, intensifica o domínio das linguagens básicas universais,
favorece a iniciação e qualificação profissional, resgatando valores, auto-estima e
impulsionando o protagonismo juvenil; ofertando ao jovem cearense cursos técnicos
profissionalizantes com base curricular unitária, combinando a formação geral, científica e
cultural com a formação profissional dos educandos, cursos esses desenvolvidos em 3 (três)
anos com jornada em tempo integral.
Atualmente, estão em funcionamento, 113 EEEP, destas, 21 em Fortaleza. A implantação das
EEEP, em maioria, no interior do Estado, cria oportunidades de profissionalização e novos
caminhos para a busca do conhecimento, geração de emprego e renda, indica o nível de
compromisso com a formação profissional da juventude cearense, ao tempo em que representa
um grande desafio: o desenvolvimento de 53 cursos técnicos que atendam às premissas
preceituadas no Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004: organização, por áreas profissionais,
em função da estrutura sócio ocupacional e tecnológica e sob articulação de esforços das
áreas da educação, do trabalho e emprego e da ciência e tecnologia, com vistas ao combate à
pobreza, por meio da elevação da escolaridade dos jovens cearenses.
Diante da complexidade da política empreendida, apresentamos as ações propostas neste
documento seguidas das respectivas justificativas que fundamentam a necessidade de suporte
financeiro com vistas a incentivar e apoiar a participação dos jovens na sociedade, despertando
habilidades e valores necessários para que se tornem cidadãos conscientes e dispostos a
assumir um papel pró-ativo ao longo das suas vidas e com isso, maiores chances de inserção
no mundo do trabalho com consequente redução do quadro de pobreza dos estudantes.
Ação 1: Impressão da Apostila da área Técnica
A ação pleiteada é Instrumentalizar os estudantes de apostilas técnicas dando-lhe
propriedade material das apostilas que lhes permita estruturar biblioteca particular inerente à
formação técnica, apropriando-se intelectualmente dos fundamentos teórico-metodológicos
dos conteúdos, tanto nas situações de aprendizagem desenvolvidas em sala de aula quanto
no autodesenvolvimento profissional dos estudantes. A referida ação de impressão de apostila
da área técnica oportuniza o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes.
Atingido graus de empoderamento intelectual, incrementam-se oportunidades sociais e
econômicas, pela melhoria do acesso à literatura específica da produção técnico-científica da
profissão a ser exercida pelos estudantes.

Ação 2: Aquisição de material de consumo para implantação da Tecnologia SEBRAE do
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conceito de empreendedorismo
A ação pretendida fundamenta-se na missão da escola estadual de educação profissional de
integrar a formação escolar de nível médio com uma habilitação profissional técnica através de
educação acadêmica de excelência, formação para o mundo do trabalho e práticas e vivências
de protagonismo juvenil. O SEBRAE/CE insere-se no processo de capacitação, com a vertente
de formação empreendedora, através da disseminação do conhecimento e metodologias junto
ao corpo docente da disciplina Temáticas, Práticas e Vivências visando assim, integrar a
formação escolar de nível médio com a formação em Empreendedorismo, a ser desenvolvida
por professores da Base Nacional Comum através da parceria SEDUC/SEBRAE. Essa ação
garante as condições materiais que possibilite a capacitação dos educandos para o
desenvolvimento de competências empreendedoras, que contribuirão para o planejamento e
criação de negócios sustentáveis e com foco em oportunidades identificadas no mercado.
Como temática de formação, são contemplados os tópicos: Crescendo e Empreendendo;
Iniciando um Pequeno Grande Negócio e, Como Elaborar Plano de Negócios. Ao término do
ano letivo os alunos recebem certificado do SEBRAE, relativo às 80h de desenvolvimento das
temáticas. Ressalta-se que esta parceria vem sendo estabelecida desde 2010.
Com o compromisso de garantir o direito à educação e o direito ao trabalho, ou seja, o direito à
profissionalização, conforme preceitua o artigo 227 da Constituição Federal, a Secretaria da
Educação do Ceará implementou a rede estadual de escolas profissionais, em 2008, com a
oferta de 4 cursos. Em 2015, a previsão de matrícula é de 44.227 estudantes, 53 cursos
técnicos, em 113 escolas profissionais.
Os indicadores de expansão da oferta de educação profissional indicam o nível de
compromisso com a formação profissional da juventude cearense, ao tempo em que
representam um grande desafio: a estruturação de 53 cursos técnicos que atendam as
premissas preceituadas no Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004: organização, por áreas
profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica e sob a articulação de
esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego e da ciência e tecnologia.
Para dimensionar a complexidade da política implementada, cabe a análise dos indicadores de
evolução da rede de escolas estaduais de educação profissionais, de 2008 a 2013.
Evolução do total de cursos técnicos ofertados

Evolução da Matrícula da Educação Profissional
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Número de técnicos formados pela Educação Profissional

O financiamento da maioria das ações descritas neste documento tinham como fonte o
FUNDEB. No entanto, dado o atual contexto de repasse federal, em 2013, e da utilização
desse fundo, no âmbito da SEDUC-CE, vinculando-o significativamente à remuneração dos
profissionais da educação, com implicação em mais de 90% do FUNDEB, faz-se necessário
recorrer ao Fundo Estadual de Combate a Pobreza/FECOP como instrumento de apoio ao
projeto educacional da rede de escolas estaduais de educação profissional, política de
incremento de oportunidades sociais e econômicas, pelo caráter de profissionalização de
38.669 jovens cearenses em condições de vulnerabilidade social.

5. Histórico
Dentre as ações pleiteadas neste documento, segue o histórico de financiamento dessas:

Ano
2009
2010

Valor Total
Aplicado
(FUNDEB)
1.152.000,00
1.825.278,29

Valor FECOP

Total

Nº de
Beneficiários

-

1.152.000,00
1.825.278,29

11.806
19.065
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2011
2012
2013
2014



3.326.457,35
4.805.016,02
-

2.427.855,55
1.677.995,85

3.326.457,35
4.805.016,02
2.427.855,55
1.677.995,85

25.688
31.693
38.699
44.227

6. Público Alvo

Alunos do Ensino Médio das Escolas Estaduais de Educação Profissional
6.1 Critérios para Seleção dos Beneficiários
O critério adotado para ser beneficiário desse projeto é o aluno estar regularmente matriculado
na rede de escolas estaduais de educação profissional.

7. Objetivos
Geral
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.
Específicos




Possibilitar empoderamento intelectual dos beneficiários na área de formação técnica;
Capacitar os beneficiários em competências empreendedoras que viabilizem projetos de
geração de trabalho e renda para os alunos e suas famílias;
Contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem oportunizando formação técnica que
possibilite sua inserção no mundo do trabalho.

8. Atividades/Detalhamento das atividades
Ação 1 – Impressão de apostilas da área técnica
1.1. Construção das apostilas devidamente validadas pelo consultor.
As apostilas são construídas numa rede de produção colaborativa entre os professores
coordenadores dos cursos técnicos. Posteriormente são validadas pela equipe da Célula de
Desenvolvimento do Currículo e Ensino Técnico. As apostilhas são postadas no site da
SEDUC.
1.2. Publicação da Portaria aportando os recursos a serem disponibilizados às escolas.
Tendo como referência o número de páginas de cada apostilha e oferta (cursos e número de
turmas) de cada escola, e definido o valor a ser repassado por unidade escolar. O valor inicial
de cálculo é de R$ 0,05 (cinco centavos) por páginas. Para publicação dessa portaria é
realizado o planejamento da execução financeira pelas CREDE/SEFOR/escolas e publicado o
valor global do ano.

1.3. Disponibilização pela SEDUC dos códigos e das fontes do orçamento público.
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Cada escola profissional, após receber a portaria contendo o valor aportado para o exercício
anual, fará um planejamento da sua execução. Após esse planejamento receberá da SEUC a
funcional programática para realizar a licitação na modalidade convite.
1.4 – Realização da licitação pela escola
A escola de posse da funcional programática realizará o processo licitatório no licita web, e
enviará o processo a SEDUC para que seja providenciado o empenho.
1.4 – Realização da licitação pela escola
A escola de posse da funcional programática realizará o processo licitatório no licita web, e
enviará o processo a SEDUC para que seja providenciado o empenho.
1.5 – Emissão do empenho pela SEDUC
após a finalização do processo licitatório a escola envia o processo à SEDUC para que
seja emitido a nota de empenho (NE). Após a emissão da NE pela SEDUC, a escola visualiza
no sistema, imprime e comunica ao fornecedor para a execução do serviço.
1.6 – Execução do serviço pela contratada e recebimento das apostilas pelas escolas.
A escola entrega ao fornecedor a ordem se serviço para execução do serviço conforme
contrato. Após impressão das apostilas pela empresa contratada, as escolas atestam o
recebimento do serviço e encaminham o processo a SEDUC para pagamento. As apostilas
recebidas são entregues aos alunos.
1.7 – Realização do pagamento pela SEDUC
A escola encaminha o processo para a SEDUC para que seja efetivado o pagamento.

Ação 2 – Aquisição de material de consumo para implantação da tecnologia SEBRAE no
conceito de empreendedorismo.
2.1. Definição do material de consumo a ser adquirido.
A SEDUC envia para as escolas a relação de material de consumo indispensável para o
desenvolvimento do projeto. As escolas analisam a relação enviado e definem a sua
necessidade de aquisição. Essa relação é reenviada a SEDUC para que esta calcule o
parâmetro de mercado, e inclua na portaria de aporte a ser publicizada.
2.2. Publicação da Portaria aportando os recursos a serem disponibilizados às escolas.
Tendo como referência o retorno dado pela escola, a SEDUC define o valor. Para publicação
dessa portaria
é realizado o planejamento da execução financeira pelas
CREDE/SEFOR/escolas e publicado o valor global do ano.
2.3. Disponibilização pela SEDUC dos códigos e das fontes do orçamento público.
Cada escola profissional, após receber a portaria contendo o valor aportado para o exercício
anual, fará um planejamento da sua execução. Após esse planejamento receberá da SEUC a
funcional programática para realizar a licitação na modalidade convite.
2.4 – Realização da licitação pela escola
A escola de posse da funcional programática realizará o processo licitatório no licita web, e
enviará o processo a SEDUC para que seja providenciado o empenho.

266

2.4 – Realização da licitação pela escola
A escola de posse da funcional programática realizará o processo licitatório no licita web, e
enviará o processo a SEDUC para que seja providenciado o empenho.
2.5 – Emissão do empenho pela SEDUC
Após a finalização do processo licitatório a escola envia o processo à SEDUC para que seja
emitido a nota de empenho (NE). Após a emissão da NE pela SEDUC, a escola visualiza no
sistema, imprime e comunica ao fornecedor para a aquisição do bem
2.6 – Execução do serviço pela contratada e recebimento das apostilas pelas escolas.
A escola entrega ao fornecedor a ordem se fornecimento para execução do serviço conforme
contrato. Após impressão das apostilas pela empresa contratada, as escolas atestam o
recebimento do serviço e encaminham o processo a SEDUC para pagamento. As apostilas
recebidas são entregues aos alunos.
2.7 – Realização do pagamento pela SEDUC
A escola encaminha o processo devidamente instuído para a SEDUC para que seja efetivado

o pagamento.
9. Produtos
Produtos
Alunos atendidos com apostilas
Educandos capacitados

2015
Meios de Verificação
44.227 Relatório, por escolas, da entrega das apostilas.
35.499 Relatório de Certificação emitido pelo SEBRAE

10. Metas



Subsidiar a impressão de 100% das apostilas técnicas, atendendo a 44.227 alunos do
EMI;
Implantar a tecnologia do SEBRAE no conceito de empreendedorismo em 100% das
turmas de 1º anos das escolas profissionais, atendendo a 17.910 alunos do Ensino Médio
Integrado.

11. Resultados Esperados
Com essas ações espera-se obter os seguintes resultados:



Qualificação da formação técnica ofertada para efetiva inserção no mundo do trabalho;
Capacitação dos estudantes de competências empreendedoras que contribuirão para
planejamento e criação de negócios sustentáveis.

12. Integração de Ações
Esse projeto tem como objetivo implementar o escopo curricular implantado nas escolas
profissionais, o que implica numa integração intrínseca entre mundo de trabalho e formação do
educando. Aliado a isso, soma-se o fato dessas ações proporcionarem o fortalecimento do
projeto educativo desenvolvido nessas escolas, integrando-se dessa forma a todas as
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atividades desenvolvidas do Programa 14, PA 19483. Agrega-se ainda a esse projeto a parceria
firmada com o SEBRAE como forma de concretizar a formação em empreendedorismo, que
tem como pilar os seguintes eixos: Crescendo e Empreendendo, Iniciando um Pequeno
Grande Negócio e Como Elaborar Plano de Negócios.
13. Monitoramento
O monitoramento das ações aqui propostas será efetuado pela Célula de Gestão de Materiais –
CEGEM, à medida que as ações forem desencadeadas e considerando o formato de cada
ação.
Essa célula atentará aos documentos citados nos Meios de Verificação expressos nesse
projeto e manterá um constante diálogo com a escolas com o intuito de acompanhar a
execução de cada ação. Esse processo é contínuo e sistemático para que possamos
diagnosticar e corrigir os entraves durante a execução.
13.1. Coleta de Dados
A coleta de dados, é realizada sazonalmente de acordo com o efetivação das ações. A cada
etapa da ação executada será feita uma interlocução com os entes responsáveis e será
solicitado documento comprobatório da sua execução. O tipo de documento está
intrinsecamente relacionado com a atividade desenvolvida.
13.2 Cadastro dos Beneficiários
Serão atendidos todos os alunos das escolas profissionais e a bas de cadastro desses alunos
é o SIGE (Sistema Integrado de Gestão Escolar).
14. Pressupostos de Risco
Os obstáculos aqui relatados decorrem da realidade vivenciada. Assim, elencam-se alguns
itens que diretamente podem influenciar na execução das metas e no cronograma de execução
do projeto,



Morosidade no processo de licitação dos diversos materiais impressos.
Morosidade na contratação da empresas.

