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SISTEMA INTEGRAÇÃO DE
ACOMANHAMENTO DE PROGRAMAS -

SIAP 2022
Relatório de Monitoramento FECOP - CCPIS

Por Orgão: 43000000 - SCIDADES

Secretaria:
43 - SCIDADES

Órgão:
43000000 -
SCIDADES

Numero de Mapps

Total Mapps: 5 Normal: 3 Em Atraso: 2
0

2

4

6

Acompanhamento
Percentual de Mapps

Normal: 60%

Atraso: 40%



19/07/2022 14:06 SISTEMA INTEGRAÇÃO DE ACOMANHAMENTO DE PROGRAMAS - SIAP 2022

web3.seplag.ce.gov.br/spg_relatorios/(S(xg4flsqp1cwauylnit31tffx))/Fecop/RelatorioCCPIS/Imprimir?p=307bfc2c4ad76eb843f1e53b506abc7c0… 2/145

Dificuldade da Execução

As chuvas intensas do 1 semestre atrapalharam a execução das obras quanto aos serviços da terraplanagem.

Lições Aprendidas

Fatores externos atrapalham a execução das obras

NormalPor Mapp: Sequencial 2 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Programa:
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
2

Título:
PAC - Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Maranguapinho - PROMURB MARANGUAPINHO - Barragem,
dragagem e urbanização

Descrição:
Barragem R$ 62.000.000,00 - Dragagem R$ 12.000.000,00 - Urbanização R$ 61.000.000,00

Objetivo:
Melhoria das condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento em situação de alto risco, e nas áreas
adjacentes ao Rio Maranguapinho, e Recuperação sócio- ambiental do Rio Maranguapinho

Justificativa:
Necessidade de recuperação ambiental do Rio Maranguapinho e controle das enchentes evitando os problemas decorrentes dos alagamentos
na época das chuvas

Observação:

Observações do Governador:
Acrescido aditivo barragem R$ 12.073.613 28/05: acréscimo de 710.529,64 fonte tesouro p/ contrato de gestão 26/07/19: acréscimo de R$
411.830,00 (solicitação do Secretario) 14/09/20: acréscimo de 2 milhões na Fonte FECOP 25/09/20: acréscimo de 500 mil reais na fonte
tesouro 25/03/21: acréscimo de 500.000,00 fonte tesouro