15. Orçamento 2015
Detalhamento
Valor FECOP (R$)

Valor Total (R$)

1.421.000,00

1.421.000,00

Elemento de Despesa
(339030)

279.000,00

279.000,00

Total

1.700.000,00

1.700.000,00

Natureza da Despesa
1. DESPESA CORRENTE
1.1.2 Serviço de terceiros –
pessoa jurídica
Elemento de Despesa
(339039)
1.1.3 Material de consumo

16. Cronograma de Desembolso - Fonte FECOP
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Item de Despesa

Elemento de
Despesa

Repasse para escola para
impressão de apostilhas da
área técnica

339039

1.421.000,00

1.421.000,00

Aquisição de material de
consumo para implantação da
tecnologia SEBRAE no
conceito de
empreendedorismo

339030

279.000,00

279.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

Março (R$)

TOTAL (R$)

TOTAL (R$)

17. Distribuição dos Recursos por Municípios em 2015

N°

REGIÃO
ADMINISTRATIVA

MUNICÍPIOS

VALOR FECOP (R$)

VALOR
OUTRAS
FONTES
(R$)

PESSOAS
BENEFICIADAS

01 – REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA
1

R.O 01

Fortaleza

R$ 300.337,23

8572

2

R.O 01

Caucaia

R$ 33.255,74

1039

3

R.O 01

Pacatuba

R$ 27.444,03

724

4

R.O 01

Itaitinga

R$ 16.215,32

515

5

R.O 01

Guaiúba

R$ 17.096,72

500

6

R.O 01

Maracanaú

R$ 30.182,67

884

7

R.O 01

Eusébio

R$ 20.163,04

571

8

R.O 01

Maranguape

R$ 16.063,36

475

9

R.O 01

Aquiraz

R$ 19.720,65

599

10

R.O 01

S. Gonçalo

R$ 11.144,17

369

11

R.O 01

Trairi

R$ 21.010,67

551

12

R.O 01

Paracuru

R$ 20.703,36

515

13

R.O 01

Paraipaba

R$ 10.445,13

376

14

R.O 01

Cascavel

R$ 19.521,41

552

15

R.O 01

Horizonte

R$ 18.224,64

502

16

R.O 01

Pacajus

R$ 14.733,93

416

R$ 596.262,07

17.160

TOTAL

02 – LITORAL OESTE
17

R.O 02

Itapajé

R$ 7.214,45

279

269

18

R.O 02

Amontada

R$ 9.176,48

303

19

R.O 02

Uruburetama

R$ 9.218,29

180

20

R.O 02

Itapipoca

R$ 17.380,39

566

21

R.O 02

Pentecoste

R$ 12.524,26

396

22

R.O 02

Acaraú

R$ 16.860,33

521

23

R.O 02

MARCO

R$ 8.634,06

180

24

R.O 02

Bela Cruz

R$ 13.879,54

366

25

R.O 02

Granja

R$ 21.571,42

315

26

R.O 02

Camocim

R$ 21.993,38

574

R$ 138.452,60

3.680

TOTAL

03 – SOBRAL/IBIAPABA
27

R.O 03

S. Benedito

R$ 7.633,19

247

28

R.O 03

Tianguá

R$ 14.013,52

530

29

R.O 03

Viçosa

R$ 17.579,63

501

30

R.O 03

Ipu

R$ 17.998,38

504

31

R.O 03

Guaraciaba

R$ 15.972,18

526

32

R.O 03

Ubajara

R$ 12.932,88

290

33

R.O 03

Reriutaba

R$ 10.907,78

285

34

R.O 03

Massapê

R$ 22.206,13

544

35

R.O 03

Cariré

R$ 11.126,18

332

36

R.O 03

Pacujá

R$ 10.271,80

356

37

R.O 03

Hidrolândia

R$ 17.214,92

425

38

R.O 03

S. do Acaraú

R$ 17.579,63

506

39

R.O 03

Sobral

R$ 36.344,60

988

R$ 211.780,82

6.034

TOTAL

04 – SERTÃO DOS INHAMUNS
40

R.O 04

Crateús

R$ 15.806,71

521

41

R.O 04

Ipueiras

R$ 19.568,69

522

42

R.O 04

Independência

R$ 10.606,13

358

43

R.O 04

Novo Oriente

R$ 12.929,50

360

44

R.O 04

Nova Russas

R$ 18.011,89

532

45

R.O 04

Tamboril

R$ 18.109,82

511

46

R.O 04

Tauá

R$ 17.562,75

517

47

R.O 04

Parambu

R$ 16.732,01

437

R$ 129.327,50

3.758

TOTAL

05 – SERTÃO CENTRAL
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48

R.O 05

Canindé

R$ 18.330,44

453

49

R.O 05

Sta. Quitéria

R$ 15.313,66

438

50

R.O 05

Boa Viagem

R$ 14.155,35

463

51

R.O 05

Quixadá

R$ 16.786,04

475

52

R.O 05

Quixeramobim

R$ 20.017,83

539

53

R.O 05

Mombaça

R$ 11.022,60

366

54

R.O 05

Pedra Branca

R$ 20.841,82

535

55

R.O 05

Senador

R$ 12.711,10

361

R$ 129.178,84

3.630

TOTAL

REGIÃO 06 – BATURITÉ
56

R.O 06

Aracoiaba

R$ 9.218,29

180

57

R.O 06

Redenção

R$ 12.578,29

296

R$ 21.796,58

476

TOTAL

REGIÃO 07 – LITORAL LESTE
58

R.O 07

Aracati

R$ 17.545,86

514

59

R.O 07

Morada Nova

R$ 20.190,06

514

60

R.O 07

Jaguaruana

R$ 16.029,59

534

61

R.O 07

Russas

R$ 13.986,50

440

62

R.O 07

Tab. do Norte

R$ 13.930,20

367

63

R.O 07

Beberibe

R$ 20.848,57

607

64

R.O 07

Jaguaribe

R$ 12.900,21

356

65

R.O 07

Pereiro

R$ 16.681,35

436

R$ 132.112,34

3.768

TOTAL

REGIÃO 08 – CARIRI – CENTRO SUL
66

R.O 08

Acopiara

R$ 13.967,35

355

67

R.O 08

Jucás

R$ 11.345,68

336

68

R.O 08

Iguatu

R$ 24.823,36

663

69

R.O 08

Várzea Alegre

R$ 18.893,29

573

70

R.O 08

Cedro

R$ 12.521,99

341

71

R.O 08

Icó

R$ 20.612,18

531

72

R.O 08

Lavras

R$ 12.937,36

317

73

R.O 08

Camp. Sales

R$ 9.746,09

291

74

R.O 08

Assaré

R$ 9.218,29

180

75

R.O 08

Araripe

R$ 16.144,41

477

76

R.O 08

Nova Olinda

R$ 11.801,58

355

77

R.O 08

Crato

R$ 34.123,63

891
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79

R.O 08

Barbalha

R$ 16.371,77

372

80

R.O 08

Jardim

R$ 18.775,09

509

81

R.O 08

Juazeiro

R$ 45.999,51

1415

82

R.O 08

Milagres

R$ 17.221,67

522

83

R.O 08

Aurora

R$ 18.454,28

478

84

R.O 08

Brejo Santo

R$ 13.989,88

398

85

R.O 08

Mauriti

R$ 14.141,84

449

TOTAL

R$ 341.089,25

9.453

TOTAL

R$ 1.700.000,00

47.959

18. Responsável pelo Projeto
Coordenadoria / Gerência
Técnico
E-mail
Fone

Coordenadoria de Educação Profissional – COEDP
Dária Belém Morais / Helena Silva Almeida
daria@seduc.gov.br
helena@seduc.ce.gov.br
3101.3935
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ANEXO
MARCO LÓGICO – MAPPs 807, 1017 e 1382
Cadeia Lógica
de Objetivos

Descrição

Aumento da escolaridade
média da população

Indicadores

% da população com ensino
médio completo

Impactos

Educandos ingressando
no nível superior e/ou
mercado de trabalho

Produtos

Sistema Integrado de Gestão Escolar
(SIGE)
PNAD – IBGE

Aumento da mão de obra
qualificada com formação
profissional técnica

Resultados

Meios de Verificação

% de educandos formado nas
áreas com escassez de mão de
obra qualificadas

SINE – IDT

Riscos
Não alimentação dos dados nos
sistemas
Problemas técnicos nos sistemas
Recessão econômica e outros motivos
políticos

% de educandos inseridos no
mercado de trabalho.
% de educandos que
ingressaram no ensino superior

Redução da evasão
escolar

% de evasão escolar

Fortalecimento da Gestão
e Desenvolvimento
curricular da equipe de
gestão

% de gestores e equipe com
formação em desenvolvimento
curricular

Sistema Integrado de Gestão Escolar
(SIGE)

Evasão, abandono e transferência
para rede regular de ensino

Relatórios de Formação de gestores e
professores

Educandos com formação
% educandos qualificados nas
profissional técnica
EEEP
integrada ao ensino médio

Relatório do SIGE

Evasão, abandono e transferência
para a rede regular de ensino médio

Gestores capacitados

Relatórios: capacitações e formações

Rotatividade de profissionais como
gestores e professores

% gestores capacitados

273

Professores com formação
% professores formados
continuada

Educandos em campo de
estágio

% educandos em campo de
estágio

Material didático impresso

Valor uso do recurso pelas
escolas

Apoio às ações de
fomento ao
empreendedorismo
Atividades

% de Material Impresso

Sistema de Acompanhamento das
Aquisições (SAA)

Disponibilidade de vagas nos setores
empresarial, governamental e
sociedade civil para receber os
estagiários

Falha nos processos licitatórios

Garantia de apoio logístico Nº de educandos beneficiados
(alimentação, hospedagem com apoio logístico
e deslocamento)
Contratação de serviços
securitários

Nº de educandos inseridos na
apólice de seguro

Extrato de publicação no DOE

Concessão bolsa estágio

Nº Termo Compromisso de
Estágio e Termo Realização de
Estágio

Relatório do SICE (TCE e TRE
assinados, analisados e arquivados)

Recursos financeiros

% de recursos deliberados

Deliberação do CCPIS e SAA

Equipe técnica da
coordenadoria da
educação profissional
Insumos

Relatório do SICE (TCE e TRE
assinados, analisados e arquivados)

Equipe gestora e
professores da base
técnica das escolas
profissionais
Parceria com os setores
empresarial,
governamental e
sociedade civil

Inconsistências ou falta de dados
pessoais e bancários dos discentes no
SICE e no banco Bradesco
Atraso na liberação do recurso
financeiros

Extrato de publicação no DOE
Falta de pessoal qualificado para
assumir o cargo de professor

Nº de profissionais
SIGE/ Instituto Centec

Nº de parceiros captados

Relatórios do SICE

Disponibilidade de vagas nos setores
empresarial, governamental e
sociedade civil para receber os
estagiários
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Secretaria (Proponente)

Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC)

Programa (PPA)

021 Promoção da Juventude

Mapp (Nº e Denominação)

900 – Formação Complementar em Informática para alunos do
Ensino Médio da Rede Pública e Egressos – e-Jovem

Período de Execução (em 2015)

Março a Dezembro

Categoria

Estruturante - Educação

1. Descrição do Projeto
O projeto se apoia na ideia de que a educação de qualidade é um forte instrumento de mudanças
individuais, refletindo diretamente na vida em sociedade e no desenvolvimento regional
econômico-social, sendo implementado com objetivo de formar jovens que se encontram em
situação de vulnerabilidade social. Sua proposta visa oferecer formação complementar para
educandos dos 8º e 9º ano do ensino fundamental e concluintes do ensino médio e egressos da
rede pública em diversas comunidades de Fortaleza e municípios do estado do Ceará.
Dito isto, o e-Jovem, visa integrar a Educação Profissional às diferentes modalidades de educação
e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, oferecendo formação complementar em
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) com ênfase no protagonismo juvenil, como forma
de incentivar e apoiar a participação dos jovens na sociedade, despertando habilidades e valores
necessários para que se tornem cidadãos conscientes e dispostos a assumir um papel pró-ativo
ao longo das suas vidas e com isso, maiores chances de inserção no mundo do trabalho.

2. Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual
A implementação das ações planejadas para o projeto estão contempladas no Plano Plurianual
(PPA) 1 , por meio do Programa 021 - Promoção da Juventude; Objetivo 013 – Desenvolver ações
e projetos pedagógicos que estimulem o protagonismo dos jovens e o empreendedorismo social;
Meta 01503 – Ampliar o atendimento do Programa e-Jovem para 184 municípios até 2014;
Iniciativa 02307 – Formação complementar dos jovens em Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) e em línguas estrangeiras.
O projeto contribui para o alcance do resultado estratégico do Governo “Educação Básica
Ampliada com Qualidade” Suas realizações poderão ser aferidas por meio do indicador “Matrícula
da educação profissional em nível médio da rede estadual”.

3. Diagnóstico
O Ceará, teve uma redução no número de indivíduos em situação de extrema pobreza, se
comparado dados apresentados em 2012 e 2013, conforme IPECE 2 e representados pela tabela
01. Em 2012, teve-se 717.746 indivíduos nessa condição, enquanto em 2013, configurou-se
695.454 pessoas. Isto significa uma redução de 22.992 pessoas. Na contra mão desses dados os
índices do Brasil e região nordeste cresceram no mesmo período. Analisando estes dados se
1

Plano Plurianual 2012-2015. Disponível http://www.seplag.ce.gov.br/images/stories/Planejamento/PlanoPlurianual/PPA-2012-2015/PPA%202012-2015%20-%20LEI.pdf Acessado 24.01.15
2

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). Informe nº 81 Disponível
http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/ipece-informe/Ipece_Informe_81_02_dezembro_2014.pdf Acessado 25.01.15
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pode inicialmente dizer que o Ceará esta em situação confortável se comparado ao Nordeste e ao
Brasil, pois uma redução de 2,71% no número de pessoas que saíram da linha de extrema
pobreza 3 é algo memorável, todavia ainda é grande a população que permanece nesse rol de
excluídos, onde as condições de vida são absolutamente carentes. Para essas é necessário uma
boa governança, onde as politicas publicas de curto e longo prazo visem colaborar com o
desenvolvimento da sociedade.
Tabela 01: Número de Extremamente Pobres – Brasil, Ceará Nordeste – 2012 - 2013

Fonte: elaboração própria a partir da PNAD/IBGE
Seguindo nas reflexões e focando nas taxas de analfabetismo da população do estado do Ceará,
observou-se que segundo o IPECE 4 , houve uma trajetória de queda, passando de 24,8% em 2001
para 16,3% em 2012. Se considerar a divisão por faixa etária, a tabela 02 demonstra o declínio do
percentual de analfabetos de 2001 a 2012. Dessa analise pode-se aferir que o governo do Estado
tem investido na ampliação da educação em todos os níveis, todavia a população mais jovem é a
que apresenta os menores índices de analfabetismo, onde a taxa declinou de 6,8% para 1,4%.
Tabela 02: Taxa de Analfabetismo por gênero, cor e faixa etária – Ceará (2001, 2006 e 2012).

Fonte: Adaptado de PNAD 2001, 2006 e 2012. Elaboração: IPECE.
De fato, apesar de ter ocorrido uma redução na taxa de analfabetismo no Ceará. Os anos de
estudo da população é outro fator preponderante na contextualização da educação, pois como é
sabido, quanto mais anos investidos na formação associado à qualidade desta reflete-se no
desenvolvimento da região.

3

se traduz em uma renda domiciliar mensal per capita menor ou igual R$ 83,68, (o Governo Federal definiu
uma linha de extrema pobreza igual a R$ 70,00, avaliada em reais de setembro de 2010. O IPECE fez equivalência
desse valor para setembro de 2013, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
4

IPECE.
Informe
nº
81.
Disponível
informe/Ipece_Informe_65_23_outubro_2013.pdf Acessado 25.01.15

http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/ipece-
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A este respeito no gráfico 01, são expostos os anos de estudo da população no Brasil, Nordeste,
Ceará e Região Metropolitana Fortaleza (RMF), respectivamente. Pode-se perceber que no
Ceará, a escolaridade média é de 6,1 anos de estudo, o correspondente ao ensino fundamental
incompleto, ou seja, ainda é baixa a taxa se formação dos cearenses. O mínimo exigido de
escolarização para se poder pleitear um emprego formal, com rendimentos que possam garantir
uma sobrevivência equilibrada é o ensino médio completo, isso significa dedicar-se de 12 a 13
anos de estudo o que na média cearense não ocorre.
Dissecando mais o gráfico 01, percebe-se que quem se encontra na RMF tem mais anos de
estudo o que se assemelha a média do Brasil. No caso da RMF a escolaridade maior é vinculada
a maior oferta de trabalho formal que exige indivíduos com maior grau de formação.
Gráfico 01 – Escolaridade média de adultos – 25 anos ou mais (em anos de estudo).

Fonte: Adaptado de PNAD 2001, 2006 e 2012. Elaboração: IPECE 5
Seguindo a tendência, segundo o Relatório de Indicadores Sociais do Ceará (2009, p. 53 e 54) a
juventude cearense tem logrado êxito no término do Ensino Fundamental (80%), situação que não
se configura no Ensino Médio (52%), piorando no Ensino Superior (3%) 6 . Além disso, é
importante observar o baixo nível de aprendizagem constatado nas disciplinas básicas que
compromete o pleno desenvolvimento cognitivo, a capacidade de pensar, de articular ideias, de
pesquisar e de solucionar problemas e consequentemente, afeta de forma negativa a inserção no
mundo do trabalho. Conforme Boletim SPAECE 2011 7 , o padrão de desempenho dos alunos do
3º ano do ensino médio da rede pública estadual, tanto nas disciplinas de língua português como
matemática, são críticos, o que decorre de uma formação básica fragmentada que necessita de

5

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Indicadores Sociais do Ceará. Disponível
http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/Indicadores_Sociais_2012.pdf Acessado 24.01.15
6

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Indicadores Sociais do Ceará. Disponível
Acessado
em
http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/sinteseindicadores/Indicadores_Sociais_Ceara_2009.pdf
04.02.2012
7

Sistema
de
Avaliação
do
estado
do
Ceará
(SPAECE).
Disponível
http://www.spaece.caedufjf.net/repositorio/spaece/pdf/BOLETIM_SPAECE_2011_VOL2.pdf Acessado em 01.12.2012
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uma política educacional que venha a trabalhar essas lacunas não só no nível médio, mas no
fundamental, de onde nascem as aprendizagens cognitivas, sociais e pessoais.
Do ponto de vista econômico, a demanda do mercado de trabalho por mais educação acaba por
agir como um mecanismo de exclusão para aqueles que não contam com ela.
Compreendendo essa condicionante, o Governo do Estado, através da Secretaria da Educação
implementa o projeto e-Jovem. O projeto se apoia na ideia de que a educação de qualidade é um
forte instrumento de mudanças individuais, refletindo diretamente na vida em sociedade e no
desenvolvimento regional econômico-social, sendo implementado com objetivo de formar jovens
que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

4. Justificativa
O investimento em um sistema educativo de qualidade representa o reconhecimento dos gestores
de que o mundo do trabalho exige cada vez mais qualificação e competências e que esta
demanda acaba por agir como um mecanismo de exclusão para aqueles que não contam com ela.
As pessoas que estudam nas escolas publicas são geralmente originárias de famílias pobres e,
por causa da baixa qualidade do ensino ao buscar as vagas de emprego, não as conseguem,
gerando um ciclo de “manutenção da pobreza” Id., entretanto o fosso social não se restringe a
esse aspecto, ele pode induzir a outras consequência que o autor vincula, como a violência, as
atividade ilegais e outros.
Corroborando com a discussão se tem as ideias do pesquisador, COSTA, 2010, p. 36) 8 citando o
IPEA,
As questões que afetam a juventude são vividas de forma diversificada e desigual
entre os jovens, variando de acordo com a origem social, os níveis de renda, o
sexo, a raça, as disparidades socioeconômicas entre campo e cidade, entre as
regiões do país, os padrões de discriminação e preconceito vigentes, que
repercutem sobre as oportunidades efetivamente disponíveis a cada um (IPEA,
2009 apud Id., p. 30).

Esse fato é determinante para o acirramento da concorrência e favorece aqueles que são
melhores preparados. O acesso a novos conhecimentos e linguagens são fatores que diferenciam
na conquista por vagas no mundo do trabalho.
Borges corrobora com a discussão ao expressar,
Estudos já elaborados comprovam que apenas a educação passada em sala de
aula, não ensina crianças e jovens a se tornarem “grandes” cidadãos, além de
ocupar apenas uma parte do tempo destes, deixando-os ociosos grande parte do
seu tempo, e é neste ponto que os Projetos Sociais complementam em conjunto
com as escolas o desempenho destes seres (Borges et al., 2012) 9 .

Ciente desta problemática a gestão governamental tem privilegiado investimentos na expansão do
ensino médio, responsabilidade constitucional do Estado, fortalecendo a política de formação e
8

COSTA, M. de O. Educação e trabalho juvenil em um contexto de crescimento econômico: a realidade do
Ceará – Fortaleza :Instituto de Desenvolvimento. 2010.
9
BORGES, Fabio Frantz, HOFF, Giuliano, BORGES, Marco Túlio do Amaral, NASCIMENTO, Poliana Pereira do.
A importância dos Projetos Sociais para o desenvolvimento social, educacional e profissional de crianças e jovens.
Disponível em http://procidade.wordpress.com/2011/03/11/a-importancia-dos-projetos-sociais-para-o- desenvolvimentosocial-educacional-e-profissional-de-criancas-e-jovens/ Acessado 05.02.2012.
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profissionalização dos jovens cearenses, além de colaborar com os municípios nas políticas que
contribuam para a qualidade do Ensino Fundamental. Em ambas esferas o objetivo é propiciar
oportunidade de inserção no processo produtivo e melhoria da qualidade de vida da população
jovem.
Nesse ínterim, a proposta do projeto e-Jovem, foi idealizada respeitando as características sociais
e culturais do alunado do 8º e 9º ano do ensino fundamental, concluintes e egressos do ensino
médio da educação básica num processo educativo centrado no sujeito, abrangendo diversas
dimensões e possibilitando o desenvolvimento pleno das potencialidades do educando. Constituise também em uma estratégia que amplia o tempo de permanência no ambiente escolar,
facilitando, a transição entre a escola e o trabalho e assegurando os direitos de acesso à
educação e ao mundo do trabalho.

5. Histórico
O e-Jovem foi idealizado em 2007, suas atividades entraram em vigor precisamente dia 24 de
setembro, com 12 turmas, atendendo 200 educandos, denominado protótipo, fase em que foram
verificados e validados a proposta do projeto na formação do educando. Inicialmente foi
executado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará
(SECITECE). Todavia em 2008, foi transferido para SEDUC que faz ajustes nas suas concepções,
metodologias e metas visando beneficiar mais jovens.
Desde o inicio da execução do projeto, aqui apresentado, os recursos foram custeados pelo
FECOP. A tabela 01 agrega os valores investidos por ano e a quantidade de educandos
beneficiados.
Tabela 03 – Valores e Beneficiados, 2008 – 2014
Ano
Valor FECOP
Valor (outras fontes) Valor Total Aplicado
2008
1.805.054,00
1.805.054,00
2009
5.398.885,00
5.398.885,00
2010
5.400.000,00
5.400.000,00
2011*
2012
8.000.000,00
8.000.000,00
2013*
2014
5.000.000,00
5.000.000,00
*Nos anos de 2011 e 2013, o projeto não teve aporte de recursos.

Nº de Beneficiários
3000
5000
5000
6.500
4.450

6. Público Alvo
Educandos do ensino fundamental e médio da rede publica de ensino.
6.1. Critérios adotados para seleção dos beneficiários
A educação é um direito constitucional assegurado pelo Estado a todos, como condição para a
formação humana e para o exercício da democracia. Isto posto, limitar o acesso da população em
idade escolar seria contra o que demanda a Carta Magna, todavia, o projeto definiu os critérios:
Os educandos regularmente matriculados nos 8º e 9º ano ensino fundamental, e médio, devem
apresentar declaração que comprove sua matrícula, cópia do RG e do comprovante de
residência*;
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Os educandos egressos devem exibir o certificado de conclusão do ensino médio, cópia do RG e
do comprovante de residência*.
6.2. Documentos comprobatórios da situação de pobreza
*Comprovantes aceitos
 Fatura de energia elétrica que demonstre o consumo de até 80 kwh mensais;
 Fatura de água que demonstre o consumo de até 10 (dez) metros cúbicos mensais;
 Comprovante de inscrição em benefícios assistenciais do Governo Federal;
 Comprovante de obtenção de rendimento mensal inferior a meio salário mínimo por
membro do núcleo familiar.

7. Objetivos (Geral e Específico)
Geral
Oferecer aos educandos
empreendedorismo.

formação

em

tecnologia

da

informação

comunicação,

e

Específicos





Possibilitar o desenvolvimento pessoal e social, além de fortalecer o protagonismo estudantil
dos educandos;
Proporcionar aos educandos oportunidade de complementação da formação escolar e
desenvolvimento de suas potencialidades;
Desenvolver projetos de empreendedorismo social, nas comunidades e escolas inseridas no
projeto;
Oferecer formação de característica tecnológica e profissional que possibilite a qualificação
dos educandos nas áreas de informática.

8. Atividades / Detalhamento das atividades
a. Instruções e celebração do contrato de gestão
Para a formalização dos tramites que antecedem a publicação do contrato de gestão, segue-se
instruindo o processo visando atender as exigências do check-list da SEPLAG. Neste constam
termo de referência, programa de trabalho, parecer jurídico, termo de dispensa de licitação,
relatório SIAP/SIOF com a dotação específica para o Contrato de Gestão, certidões, entre outros
documentos.
b. Aulas ministradas
As aulas serão ministradas de acordo com a carga horária de cada disciplina e módulos, levando
em consideração a matriz curricular. O educador/instrutor é lotado de forma a atender as
necessidades do módulo/disciplina. Os educandos regularmente matriculado no ensino
fundamental/médio, cursam os módulos no contra turno.
c. Realização de formações continuadas
As formações serão realizadas mensalmente e visam agregar aos educadores/instrutores
competências e habilidades para o trabalho em sala com os educandos. Essas são ministradas
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pelos tutores, profissionais qualificados e responsáveis pelo monitoramento das disciplinas, bem
como desenvolvedor do material didático.
d. Implantação dos projetos sociais
Os projetos sociais representam a relevância da concepção de educação empreendedora do
Projeto e-Jovem, pois reúne as aspirações, os sonhos, e o planejamento dos jovens que cursam o
módulo fundamental e módulo I, e visa fomentar o empreendedorismo social juvenil. Os projetos
são desenvolvidos durante a maior parte do curso, onde os educados formam uma equipe de no
máximo 5 integrantes, e suas ações são voltadas para um contexto social, onde a comunidade a
ser contemplada pode ser do próprio bairro onde moram, uma instituição, ONG, associação, a
escola, enfim, lugares que permitam uma ação social que cause impacto positivo. Os projetos
sociais possibilitam aos educandos a implementação dos empreendimentos criados por eles,
incentivando a liderança consciente, a pró-atividade e o empreendedorismo na trajetória de vida
destes, além de contribuir para seu empoderamento enquanto agente motivador e capaz de
realizar mudanças sociais positivas.
d. Disponibilização do programa de aprendiz.
Por suas características de formação o e-Jovem foi validado pelo Mistério Trabalho e Emprego
(MTE) como um programa de aprendizagem sob com número 12704, no arco de telemática, no
Arco Ocupacional da Telemática, tendo por funções: Assistente de Vendas na área de Informática
ou com tecnologia; Helpdek (assistência); Operador de Micro e Serviços administrativos com
informática; Telemarketing e vendas. Bem como, no curso 36862 com a Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO), própria levando o nome de "Programa Estadual de Aprendizagem - e-Jovem Técnicas Administrativas e Vendas", quanto as fuções tem-se: 415105 – Arquivista de
documentos; 411005 - Auxiliar de Escritório; 414105 – Auxiliar de Almoxarifado; 411005 – Auxiliar
de Estoque; 411010 - Assistente Administrativo; 411030 - Auxiliar de Pessoal; 422105 –
Secretária; 411035 - Auxiliar de estatística; 421125 - Operador de caixa; 521125 - Repositor de
estoque; 521110 – Vendedor; 521110 – Atendente; 784105 – Embalador a mão.
Sendo assim passa a fazer parte do Programa Jovem Aprendiz, conforme Lei 10.097/2000 Decreto Federal 5.598/2005. Esta Lei obriga as empresas a contratar e matricular nos cursos dos
Serviços Nacionais de Aprendizagem percentual de aprendizes entre 5% e 15% dos
trabalhadores. As turmas são compostas pelos cursistas que concluíram o módulo I do e-Jovem
em anos anteriores, e caso sobrem vagas nas turmas, essas são supridas através da aplicação de
teste de nível a outros que interessem. A faixa etária dos beneficiários é de 16 a 22 anos. Os
educandos nesta condição tem garantido: o salário mínimo hora; a duração da jornada de trabalho
de no máximo seis horas diárias, incluindo as atividades teóricas e práticas, e todos os direitos
trabalhistas e previdenciários assegurados aos demais empregados da empresa de acordo com a
Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). A vigência do contrato de cada aprendiz é de no
mínimo 01 ano. Trata-se, em suma de inserção, onde o governo garante a formação/teoria e a
concedente a prática.

9. Produtos
Produtos
Educandos capacitados
Projetos sociais implantados
Educandos capacitados e
inseridos no mundo do trabalho
Educandos em campo de estágio

2014
4.450
480
150
1.500

Fontes de Verificação
Certificados emitidos
Plano de ação implementado
Contrato assinados e arquivados
Termos assinados e arquivados
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10. Metas





Matricular e qualificar 4.450 jovens em TI;
Qualificar 2400 educandos do módulo fundamental e módulo I em educação
empreendedora e informática básica;
Qualificar 1650 educandos do módulo II em suporte, desenvolvimento web e de software;
Implantar 15 turmas pelo programa jovem aprendiz.

11. Resultados Esperados




Qualificação dos educandos matriculados;
Projetos sociais executados;
Contribuição para inserção dos jovens no mundo do trabalho.

12. Integração de Ações
Inicialmente este projeto permite a execução do projeto Concessão de bolsa de estudo para
alunos das escolas de educação profissional (Mapp 807), pois os educandos em processo de
formação demandam campo de estágio a fim de ampliar processos de aprendizagem.
Outras parcerias a nível externo que o projeto vem angariando, ao longo de sua implementação
são:











Ashoka (Programa Geração MudaMundo) - Metodologia de projetos sociais;
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - (CPQT) Estruturação do Módulo II e treinamento de instrutores;
Instituto Empreender - Metodologia de Empregabilidade (e-Jovem Plus);
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) - Metodologia da
disciplina de Empreendedorismo Empresarial;
Geração da Paz - Integração e colaboração na execução do Café Mundial;
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) - Troca de conteúdos e produção de
web aulas;
Google - Utilização do serviço de Google Apps sem ônus;
Coordenadoria de Desenvolvimento da Escola e da Aprendizagem (CODEA) - Formação
para os professores do Ensino Médio noturno;
Universidade do Trabalho Digital (UTD), por meio da SECITECE - Utilização de espaços
para treinamentos e complementaridade de estudo e qualificação para o trabalho criando
novas possibilidades de profissionalização em Tecnologia da Informação;
Oracle - Capacitação para a equipe de tutoria e desenvolvimento.

O intuito dessas é fortalecer a metodologia de trabalho e consequentemente corroboram para o
alcance dos resultados do projeto.
Mesmo sabendo que a inserção está situada no plano econômico-político, ou seja, são fatores
externos ao projeto, derivado dos processos de globalização em curso no Brasil e no mundo.
Todavia estratégias poderiam ser implantadas nos setores empresarial, governamental e
sociedade civil para que dessem reais oportunidades a esses educandos de demonstrar suas
habilidades. Assim, esses setores passariam a conhecer o espaço da escola e virem a captar
seus profissionais na escola. Garantir, portanto, a inserção não depende do projeto, mas de
questões de ordem social, política e econômica a serem equacionadas.
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13. Monitoramento
O desenvolvimento das atividades acadêmicas dos educandos se dá diariamente, através do
controle da frequência tanto destes como dos educadores/instrutores. A equipe de supervisão e os
instrutores/educadores têm como tarefa fazer esse monitoramento, incluindo a inserção dos dados
no e-Jovem Virtual - Plataforma de Gestão Educacional, desenvolvida pela equipe do projeto,
especialmente para atender as demandas deste com tecnologias líderes de mercado: Java / JSF /
JPA / Bootstrap / Primefaces e o Moddle – pacote de software destinado a produção de ambientes
virtuais de aprendizagem, é fornecido gratuitamente como um software open source. Além da
frequência são registrados os dados referentes a vida acadêmica dos estudantes, as notas em
cada disciplina, além de outras observações importantes para o acompanhamento desses. A partir
desses sistemas é possível mensurar as notas, frequências, levantamento de perfil, e até a
certificação. Além deste o Sistema Integrado de Gestão Escolar (SIGE) também monitora os
dados dos educandos.
O acompanhamento dos estudantes em campo de estágio, a todos que receberão a concessão, é
realizado através do Sistema Informatizado de Captação de Estágio (SICE), alimentado da
mesma forma que o SIGE. Além das informações acadêmicas o SICE gera o Termo de
Compromisso de Estágio (TCE), documento obrigatório a todos educandos, assinado por esses,
escola e empresa e Termo de Realização de Estágio (TRE), documento gerado para certificar o
número de horas estagiadas nas instituições concedentes.

13.1 Dados Utilizados
Serão coletados dados referentes aos números de turmas implantadas, aulas ministradas, número
de eventos de capacitação realizados e número de educandos beneficiados.
A coleta de dados, será realizado por meio do recebimento do relatório gerencial e de atividades
apresentado pela OS, onde constam documentos comprobatorios de execução das ações
propostas, alem de relatórios do e-Jovem Virtual, Moodle.

13.2. Cadastro dos Beneficiários
A base de informações quanto aos 4.450 beneficiários decorre do e-Jovem Virtual, Moodle e SIGE
o qual contém dados pessoais, filiação, endereço, instituição de ensino, histórico e desempenho
acadêmico entre outros.

14.

Pressupostos de Risco

Os obstáculos relatados decorrem da realidade vivenciada em anos anteriores, assim elenca-se
alguns itens que diretamente podem influenciar na execução das metas e no cronograma de
execução do projeto,





Atraso na liberação do recurso financeiro;
Demora nos tramites de instrução e publicação do vínculo jurídico, instrumento que permite
execução das metas do projeto;
Falta de pessoal qualificado para assumir a função de educador/instrutor nas turmas no
interior do Estado;
Infraestrutura dos laboratórios de informáticas das escolas irregulares.
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15.

Orçamento 2015
Detalhamento
NATUREZA DA DESPESA
1. DESPESAS CORRENTES

Valor FECOP
(R$)

Valor Outras
Fontes (R$)

Valor Total (R$)

1.1 Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica
Elemento de Despesa (335039)
TOTAL (R$)

3.000.000,00
3.000.000,00

0
0

3.000.000,00
3.000.000,00

16. Cronograma de Desembolso Fonte FECOP
Item de Despesa

Mar (R$)

Total (R$)

Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica

3.000.000,00

3.000.000,00

Total (R$)

3.000.000,00

3.000.000,00

*O valor solicitado em 2015, é para complementar as metas do projeto de 2014, permitindo assim
que a formação dos educandos seja concluída.

17. Distribuição dos Recursos por Municípios em 2015

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Região
Administrativa

I - Região
Metropolitana
Fortaleza

12
13
14
15
16

II - Litoral Oeste

Municípios

Valor FECOP (R$)

Fortaleza
Aquiraz
Cascavel
Caucaia
Eusébio
Horizonte
Itaitinga
Maracanaú
Maranguape
Pacajus
Pacatuba

1.342.690,00
8.427,00
8.427,00
50.562,00
8.427,00
33.708,00
8.427,00
81.461,00
50.562,00
42.135,00
8.427,00

Valor Outras
Fontes
(R$)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pessoas
Beneficiadas
1500
15
15
90
15
60
15
145
90
75
15

São Gonçalo do
Amarante

8.427,00

0

15

Acaraú
Camocim
Granja
Itapajé

8.427,00
25.281,00
8.427,00
25.281,00

0
0
0
0

15
45
15
45
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14
15

Itapipoca
Pentecostes

44.944,00
8.427,00

0
0

80
15

16

Guaraciaba do
Norte

8.427,00

0

15

17

Ipú

8.427,00

0

15

18

São Benedito

25.281,00

0

45

19
20
21

Sobral
Meruoca
Tianguá

207.866,00
11.236,00
67.416,00

0
0
0

370
20
120

Viçosa do Ceará

33.708,00

0

60

23
24
25
26
27
28
29
30

Caridade
Carnaubal
Coreaú
Groaíras
Reriutaba
Croatá
Crateús
Tauá

8.427,00
8.427,00
8.427,00
8.427,00
8.427,00
8.427,00
8.427,00
42.135,00

0
0
0
0
0
0
0
0

15
15
15
15
15
15
15
75

31

Quiterianópoles

8.427,00

0

15

Monsenhor
Tabosa

25.281,00

0

45

33
34
35
36
37
38
39

Nova Russas
Aiuaba
Parambu
Boa Viagem
Canindé
Pedra Branca
Quixadá

8.427,00
8.427,00
8.427,00
8.427,00
8.427,00
8.427,00
44.944,00

0
0
0
0
0
0
0

15
15
15
15
15
15
80

40

Quixeramobim

33.708,00

0

60

41

Santa Quitéria

8.427,00

0

15

Senador Pompeu

8.427,00

0

15

Solonópole
Banabuiú
Choró
Ibicuitinga
Deputado Irapuan
Pinheiro
Milhã
Mombaça
Redenção
Acarape
Aracoiaba

8.427,00
25.281,00
8.427,00
8.427,00

0
0
0
0

15
45
15
15

8.427,00

0

15

8.427,00
8.427,00
33.708,00
8.427,00
8.427,00

0
0
0
0
0

15
15
60
15
15

22

32

42
43
44
45
46

III Sobral/Ibiapaba

IV - Sertão de
Inhamuns

V - Sertão
Central

47
48
49
50
51
52

VI - Baturité
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53
54
55

Baturite
Aracati
Beberibe

25.281,00
8.427,00
16.854,00

0
0
0

45
15
30

Russas

8.427,00

0

15

57

Limoeiro do Norte

8.427,00

0

15

58

Iracema

8.427,00

0

15

59

Juazeiro do Norte

61.798,00

0

110

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Acopiara
Brejo Santo
Barbalha
Altaneira
Cedro
Crato
Icó
Iguatu
Mauriti
Milagres

8.427,00
70.225,00
8.427,00
8.427,00
33.708,00
44.944,00
25.281,00
36.517,00
33.708,00
33.708,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
125
15
15
60
80
45
65
60
60

70

Várzea Alegre

8.427,00

0

15

71

Assaré

0
0,00

15
4.450

56

VII – Litoral
Leste/Jaguaribe

VIII Cariri/Centro Sul

Total

8.427,00
3.000.000,00

18. Responsável(eis) pelo Projeto
Coordenadoria / Gerência
Técnico
E-mail
Fone

Coordenadoria de Educação Profissional (COEDP)
Andréa Rocha/Flávia Rodrigues
andrearocha@seduc.ce.gov.br / flaviar@seduc.ce.gov.br
3101 2162 – 3101 3928
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ANEXO I
Marco Lógico
Cadeia
Lógica de
Objetivos

Descrição

Indicadores

Meios de Verificação

Riscos

Impactos

Contribuição na diminuição no
índice de evasão escolar

% de evasão escolar

Relatório do SIGE

Violência, pobreza, defasagem
escolar, entre outros.

Colaboração com a inserção dos
beneficiários no mercado de
trabalho

% de beneficiários inseridos no
mercado de trabalho durante o curso
ou nos seis meses posteriores a data
de término do curso

Dados relativos às contratações
de alunos por empresas

Recessão econômica e outros
motivos políticos, econômicos e
sociais que afetam a disponibilidade
de empregos

% de gestores e equipe com
formação em desenvolvimento
curricular

Relatório das Formações

Alunos certificados em cursos
profissionalizantes

Quantitativo de alunos certificados por
módulo e por ano

Dados sobre as quantidades de
alunos aprovados nos cursos
nas plataformas virtuais

Projetos sociais executados

Quantitativo de projetos sociais
executados

Dados sobre os projetos sociais
coletados durante a execução
das turmas e armazenados em
nossas plataformas virtuais

Resultados
Fortalecimento da Gestão e
Desenvolvimento curricular da
equipe de gestão

Produtos
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Estagiários para empresas privadas
Quantitativo de alunos em situação de
e entidades da Administração
estágio durante o período do curso
Direta e Indireta

Atividades

Relatório do SICE com os
quantitativos de TCEs e TREs
assinados e arquivados
Dados sobre os alunos
estagiários armazenados em
nossas plataformas virtuais

Turmas implementadas

Quantitativo de turmas
implementadas nas escolas e
instituições parceiras

Dados sobre as turmas
armazenados em nossas
plataformas virtuais

Turmas na modalidade Jovem
Aprendiz implementadas

Quantitativo de turmas na modalidade
Jovem Aprendiz implementadas nas
escolas e instituições parceiras

Quantitativo de contratos de
aprendizagem arquivados e
assinados

Formação continuada de
educadores e instrutores

Quantitativo de formações e
treinamentos realizadas com os
educadores e instrutores

Disponibilização do programa de
aprendizagem

Quantitativo de educandos na
condição de aprendiz

Contratação de serviços
securitários

Quantitativo de educandos inseridos
na apólice de seguro

Instruções e celebração do
contrato de gestão
Dados acerca das formações
armazenados em nossas
plataformas virtuais

Quantitativo de contratos de
aprendizagem arquivados e
assinados
Extrato de publicação no DOE

A não destinação ou diminuição das
verbas públicas nas leis
orçamentárias e nos orçamentos
públicos do Estado do Ceará
Disponibilidade de vagas nos setores
empresarial, governamental e
sociedade civil para receber os
estagiários.

Disponibilidade de vagas nos setores
empresarial, governamental e
sociedade civil para receber os
estagiários.
Demora nos tramites de instrução e
publicação do vinculo jurídico,
instrumento que permite execução
das metas do projeto
Falta de pessoal qualificado para
assumir a função de educador e
instrutor nas turmas no interior do
Estado.

Disponibilidade de vagas nos setores
empresarial, governamental e
sociedade civil para receber os
estagiários.
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Concessão bolsa estágio

Recursos financeiros do FECOP

Quantitativo de educandos no estágio
curricular

Percentagem do recurso deliberado

Relatório do SICE com os
quantitativos de TCEs e TREs
assinados e arquivados

Inconsistências ou falta de dados
pessoais e bancários dos discentes
no SICE e no banco Bradesco

Relatório SIAP/SIOF onde
conste a dotação específica para
o Contrato de Gestão e
Orçamento

Atrasos na liberação do recurso
financeiro

Deliberação do CCPIS

Insumos

Equipe técnica da coordenadoria
de desenvolvimento da escola e
avaliação/Protagonismo

Quantitativo de profissionais

Relatórios do Instituto CENTEC
acerca da equipe contratada

Infraestrutura dos laboratórios de
informáticas das escolas em pleno
funcionamento.

Quantitativo de laboratórios em pleno Dados acerca das condições dos Problemas com internet e mobiliários
funcionamento nas escolas onde
laboratórios armazenados em
e ambientação dos laboratórios de
ocorrem os cursos.
nossas plataformas virtuais.
informática.

Parceria com os setores
empresarial, governamental e
sociedade civil.

Dados acerca das empresas
parceiras armazenados em
nossas plataformas virtuais.

Quantitativo de parceiros captados.

Disponibilidade de vagas nos setores
empresarial, governamental e
sociedade civil para receber os
estagiários.
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Secretaria (Proponente)
Programa (PPA)
Mapp (Nº e Denominação)
Período de Execução
Categoria

Secretaria da Educação
073
1350: Desenvolvimento do Projeto Jovem de Futuro
05/03/2015 a 31/12/2015
Estruturante - Educação

1. Descrição da proposta do projeto
O Projeto foi concebido e testado pelo Instituto Unibanco em escolas públicas. Em 2011 passou
para a fase de transferência da tecnologia aos Estados interessados. A Secretaria da Educação
do Ceará apresentou ao Instituto plano de trabalho e aderiu ao Jovem de Futuro para
implantação nas escolas estaduais de ensino médio.
A base do Projeto é a capacitação em gestão escolar para resultados, oferecida pelo Instituto
Unibanco, para o grupo gestor do Projeto da escola, para a criação de um Plano de Melhoria
de Qualidade que é implementado ao longo de três anos, correspondente ao ciclo do Ensino
Médio. Cada unidade define seu próprio planejamento, identificando carências e necessidades
lado a lado com os parâmetros de qualidade que pretende alcançar em cada aspecto da vida
escolar. Podem ser a média dos alunos, o perfil dos professores, as rotinas administrativas,
instalações físicas.
É uma proposta que visa mobilizar alunos, professores e famílias em torno de metas pactuadas
para um mesmo objetivo: garantir que os jovens entrem, permaneçam, tenham um bom
desempenho e terminem o Ensino Médio. O Jovem de Futuro estabelece metas mínimas para
alguns índices ao longo dos seus três anos de implementação, tais como: aumento de 25
pontos na média de desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática nas
avaliações de larga escala; redução de 50% na proporção de alunos com rendimento abaixo do
nível intermediário na escala SAEB e SPAECE; redução de 40% na evasão de alunos entre o
primeiro e o último ano de implementação.

2. Contextualização do Projeto no Planejamento Estadual
O Jovem de Futuro é uma tecnologia de Gestão Escolar para Resultados que oferece às
escolas participantes apoio técnico e financeiro para, melhorar substancialmente seu
desempenho. As escolas recebem capacitação e assessoria técnica para planejar, executar,
acompanhar e avaliar uma proposta de melhoria de seus resultados e apoio financeiro para
realização das ações estratégicas previstas neste plano. É uma proposta que visa mobilizar
alunos, professores e famílias em torno de metas pactuadas para um mesmo objetivo: garantir
que os jovens entrem, permaneçam, tenham um bom desempenho e terminem o Ensino
Médio.
O Jovem de Futuro apresenta uma convergência com a Agenda Estratégica da SEDUC, na
perspectiva de: “Desenvolver nas escolas de Ensino Médio Regular a gestão por resultados,
“Consolidar o acesso, a permanência e elevar o desempenho do aluno no Ensino Médio e
Fundamental da Rede Estadual”;
“Consolidar modelos de gestão focados na autonomia
escolar e nos resultados de aprendizagem”.

3. Diagnóstico
A Secretaria da Educação com o objetivo de garantir o acesso à educação de qualidade aos
jovens do ensino médio vem ampliando suas ações, por meio de políticas/ programas que
atendam de maneira efetiva este público. Para isto, tem desenvolvido ações conjuntas junto ao
Ministério da Educação e instituições competentes, de forma a criar a sinergia necessária para
o alcance de suas metas.
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A principal fonte de informação dos dados que serão apresentados foi o Censo 2011/2012 do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da
Educação. Foram também utilizadas informações de outras fontes como a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios – PNAD para o ano de 2009 e 2011, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
A partir dos dados e das avaliações oficiais percebe-se que ainda não foi possível superar a
dualidade histórica que tem prevalecido no Ensino Médio, tampouco garantir a universalização,
a permanência e a aprendizagem significativa para a maioria dos estudantes do Ensino Médio.
A Síntese dos Indicadores Sociais 2010 (SIS 2010) mostra evolução na educação entre 1999 e
2009, com aumento, por exemplo, do percentual de pessoas que frequentam instituições de
ensino em todas as faixas etárias, etapas e níveis de escolaridade. Apesar da maior
democratização no acesso ao sistema escolar, a adequação idade/série educacional ainda é
um desafio, principalmente na faixa de 15 a 17 anos de idade, em que só 50,9% dos
estudantes estão na série/ano adequado (ensino médio).
O Censo Escolar 2011 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) revela estabilidade
na oferta de ensino médio, com aumento de 43.014 matrículas em 2011, totalizando, 8.400.689
matrículas, correspondendo a 0,5% a mais que em 2010.
Apesar da maior democratização no acesso ao sistema escolar, dois aspectos se apresentam
como objeto de preocupação para os sistemas de ensino e constituem um desafio a ser
vencido: o percentual de jovens de 15 a 17 anos que não frequentam a escola e as taxas de
distorção idade/série educacional entre jovens da mesma idade.
Apesar de a taxa de frequência à escola na faixa etária de 15 a 17 anos tenha sido de 83,7%,
em 2011, a taxa de escolarização líquida no Ensino Médio para esse mesmo grupo, ainda que
venha crescendo, ainda se encontra no patamar de 49,4%. No estado do Ceará, a população
de 15 a 17 anos é de 530.470 desse total 412.455 estão na escola, porém matriculados são
259.970, uma taxa bruta de 77,8% (Fonte: SEDUC/COAVE/CEPES/Educacenso 2011).
Em relação às taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar, os índices apresentados
no Censo Escolar 2011 estão longe do desejável. A taxa total de aprovação na 1ª. Série do
Ensino Médio foi de 70%, enquanto 18% reprovaram e 11% abandonaram a escola nesse ano.
No estado do Ceará a taxa de aprovação na 1ª série do Ensino Médio foi de 77,1%, enquanto
8,7% foram reprovados e 14% abandonaram a escola nesse ano.
A rede estadual continua a ser a maior responsável pela oferta de Ensino Médio e responde por
86% das matrículas, enquanto que a rede privada atende 12% e as redes federal e municipal
atendem pouco mais de 1% cada.
Nesse contexto, as ações do Projeto Jovem de Futuro representa uma proposta que provoca
nas escolas o desafio de realizar um Plano que desenvolva ações voltadas para assegurar a
permanência do jovem no ambiente escolar, estimule à aprendizagem, com reflexos positivos
nos índices de conclusão do Ensino Médio e no incremento do desempenho escolar dos
alunos, na perspectiva da qualificação do processo de ensino e de aprendizagem e o
fortalecimento da Gestão Escolar para Resultados.

4. Justificativa
A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional n° 9394/96, no artigo 36 prescreve que o
currículo do Ensino Médio observará as seguintes diretrizes: destacará a educação tecnológica
básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de
transformação da sociedade e da cultura; a Língua Portuguesa como instrumento de
comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; adotará metodologias de
ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes.
Neste contexto, em agosto de 2011 a Secretaria da Educação do Ceará apresentou ao Instituto
plano de trabalho e aderiu ao Projeto Jovem de Futuro para implantação nas escolas estaduais
de ensino médio. A previsão para 2012 foi de implantação do Projeto em 100 escolas. Os
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critérios para habilitar as 100 escolas prioritárias ao processo de adesão e mais 20 escolas
reservas foram os seguintes:
a) Escolas com maiores e menores médias de proficiência no SPAECE 2010 com percentual
mínimo de participação de 80% de estudantes nas provas;
b) Matrícula exclusiva (dois terços das escolas) ou majoritariamente de ensino médio (um
terço);
c) Representação de todas as CREDEs e SEFOR.
O Estado do Ceará tem a pretensão de, até 2016, universalizar a tecnologia do JF para toda a
rede de escolas que ofertam o ensino médio regular.
O Jovem de Futuro, tecnologia concebida e testada pelo Instituto Unibanco em escola públicas
é voltado para a gestão escolar para resultados e oferece apoio técnico e financeiro para a
concepção, implantação e avaliação de um plano de melhoria da qualidade educacional, com
duração de três anos, visa aumentar significativamente o rendimento dos alunos, nas
avaliações padronizadas de Língua Portuguesa e Matemática e diminuir os índices de
abandono, estabelecendo metas mínimas, tais como: aumento em 25 pontos na média de
desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática nas avaliações de larga escola;
redução de 50% na proporção de alunos com rendimento abaixo do nível intermediário na
escala SAEB e SPAECE; redução de 40% na evasão de alunos entre o primeiro e o último ano
de implementação.
O apoio técnico financeiro que o Projeto oferece as escolas é de fundamental importância para
o desenvolvimento de ações voltadas para aqueles alunos mais carentes e que, portanto
apresentam mais necessidades de estarem na escola não somente no turno que estão
estudando, mas em outro turno atuando como monitores e recebendo ajuda de custo para
realizarem tal atividade, isso possibilita a esses jovens terem uma perspectiva positiva quanto
ao seu futuro.

5. Histórico
A Secretaria da Educação (SEDUC) aderiu ao Programa Ensino Médio Inovador (EMI), do
Ministério da Educação, que utiliza o Jovem de Futuro como tecnologia de Gestão. O objetivo
do EMI é apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas
escolas de Ensino Médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a
formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico,
atendendo também as expectativas dos estudantes do Ensino Médio e às demandas da
sociedade contemporânea. O Estado do Ceará pretende universalizar a tecnologia do JF até
2016 para toda a rede de escolas que ofertam o Ensino Médio Regular, que totalizam hoje 511
escolas.
Plano de implantação do ProEMI/Jovem de Futuro no Estado
2012 – adesão de 100 escolas ao Projeto
2013 – adesão de 124 escolas ao Projeto
2014 – adesão de 169 escolas ao Projeto
2015 – adesão de 46 escolas ao Projeto
2016 – adesão de 59 escolas ao Projeto
As escolas de Ensino Médio regular do estado do Ceará tem hoje uma tecnologia de gestão
escolar para resultados (que é o jovem de Futuro), com seus objetivos, metas e resultados
esperados definidos na Matriz Lógica do Projeto, e cada escola faz sua gestão pautada nesse
tecnologia, e o Programa Ensino Médio Inovador (proposto pelo MEC), que se propõe apoiar e
fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas de Ensino
Médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a formação integral
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com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico.
Tabela de investimentos:
Ano

Valor
FECOP

Valor (SEDUC+MEC)
(R$)

2012

---------

3.035,000,00 + 6.140,000,00

Valor Total
Aplicado
(R$)
9.175,000,00

2013

---------

5.543,000,00 + 12.430,000,00

17.973,000,00

98.767

2014

3.259.461,70

6.879.155,89

259.060

1.759.697,40 + 1.859.996,79

Nº de
Beneficiários
86.258

6. Público Alvo
Alunos de ensino Médio das Escolas Estaduais.
6.1. Critérios adotados para a seleção dos beneficiários

Alunos regularmente matriculados nas Escolas Estaduais selecionadas para o Projeto
Jovem do Futuro;

Os critérios para habilitar as 100 escolas prioritárias (ciclo 1) ao processo de adesão e
mais 20 escolas reservas foram os seguintes:
a) Escolas com maiores e menores médias de proficiência no SPAECE 2010 com
percentual mínimo de participação de 80% de estudantes nas provas;
b) Matrícula exclusiva (dois terços das escolas) ou majoritariamente de ensino médio (um
terço);
c) Representação de todas as CREDE e regiões da SEFOR.

Os critérios para a escolas do ciclo 2, foi sorteio, como também do ciclo 3 e demais
ciclos, até universalização das escolas de Ensino Médio regular.

7. Objetivos
Geral
Contribuir para que os jovens concluam o Ensino Médio com qualidade.
Específicos

Melhorar substancialmente o desempenho acadêmico doa alunos das escolas
estaduais de Ensino Médio regular;


Minimizar o índice de abandono dos alunos durante o ciclo do Ensino Médio;


Apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas
de Ensino Médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a
formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico,
atendendo também as expectativas dos estudantes do Ensino Médio e às demandas da
sociedade contemporânea.
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8. Atividades
Atividades

2015

Financiamento do plano Jovem de
Futuro para as ações de suporte a
Monitoria e Tutoria

438

Ações realizadas e prestado contas

Financiamento dos Fóruns Regionais
de Agentes Jovens
Encontros de formação para diretores
e supervisores
Encontro de alinhamento do Projeto

23

Fóruns realizados e prestado contas

5

Formações realizadas e prestado contas

10

Reconhecimento da realização
SuperAção nas escolas.

12

Encontros realizados, súmulas de cada
encontro construída e encaminhada para as
regionais e prestação de contas.
Apresentação da ficha de realização das
tarefas do SuperAção e prestação de
contas.

do

Fontes de Verificação

8.1. Detalhamento das Atividades
a) Financiamento do plano Jovem de Futuro para as ações de monitoria e tutoria.
O Estado do Ceará pretende universalizar a tecnologia do PJF até 2016 para toda a rede de
escolas que ofertam o Ensino Médio regular, que totalizam hoje 511 escolas. Para isso a
SEDUC tem um plano de implantação anual do Projeto, as escolas são sorteadas e em
seguida apresentam um plano de trabalho que contemple a melhoria dos resultados
acadêmicos, o Jovem de Futuro dispõe às escolas 11 tipos de metodologia (pedagógica e de
mobilização) dentre elas está a Monitoria e o Entre Jovens (tutoria), que para sua realização as
escolas carecem de recursos referentes ao pagamento de bolsas para os monitores e tutores.
A Monitoria é uma metodologia que desenvolve competências e habilidades para potencializar
o protagonismo juvenil, no âmbito do Jovem de Futuro, promovendo um ambiente de
aprendizagem colaborativa na escola, além de fortalecer uma postura responsável e de
envolvimento dos estudantes frente aos compromissos assumidos com a monitoria e a própria
instituição de ensino.
A metodologia estimula a cultura dos estudos fora da sala de aula, melhorando o desempenho
dos alunos do Ensino Médio e os índices de frequência no ciclo, além de desenvolver
habilidades para o mundo do trabalho. Os estudantes dão apoio a ações de reforço, atividades
culturais e esportivas, e também em bibliotecas e laboratórios de ciências e informática,
recebendo uma ajuda de custo definida pela escola como reconhecimento da sua ação.
A metodologia Entre Jovens é estruturada em um programa de tutoria, foi concebida para
assegurar atendimento educacional complementar a alunos que ingressam no Ensino Médio
com dificuldades específicas em Língua Portuguesa e Matemática. Assim contribui para
melhorar o desempenho no ciclo e aumentar os índices de conclusão do curso, diminuindo o
abandono e a evasão escolar. A metodologia é viabilizada pela participação de universitários de
cursos de licenciatura em Letras e Matemática, que são capacitados para atuar como tutores
dos alunos, auxiliando-os a recuperar conteúdos considerados elementares para a
continuidade do Ensino Médio.
b)
Financiamento dos Fóruns Regionais de Agentes Jovens
A metodologia Agente Jovem tem como objetivo estimular o estudante a compartilhar objetivos
e a participar da mobilização da comunidade escolar, o Agente Jovem atua como protagonista
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do processo de mobilização da comunidade escolar. Contribui para a conquista de objetivos
pactuados, como a melhoria da qualidade do ensino, dos índices de frequência e do clima
coletivo, compartilhando desafios e as metas estabelecidas no planejamento estratégico da
instituição.
c)
Encontros de formação para diretores e supervisores
A formação tem como propósito desenvolver a capacidade de alinhar a equipe com os
propósitos, princípios de valores do projeto e desenvolver a capacidade de mapear o ambiente,
buscando identificar pontos cruciais a serem trabalhados, estabelecendo metas e planejando
ações em direção aos objetivos delineados.

d)
Encontro de alinhamento do Projeto
Os encontros acontecem uma vez por mês com a equipe responsável pelo Projeto na SEDUC
e técnicos das regionais. Esses encontros fazem parte de um dos níveis do processo de
acompanhamento do do Jovem de Futuro.
e)
Reconhecimento da realização do SuperAção nas escolas
É uma competição solidária que mobiliza a comunidade escolar para a realização de melhorias
na infraestrutura da escola, além de sensibilizar a conscientizar para questões de interesse
coletivo. A ação acontece anualmente, com edições que alternam os temas: Melhoramento,
Meio Ambiente, Esporte e Cultura nos três anos de aplicação do Jovem de Futuro.
9. Produtos
Este Projeto atua em três eixos específicos do cotidiano escolar são eles: ALUNOS,
PROFESSOR, GESTÃO ESCOLAR. Para cada eixo são definidos produtos e/ou resultados
esperados.
Eixo Aluno
Produtos
Alunos matriculados e
frequentando a escola

Ao longo do ciclo do Fontes de Verificação
Ensino Médio
100% dos alunos
Desenvolvimento
das
metodologias
Monitoria e Tutoria, para essas ações serão
necessários os pagamentos de bolsa de
monitoria e tutoria, para os alunos
monitores e tutores.
Relatório de visita à escola,
acompanhamento e monitoramento da
superintendência escolar (bimestral e
anual).
Maior participação dos alunos nas
atividades curriculares e maior índice de
frequência – verificação no Sistema de
Gestão Escolar - SIGE

Eixo professor
Produtos

Ao longo do ciclo do Fontes de Verificação
Ensino Médio
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Professores assíduos
e desenvolvendo
práticas pedagógicas
inovadoras

100% dos Professores

Relatório de visita à escola (mensal) de
acompanhamento e monitoramento da
Superintendência Escolar
Melhoria do desempenho escolar dos
alunos.

Eixo Gestão Escolar
Produtos
Desenvolvimento e
melhoria da Gestão
Escolar

Ao longo do ciclo do Fontes de Verificação
Ensino Médio
100 % das escolas

Infraestrutura da
escola em boas
condições de uso.

Relatórios de visita técnica da
superintendência escolar.

A partir do relatório de visita técnica da
superintendência escolar, identificar o uso
eficaz dos ambiente pedagógicos
(laboratórios, sala de leitura, sala de vídeo,
biblioteca, quadra de esporte etc).

10. Metas
O Jovem de Futuro estabelece metas mínimas para alguns índices ao longo dos seus três anos
de implementação, tais como:


Aumento de 25 pontos na média de desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e
Matemática nas avaliações de larga escala;



Redução de 50% na proporção de alunos com rendimento abaixo do nível intermediário
na escala SPAECE;



Redução de 40% na evasão de alunos entre o primeiro e o último ano de
implementação.



Beneficiar 261.901 1 alunos de 438 Escolas Estaduais de Ensino Médio

11. Resultados Esperados
A perspectiva da Secretaria da Educação ao aderir ao Jovem de Futuro é propor as escolas
que aderiram ao Projeto uma tecnologia de gestão que possibilite a cada unidade definir seu
próprio planejamento, identificando carências e necessidades lado a lado com os parâmetros
de qualidade que pretende alcançar em cada aspecto da vida escolar. Podem ser a média dos
alunos, o perfil dos professores, as rotinas administrativas, instalações físicas.
1

. Dados referente ao censo 2014. A matrícula 2015 será fechada em 27 de maio de 2015. Após essa data
poderemos atualizar essa informação.
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Nesse sentido, o Plano de ação das escolas devem contemplar a real necessidade e carência
da comunidade escolar para atingir os seis resultados esperados do Projeto, são eles:
R1.Alunos com competências e habilidades desenvolvidas em Língua Portuguesa e
Matemática;
R2. Alunos com alto índice de freqüência;
R3. Professores com alto índice de freqüência;
R4. Práticas pedagógicas melhoradas;
R5. Gestão Escolar para resultados;
R6. Infraestrutura da escola melhora da.
12. Integração de Ações
O panorama que o Projeto oferece pode ser resumido nos itens abaixo:
 Novas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio
 Tecnologias Sociais e Educacionais focadas na juventude
 Perspectiva de melhoria das condições socioeconômicas da população brasileira
compreendendo que o Jovem de Futuro é uma tecnologia de gestão que propõe a
escola assessoria técnica e apoio financeiro, o desafio é;
 Construir a escola de ensino médio para e com os jovens;
 Universalizar o atendimento dos jovens de 15 a 17 anos na educação básica, de
preferência no Ensino Médio (Emenda Constitucional nº 59);
 Garantir a permanência dos jovens no Ensino Médio.
Diante do contexto segue abaixo os Indicadores de Resultado do Projeto:
 Taxa de alunos acima da média em Língua Portuguesa e Matemática por turma e
bimestre;
 Taxa de alunos com frequência acima de 75% em Língua Portuguesa e Matemática;
 Média de frequência dos professores, por série;
Diversidade das práticas pedagógicas;
 Taxa de adesão e participação dos professores em atividades complementares do PJF;
 Efetividade do grupo gestor do Projeto na escola;
 Clima escolar;
 Diversidade de parcerias existentes;
 Salas ambientes montadas, equipadas em condições de uso e utilizadas.

13. Monitoramento
O monitoramento do Jovem de Futuro ocorre por meio de:
 Visitas mensais realizadas as escolas, pelo superintendente de cada CREDE e SEFOR
e elaboração de relatório;
 Monitoramento dos dados das escolas através do Sistema de Gestão Escolar da
SEDUC;
 Instrumentais específicos de acompanhamento e monitoramento dos seis resultados
esperado do Jovem de Futuro;
 Encontros de alinhamento com equipe de superintendentes;
 Encontros de Monitoramento Físico Financeiro com gestores escolares.
13.1. Dados Utilizados
Os seis resultados esperados do Projeto serão acompanhados e coletados em períodos
específicos para cada situação:

299

R1-Id1:Taxa de alunos acima da média em Língua Portuguesa e Matemática, por turma e
período letivo - informação a ser alimentada e acompanhada no SIGE;
R2-Id2: Taxa de alunos com frequência acima de 75% em Língua Portuguesa e Matemática informação a ser alimentada e acompanhada no SIGE;
R3_Id3: Média mensal de aulas ministradas pelo professor titular; informação a ser alimentada
e acompanhada no SIGE;
R4-Id4: Diversidade de práticas pedagógicas - foco na sala de aula (repertório que o professor
possui para favorecer a aprendizagem): plano de aula; plano de avaliação dos alunos;
estratégias educativas; desenvolvimento de tema ou projeto em conjunto com outros
professores; Formulário de levantamento de informações, com definição de pesos, escala de 0
a 100, a ser preenchido pelo professor a cada período letivo e validado pelo coordenador
escolar; Alimentação no SIGE até 15 dias úteis após o encerramento de cada período letivo;
R4-Id5: Taxa de adesão e participação dos professores em atividades complementares do
Jovem de Futuro; Cronograma mensal de atividades do Jovem de Futuro na escola: frequência
de participação dos professores de acordo com o número previsto para cada atividade;
formulário de levantamento de dados pelo superintendente/supervisor; Informação a ser
alimentada e acompanhada no SIGE;
R4-Id6: Conteúdos curriculares: taxa de execução dos conteúdos curriculares previstos para a
série. Informação a ser alimentada e acompanhada no SIGE;
R5-Id7: Efetividade do grupo gestor do Projeto na escola: calendário de reuniões do grupo
gestor e frequência de participação de seus membros; taxa de cumprimento do plano de ação;
taxa de execução financeira dos recursos do projeto; participação nas reuniões e encontros de
monitoramento e de formação. Informação a ser alimentada e acompanhada no SIGE;
R6-Id10: Salas ambientes montadas, equipadas, em condições de uso e utilizadas. Informação
a ser alimentada em instrumental específico e acompanhada no SIGE.
13.2. Cadastro dos Beneficiários
O cadastro dos alunos beneficiados está registrado no Sistema de Gestão Escolar – SIGE, da
SEDUC. Através do SIGE podemos monitorar e acompanhar os índices de matrícula,
frequência e desempenho acadêmico dos alunos envolvidos no Projeto.

14. Pressupostos de Risco
Os fatores que podem ser considerados como de risco para o resultado do Projeto, são:
 Fragilidade do Grupo Gestor do Projeto;
 Plano de ação elaborado sem participação da comunidade escolar;
 Dificuldade da escola em executar o recurso recebido;
 Dificuldade da escola em prestar contas do recurso recebido;
 Fragilidade no acompanhamento e monitoramento.
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15. Orçamento 2015

Valor FECOP
(R$)

Detalhamento

Valor Total
(R$)

NATUREZA DA DESPESA
1. DESPESAS CORRENTES
1.1. Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica
Elemento de Despesa (339039)
1.2. Serviços de Terceiros - Pessoa
Física

472.869,00

472.869,00

Elemento de Despesas (339036)

3.962.640,00

3.962.640,00

Elemento de Despesas (339030)

30.000,00

30.000,00

Elemento de Despesas (339032)
TOTAL

34.491,00
4.500.000,00

34.491,00
4.500.000,00

16. Cronograma de Desembolso Fonte FECOP
Item de Mar (R$) Abri (R$) Maio(R$) Junho(R$) Jul(R$) Ago(R$) Set (R$) Out(R$) Nov(R$) Total (R$)
Despesa
100.000,00
35.000,00
45.000,00
45.000,00 45.000,00 45.000,00 50.000,00 45.000,00 62.869,00 472.869,00
339039
339036

3.962.640,00

339030

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

339032

10.000,00

10.000,00

14.491,00

34.491,00

4.017.640,00

65.000,00

69.491,00 45.000,00

TOTAL

100.000,00

3.962.640,00

45.000,00

50.000,00

45.000,00

62.869,00 4.500.000,00

17. Distribuição dos Recursos por Municípios em 2015

N° DE
ORDEM

REGIÃO
ADMINISTRATIVA

MUNICÍPIOS

VALOR
FECOP
(R$)

ALUNOS
BENEFICIADOS

1

AQUIRAZ

16.830,00

1122

2

CAUCAIA

99.960,00

6664

3

EUSÉBIO

30.960,00

2064

4

ITAITINGA

14.070,00

938

5

MARACANAÚ

157.995,00

9913

6

MARANGUAPE

41.970,00

2798

PACATUBA

12.975,00

865

8

PACAJUS

35.805,00

2387

9

PINDORETAMA

15.720,00

1048

10

SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

30.060,00

2004

11

CHOROZINHO

12.330,00

822

7

1
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12

HORIZONTE

29.085,00

1779

13

CASCAVEL

12.360,00

824

14

FORTALEZA

1.365.194,00

61052

15

AMONTADA

25.590,00

1706

16

APUIARÉS

7.920,00

528

17

ITAPIPOCA

99.721,00

5387

18

ITAPAJÉ

26.235,00

1749

19

MIRAÍMA

3.975,00

265

20

PARACURU

10.530,00

702

21

PARAIPABA

19.500,00

1300

22

PENTECOSTE

22.305,00

1487

23

SÃO LUÍS DO
CURU

7.860,00

524

24

TEJUÇUOCA

11.415,00

761

25

TRAIRI

22.965,00

1531

TURURU

11.385,00

759

UMIRIM

11.115,00

741

28

URUBURETAMA

14.730,00

982

29

ACARAÚ

33.165,00

1911

30

BELA CRUZ

14.910,00

994

31

CRUZ

11.265,00

751

32

ITAREMA

29.595,00

1973

33

JIJOCA DE
JERICOACOARA

10.095,00

673

34

MARCO

16.005,00

1067

35

CAMOCIM

40.020,00

2508

36

CHAVAL

9.330,00

622

37

GRANJA

14.745,00

983

38

MARTINÓPOLE

9.270,00

618

39

URUOCA

9.075,00

605

40

MORRINHOS

10.035,00

669

41

BARROQUINHA

12.660,00

844

42

GUARACIABA DO
NORTE

23.775,00

1585

43

IBIAPINA

13.530,00

902

44

IPU

14.580,00

972

45

SÃO BENEDITO

26.820,00

1788

46

TIANGUÁ

38.775,00

2145

47

UBAJARA

15.150,00

1010

48

VIÇOSA DO
CEARÁ

38.925,00

2595

49

ALCÂNTARAS

7.620,00

508

50

CARIRÉ

8.985,00

599

26
27

2
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51

COREAÚ

17.760,00

1184

52

CARNAUBAL

10.980,00

732

53

CROATÁ

11.835,00

789

54

FORQUILHA

21.315,00

1421

55

FRECHERINHA

10.320,00

688

56

GRAÇA

7.275,00

485

GROAÍRAS

7.920,00

528

IRAUÇUBA

7.605,00

507

59

MASSAPÊ

28.335,00

1889

60

MERUOCA

11.250,00

750

61

MORAÚJO

5.850,00

390

62

MUCAMBO

8.610,00

574

63

PACUJÁ

2.925,00

195

64

PIRES FERREIRA

5.205,00

347

65

RERIUTABA

10.080,00

672

66

SANTANA DO
ACARAÚ

11.595,00

773

67

SENADOR SÁ

5.685,00

379

68

SOBRAL

134.265,00

8251

69

VARJOTA

12.420,00

828

70

HIDROLANDIA

6.255,00

417

71

CATUNDA

5.400,00

360

72

CRATEÚS

39.810,00

2294

73

INDEPENDÊNCIA

7.785,00

519

74

IPAPORANGA

7.050,00

470

75

IPUEIRAS

15.600,00

1040

MONS. TABOSA

10.305,00

687

77

NOVA RUSSAS

14.130,00

942

78

NOVO ORIENTE

11.550,00

770

79

PORANGA

8.325,00

555

80

TAMBORIL

8.325,00

555

81

ARNEIROZ

3.420,00

228

82

AIUABA

8.100,00

540

83

TAUÁ

21.180,00

1248

84

QUITERIANÓPOLI
S

11.565,00

771

85

PARAMBU

11.220,00

748

86

CANINDÉ

42.930,00

2662

87

CARIDADE

8.880,00

592

88

GENERAL
SAMPAIO

6.390,00

426

89

ITATIRA

16.335,00

1089

57
58

76

3

4
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90

PARAMOTI

6.480,00

432

91

SANTA QUITÉRIA

22.890,00

1526

92

BANABUIÚ

10.380,00

692

93

BOA VIAGEM

29.160,00

1944

94

CHORÓ

8.175,00

545

95

IBARETAMA

9.210,00

614

96

QUIXADÁ

61.080,00

3162

97

QUIXERAMOBIM

35.520,00

2368

DEP IRAPUAN
PINHEIRO

6.135,00

409

99

MILHÃ

7.185,00

479

100

MOMBAÇA

19.605,00

1307

101

PEDRA BRANCA

25.410,00

1694

102

PIQUET
CARNEIRO

6.990,00

466

103

SENADOR
POMPEU

12.000,00

600

104

SOLONÓPOLE

9.345,00

623

105

ACARAPE

6.450,00

430

106

ARACOIABA

16.455,00

1097

107

BARREIRA

14.115,00

941

108

BATURITÉ

27.720,00

1289

109

CAPISTRANO

11.745,00

783

GUARAMIRANGA

4.320,00

288

111

MULUNGU

6.180,00

412

112

OCARA

16.905,00

1127

113

PACOTI

8.565,00

571

114

PALMÁCIA

7.110,00

474

115

REDENÇÃO

20.565,00

1371

116

ARATUBA

10.785,00

719

117

BEBERIBE

27.735,00

1849

118

ARACATI

29.070,00

1938

119

FORTIM

8.640,00

576

120

ICAPUÍ

10.170,00

678

121

ITAIÇABA

4.785,00

319

122

JAGUARUANA

6.120,00

408

123

L. DO NORTE

15.855,00

1057

124

MORADA NOVA

29.430,00

1962

125

PALHANO

4.125,00

275

QUIXERÉ

7.590,00

506

RUSSAS

42.105,00

2467

9.315,00

621

98

110

126
127
128

5

6

7

ALTO SANTO
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129

TABULEIRO DO
NORTE

12.735,00

849

130

ERERÊ

3.135,00

209

131

IRACEMA

9.105,00

607

132

JAGUARETAMA

11.310,00

754

133

JAGUARIBARA

6.240,00

416

134

JAGUARIBE

19.320,00

1068

135

PEREIRO

8.280,00

552

136

POTIRETAMA

4.035,00

269

137

ACOPIARA

24.435,00

1629

138

CARIÚS

7.260,00

484

139

CATARINA

6.825,00

455

140

IGUATU

44.160,00

2640

142

JUCÁS

11.640,00

776

143

ORÓS

8.820,00

588

144

QUIXELÔ

6.810,00

454

145

BAIXIO

2.670,00

178

146

CEDRO

10.815,00

721

147

ICÓ

24.150,00

1430

148

IPAUMIRIM

6.795,00

453

149

LAVRAS DA
MANGABEIRA

13.935,00

929

150

UMARI

4.275,00

285

151

VÁRZEA ALEGRE

8.595,00

573

152

ALTANEIRA

4.545,00

303

153

ANTONINA DO
NORTE

5.475,00

365

154

ASSARÉ

12.180,00

812

ARARIPE

8.940,00

596

155

CAMPOS SALES

13.905,00

927

156

CRATO

37.275,00

2145

157

POTENGI

5.730,00

382

158

SANTANA DO
CARIRI

11.295,00

753

159

TARRAFAS

3.735,00

249

160

NOVA OLINDA

9.645,00

643

10.785,00

719

9.015,00

601

161

8

SABOEIRO

162

SALITRE

163

BARBALHA

31.590,00

2106

164

CARIRIAÇU

19.440,00

1296

165

FARIAS BRITO

12.885,00

859

166

GRANJEIRO

3.945,00

263

167

JARDIM

10.485,00

699
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168

JUAZEIRO DO
NORTE

131.400,00

8380

169

ABAIARA

4.260,00

284

170

AURORA

8.670,00

578

171

BARRO

11.730,00

782

172

BREJO SANTO

22.995,00

1193

173

JATI

4.005,00

267

174

MAURITI

26.715,00

1781

175

MILAGRES

6.405,00

427

176

MISSÃO VELHA

20.115,00

1341

177

PENAFORTE

7.395,00

493

4.500.000,00

261901

Total

18. Responsável pelo Projeto
Coordenadoria / Gerência
Técnico
E-mail
Fone

Régia Maria Carvalho Xavier
CODEA/Gestão escolar
regiamcx@seduc.ce.gov.br
(85) 3101-4396
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ANEXO 1
MARCO LÓGICO
Cadeia Lógica
de Objetivos
Impactos

Resultados

Descrição

Indicadores

Índices de proficiência de
Melhoria da Qualidade do ensino português e matemática do
ensino médio
Médio

Aumento do nível de
desenvolvimento das
competências e habilidades de
matemática e Língua Portuguesa
dos alunos;

Meios de Verificação

SPAECE

SPAECE e resultados das
Taxa de alunos acima da
médio em língua portuguesa avaliações internas
e matemática, por turma e
SIGE
bimestre;

Riscos
Fragilidades na implantação do
projeto e monitoramento frágil.

Fragilidade na implementação das
metodologias do Jovem de Futuro,
nas escolas.
Monitoramento frágil

Relatório de Visitas da
Taxa de alunos com
frequência acima da 75% em superintendência a escola.
Aumento do índice de frequência língua portuguesa e
matemática;
dos alunos;
Aplicação de pesquisa de
campo para verificar / avaliar
Média de frequência de
Aumento da frequencia dos
a Diversidade das práticas
professores por série;
professores;
pedagógicas.
Diversidade das práticas
Melhoria das Práticas
pedagógicas;
pedagógicas;
Aplicação de pesquisa de
campo para verificar /
Taxa de adesão e
Implantação da tecnologia
Gestão Escolar para resultados; participação dos professores avaliar:
*O clima escolar,
em atividades
*Efetividade do grupo gestor,
complementares ao Jovem
Melhoria da Infra estrutura da
*Diversidade das parcerias;
de Futuro;
escola

A escola não conseguir realizar as
ações do plano;

Falta de recursos para realização
da pesquisa.

A escola não ter registro (relatório)
da utilização (pelos alunos e
professores) das salas ambientes

Efetividade do grupo Gestor
na escola; Melhoria do clima Relatórios de visita da
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escolar; Diversidade das
parcerias existentes.

superintendência

Salas ambientes montadas,
equipadas em condições de
uso e utilizadas.
Produto

Alunos concluindo o ensino Resultados das Avaliações
médio
com
qualidade
e internas e externas
competências desenvolvidas;
Alunos assíduos;

SIGE;

Fragilidades na implantação do
projeto e monitoramento frágil;

SPAECE;

Rotatividade dos gestores;
Fragilidades na implantação do
projeto;

Registros da freqüência

Professores assíduos e com Registro da frequencia dos
condições de desenvolverem professores na escola.
práticas pedagógicas inovadoras;

Relatórios de visita da
superintendência.

PDCA implementado na
escola
Diretores capacitados na
tecnologia gestão escolar para
resultados;
Quantidade de aulas
realizadas nesses ambientes
Ambientes
pedagógicos equipados e sendo
utilizados pelos professores e
alunos.
Atividades

Escolas realizando ações de
Monitoria e Tutoria
Cursos das metodologias Jovem
de Futuro
Fórum Estadual e Regional do

Quantidade de bolsas de
monitoria e tutoria
realizadas;
Número de inscrições e
conclusões

Não realização do planejamento
integrado (professores de sala de
aula com os professores dos
ambientes pedagógicos).

Planilha de registro da
execução das bolsas;

Recursos não chegar na escola
em tempo hábil;

Relatório SGP

Implementação inadequada do
Entre Jovens e Monitoria;

Relatórios de
acompanhamento da

Inscrições realizadas pelo diretor
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Agente Jovem

Fóruns realizados

Encontros de alinhamento do
Projeto com equipe regional;

Encontros realizados;

Encontros de gestores nas
CREDE e SEFOR

Encontros realizados nos
prazos determinados

realização dos fóruns
Estadual e Regionais dos
Agentes Jovens

sem o conhecimento do professor;
Falha na comunicação dos
gestores junto aos professores;

Relatório dos encontros;
Dificuldade com a internet;
Atas dos encontros
Não conseguirmos realizar todos
os fóruns por falta de recursos;
As regionais não conseguirem
realizar os encontros por motivo de
agenda cheia.
Insumos

Recursos financeiros do FECOP
Recursos humanos (equipe
técnica da
SEDUC/ CREDE/ SEFOR e
Instituto Unibanco)

Recursos humanos (equipe Prestação de Contas
técnica da
SEDUC/ CREDE/ SEFOR e
Instituto Unibanco)
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ANEXO 1 - Protocolo do Indicador PforR

Protocolo Indicador Programa para Resultados (PforR)
Nome do Indicador:
Percentual de projetos de assistemcia a familia financiados pelo FECOP com marco logico.

Tema Projeto:

Tino de Indicadol'i
MacrofunCao/Area de Resultado:

Setorial Envolvida:

Redugao da Pobreza

Assistencia a Familia

SEPLAG

N° Indicador Area de Resultado:

N° Indicador de Desembolso:

Data:

4

6

29/10/2014

Quanto ao Desembolso:
( ) Ano Zero

Quanto ao Resultado:
(Xl Produto .( ) Intermediario
Responsivel pelo ludicador
Area Respons3vel:

( X ) Primario

( ) Secundario

Nome Respons3vel (*):

( ) Resultado

Jose de Lima Freitas Junior

Coordenadoria de Promogao de Politicas de Combate a Pobreza e
Inclusao Social - CCOPI

Email do Responsavel:

Telefone do Responsavel:

jose.freitas@seplag.ce.gov.br

3101 3820

Programa do P'PA e Iniciativa relacioltada com 0 Indicador:
Iniciativa:
Nao se Aplica (nao ha programa do PPA relacionado)
Nao se Aplica (nao h8. iniciativa relacionada)

Programa:

.........

Descricao do Indicidor:

o marco 16gico e uma ferramenta de planejamento que permite definir e construir parametros para mensurar
o desempenho de um projeto em todas as suas etapas, auxiliando no processo de formulagao, execugao,
acompanhamento e avaliagao. Constitui-se numa matriz estruturada com os objetivos, atividades,
indicadores, meios de verificagao e riscos, a qual sera acompanhada de forma sistematica para a
verificagao dos resultados do projeto.
As diretrizes para a elaboragao do marco 16gico serao divulgadas por meio de um Programa de Treinamento
para servidores envolvidos na elaboragao, gestao e execugao dos projetos financiados pelo Fundo. Deverao
tambem constar posteriormente em um manual sobre os projetos financiados pelo FECOP, no qual sera
explicitada a metodologia padrao a ser adotada nas eta pas de monitoramento e avaliagao, cujos processos
serao apoiados por um Sistema Informatizado de Monitoramento e Avaliagao dos projetos do Fecop (M&A).
Tendo em vista a possibilidade de encerramento e de surgimento de novos projetos ate 2017, as metas
serao calculadas sobre 0 numero de projetos de assistencia a familia existentes no ana de referencia.
Para este indicador, considerou-se como projeto de assistencia a familia aquele cujos objetivos estejam
voltados para 0 grupo familiar de forma geral e tambem de modo mais restrito (criangas, adolescentes,
jovens, adultos, mulheres, idosos, pessoas com deficiencia, etc), abrangendo ag6es de diversas naturezas,
como capacitagao, assistencia tecnica e extensao rural, habitagao, esporte, cultura, e demais
correlacionadas.

•••.. . . Informa.Qoes do Indicador;
Fonte da Informacao:

Unidade do Indicador:

Executores do Projeto; Gerencia Executiva do FECOP;
IPECE

Porcentagem

Formula de Calculo:
Total de projetos de atendimento as famllias elaborados com Marco L6gico / Total de projetos de
atendimento as familias financiados pelo Fundo

Periodicidade da Informacao:
Semestral a partir do Ano 1 ,5

IData entrega da Informacao:
Junho e Dezembro

IAbrangencia Geografica:
Estadual (Ceara)

Metas
Ano 2012

Linha de Base

Ano 2013

Ano Zero

Ano 2014

Ano 0,5 - Primeiro Semestre
Ano 1 - Segundo Semestre
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Ano 2015
Ano 2016
Ano 2017

22,5%

Ano 1,5 - Primeiro Semestre
Ano 2 - Segundo Semestre

45%

Ano 2,5 - Primeiro Semestre

55%

Ano 3 - Segundo Semestre

70%

Ano 3,5 - Primeiro Semestre

82,5%
95%

Ano 4 - Segundo Semestre
A inatur.a

Data:
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ANEXO 2 - Resolução nº 01/2015 do CCPIS, com a relação dos projetos
aprovados.
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317
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ANEXO 3 – Relação dos projetos de assistência à família (geral)
nº

MAPP

Título do Projeto

Objetivo Geral

1. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

8
1
40

Criando Oportunidades - Qualificação Profissional do
Trabalhador Cearense

Fortalecer o empreendedorismo, a criação de pequenos negócios individuais e
coletivos e a inserção no mercado de trabalho formal dos beneficiários do projeto.

2

14

Novos Caminhos para Proteção de Mulheres em Situação
de Violência Doméstica – Casa do Caminho (Proteção
Social Especial)

Garantir a integridade física e psicológica das mulheres em situação de risco de
vida e de seus (suas) filhos (filhas) menores de idade (meninos até 14 anos).

3

15

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

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

17

Apoiar e complementar as ações protetivas da família, possibilitando a vivência
Pólos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Sociais em espaços de convívio grupal e social, ampliando o universo informacional,
(ABC's, Circos e CIP's)
cultural e esportivo das crianças e adolescentes, na perspectiva da formação
cidadã.

18

Atender crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco
social, através da oferta de atividades de cultura, esporte, formação social e
qualificação profissional, desenvolvendo potencialidades e o protagonismo
infanto-juvenil.

4

5

Projeto: Espaço Viva Gente

319

6

19

Famílias - Desafios e Inclusão Social

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

7

23

Juventude Empreendedora

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

8

23
(FEAS)

9

25

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

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

10

26

Artesanato Competitivo

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

Apoiar técnica e financeiramente os municípios cearenses nas despesas relativas
Assistência Emergencial a Pessoas ou Grupos em Situação
ao pagamento de auxílios natalidade e funeral obedecendo ao que preconiza a
de Pobreza
Política Nacional de Assistência Social.

11

29

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

Fortalecer o acompanhamento especializado no âmbito da proteção social especial
da Média Complexidade às famílias e indivíduos com direitos violados, que se
encontram em situação de risco pessoal e social, em Fortaleza e municípios de
maior incidência de casos de violação de direitos, visando garantir a proteção
social e a convivência familiar e comunitária.

12

43

Idoso Sujeito Pleno

Acolher idosos em situação de abandono e violação de direitos assegurando-lhes
assistência integral.
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13

44

Primeiro Passo

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.

14

65

Acesso de Pessoas com Deficiência à Inclusão Social

Assegurar o acesso de pessoas com deficiência às políticas públicas.

15

71

Garantindo a Acessibilidade

Desenvolver ações de qualificação social e profissional para as pessoas com
deficiência e seus familiares, bem como, pessoas que queiram se qualificar para
atendimento a este público.

CE - Jovem Aprendizagem em Serviço

Promover a formação do jovem através da capacitação técnica, do
desenvolvimento de valores, de responsabilidade social e da cultura
empreendedora, possibilitando a criação do seu próprio negócio ou inserção no
mercado de trabalho.

Geração Livre

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

16

17

93

181

2. Secretaria das Cidades - SCIDADES

18

2

Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside na
Rio Maranguapinho (Barragem, Dragagem e Urbanização
faixa de alagamento do Rio Maranguapinho em situação de alto risco e nas áreas
- Trecho I, II e II - PAC I)
adjacentes ao Rio Maranguapinho.

321

Ampliar o número de habitantes atendidos com Melhorias Sanitárias Domiciliares
Melhorias Sanitárias Domiciliares - Programa Ceará II (MSD’s) contribuindo para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população
KFW II
beneficiada.

19

34

20

187

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida da população a ser
Localidade de Capuan em Caucaia
beneficiada com a ampliação de sistemas de abastecimento de água.

21

835

Fogões Sustentáveis (1) (Fogões com Eficiência
Energética)

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

22

1378

Dendê (Ações Habitacionais)

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

23

1465

Aluguel Social para Famílias de Baixa Renda

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

24

1516

Projeto Rio Cocó (Ações Habitacionais)

Melhorar as condições de habitabilidade da população que atualmente reside na
faixa de alagamento em situação de alto risco e nas áreas adjacentes ao Rio
Cocó.
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25

1613

Fogões Sustentáveis
Energética)

26

2224

Habitação Rural - PNHR

(2)

(Fogões

com

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

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

3. Secretaria de Desenvolvimento Agrário-SDA

27

2

28

5

29

10

Aproveitamento Hidroagricola do Castanhão

Agente Rural

Aumentar a renda dos produtores beneficiados e a oferta de produtos agrícolas
na região.

Aumentar a renda e a ocupação dos agricultores familiares beneficiados, pelo
incremento da rentabilidade dos seus empreendimentos.

Hora de Plantar (Distribuição de Sementes e Mudas)

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

Titulação de Imóveis Rurais

Promover a segurança jurídica do patrimônio fundiário do agricultor familiar e
contribuir para a extinção da grilagem de terras no espaço rural cearense.

32
30
67

323

31

41

Assistência Técnica e Extensão Rural em Assentamentos
Rurais no Estado do Ceará

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

32

50

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

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

33

55

Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite

Fortalecer a cadeia produtiva do leite com a garantia de preço fixo do produto,
proporcionando renda ao agricultor familiar e ao mesmo tempo que combater a
vulnerabilidade social e a insegurança alimentar.

34

56

Cédula da Terra

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

35

112

Programa de Aquisição de Alimentos no Ceará (PAA)

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.

36

124

Programa de Expansão e Recuperação da Cajucultura

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

324

183

Fortalecimento das Ações de ATER no Estado do Ceará

Promover a elevação da produção e da produtividade de agricultores familiares,
residentes em 71 municípios do Estado do Ceará.

38

341

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

Contribuir para a universalização do direito à água potável e o esgotamento
sanitário, integrando-se com as políticas estaduais de desenvolvimento
econômico e social de segurança hídrica e alimentar das comunidades rurais do
Estado.

39

353

Construção de Cisternas de Placas (1)

Facilitar aos beneficiários o acesso a água para consumo humano.

40

363

Kits de Irrigação (1)

Aumentar a renda dos beneficiários mediante o uso de irrigação, tornando-os
menos dependentes das condições climáticas.

41

365

Quintais Produtivos mantidos por Cisternas de Enxurrada
e Barragens Subterrâneas (1)

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

42

373

Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Apicultura

Ampliar o número de colmeias produtivas e a produtividade colmeia / ano
gerando renda para as famílias beneficiadas.

37

325

374

Desenvolvimento da Ovinocaprinocultura no Estado do
Ceará

44

377

Adquirir máquinas e equipamentos para a modernizar e fortalecer o setor da
Modernização e Fortalecimento do Setor da Mandiocultura mandiocultura no Estado do Ceará, complementando as casas de farinha em fase
do Estado do Ceará
final de construção com recursos do FECOP, tornando-o agroecologicamente
atrativo, sustentável e competitivo.

45

385

Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água no
âmbito do Programa Água para Todos

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

46

387

Zumbi - Desenvolvimento de Atividades Produtivas em
Comunidades Quilombolas no Estado do Ceará

Ampliar as oportunidades de trabalho e renda das comunidades beneficiadas.

47

389

Construção de Cisternas de Placas (2)

Facilitar aos beneficiários o acesso a água para consumo humano.

48

430

Modernização da Cadeia Produtiva da Mandiocultura nos
Territórios do Extremo Oeste e Metropolitano José de
Alencar

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

43

Melhorar a renda dos beneficiários mediante o fortalecimento da cadeia produtiva
da Ovinocaprinocultura cearense, tornando-a sustentável, competitiva e rentável.
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49

451

Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades - Projeto Fortalecer as capacidades da população rural e das suas lideranças para
Paulo Freire/FIDA - Componente 1: Desenvolvimento de identificar priorizar e solucionar seus problemas e potencialidades, fortalecendo
Capacidades
suas organizações e ampliando sua participação nos processos locais de decisão.

50

452

Desenvolvimento Produtivo e de capacidades - Projeto
Aumentar a produção e a produtividade das unidades familiares ou comunitárias
Paulo Freire/FIDA - Componente 2: Desenvolvimento
apoiadas tendo por base o uso sustentável dos recursos naturais.
Produtivo e Sustentabilidade Ambiental

51

457

Implantação de Cisternas de Polietileno (Água para
Todos)

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

52

471

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

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

53

476

Construção de Cisternas de Placas (3)

Facilitar aos beneficiários o acesso a água para consumo humano.

4. Secretaria da Educação – SEDUC

54

807

Concessão de Bolsa Estágio para Alunos das Escolas
Estaduais de Educação

Garantir a aproximação com o mundo de trabalho e o exercício de atividades
relacionadas às futuras profissões.

327

Projeto e-Jovem

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

1017

Formação Técnica para Alunos do Ensino Médio Integrado
a Educação Profissional

Oferecer aos jovens estudantes uma formação técnica que possibilite sua inserção
no mundo do trabalho.

1350

Desenvolvimento do Projeto Jovem de Futuro

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 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.

55

900

56

57

58

1382

5. Secretaria da Cultura – SECULT

59

68

Agentes de Leitura

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

328

6. Gabinete do Governador - GABGOV

Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem
Urbano (1)

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.

60

86

61

102

Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Elevar o grau de Escolaridade de jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, que não
Urbano (2)
concluíram o Ensino Fundamental e que saibam ler e escrever.

62

103

ProJovem Campo "Saberes da Terra"

Elevar o grau de Escolaridade de jovens agricultores na faixa etária de 18 a 29
anos, que não concluíram o Ensino Fundamental e que saibam ler e escrever.

7. Secretaria de Recursos Hídricos – SRH

63

202

Construção e Ampliação de 14 Adutoras no Estado do
Proporcionar às famílias beneficiadas água de boa qualidade para atender às
Ceará no Âmbito das Comunidades do Movimento dos
necessidades de consumo humano e animal.
Trabalhadores Rurais Sem Terras - MST

64

233

Construção, Ampliação e Reabilitação de Barragens Comunidades do Movimento dos Trabalhadores Sem
Terras - MST

Ampliar a capacidade de acumulação hídrica nas comunidades beneficiadas.

329

65

264

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

Implantar 100 (cem) do total de 222 sistemas do de abastecimento de água
com dessalinizador, em conformidade com a metodologia do programa Água
Doce, para comunidades carentes que tenham renda até ½ salario minimo.

66

277

Implantação de Sistemas de Abastecimento D'água ao
longo dos trechos 1, 2 e 3 do Eixão das Águas

Contribuir para a segurança hídrica das comunidades beneficiadas.

67

325

Construção de Sistemas de Abastecimento nas
Comunidades de Buriti I, Buriti II e Cachorro Seco, no
Município de Acaraú - Extensão 25,95 km

Proporcionar condições para abastecer adequadamente as Comunidades.

8. Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior - SECITECE

68

294

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

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

330

ANEXO 4 – Relação dos projetos de assistência à família (selecionados)
nº

MAPP

Título do Projeto

Objetivo Geral

1. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

1

17

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

2

18

Projeto: Espaço Viva Gente

3

19

Famílias - Desafios e Inclusão Social

4

25

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

5

65

Acesso de Pessoas com Deficiência à Inclusão Social

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, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco
social, através da oferta de atividades de cultura, esporte, formação social e
qualificação profissional, desenvolvendo potencialidades e o protagonismo
infanto-juvenil.
Fortalecer as potencialidades e vínculos relacionais das pessoas da família, com
o acesso aos serviços socioassistenciais, benefícios e projetos sociais , visando
a inserção das famílias na rede de proteção social ,minimizando as situações
de vulnerabilidade.
Contribuir para a melhoria da qualidade do Serviço de Proteção e Atendimento
Integral a Família - PAIF, executado junto às famílias vulneráveis referenciadas
nos CRAS.
Assegurar o acesso de pessoas com deficiência às políticas públicas.

2. Secretaria de Desenvolvimento Agrário-SDA
Agente Rural

Aumentar a renda e a ocupação dos agricultores familiares beneficiados, pelo
incremento da rentabilidade dos seus empreendimentos.

6

5

7

41

Assistência Técnica e Extensão Rural em Assentamentos
Rurais no Estado do Ceará

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

8

55

Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite

Fortalecer a cadeia produtiva do leite com a garantia de preço fixo do produto,
proporcionando renda ao agricultor familiar e ao mesmo tempo que combater a
vulnerabilidade social e a insegurança alimentar.

331

9

112

451
10

11

Fortalecer a agricultura familiar através da geração de renda no campo e
aquisição da produção dos agricultores (as) familiares e garantir o direito
Programa de Aquisição de Alimentos no Ceará (PAA)
humano à alimentação por meio da doação dos produtos adquiridos para
entidades socioassistenciais locais.
Fortalecer as capacidades da população rural e das suas lideranças para
Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades - Projeto
identificar priorizar e solucionar seus problemas e potencialidades, fortalecendo
Paulo Freire/FIDA - Componente 1: Desenvolvimento de
suas organizações e ampliando sua participação nos processos locais de
Capacidades
decisão.

452

Desenvolvimento Produtivo e de capacidades - Projeto
Aumentar a produção e a produtividade das unidades familiares ou
Paulo Freire/FIDA - Componente 2: Desenvolvimento
comunitárias apoiadas tendo por base o uso sustentável dos recursos naturais.
Produtivo e Sustentabilidade Ambiental

476

Construção de Cisternas de Placas (3)

Facilitar aos beneficiários o acesso a água para consumo humano.

3. Secretaria da Educação – SEDUC
807

12

1017

1382

13

900

14

1350

Concessão de Bolsa Estágio para Alunos das Escolas
Estaduais de Educação

Garantir a aproximação com o mundo de trabalho e o exercício de atividades
relacionadas às futuras profissões.

Formação Técnica para Alunos do Ensino Médio Integrado Oferecer aos jovens estudantes uma formação técnica que possibilite sua
a Educação Profissional
inserção no mundo do trabalho.

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 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.

Projeto e-Jovem

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

Desenvolvimento do Projeto Jovem de Futuro

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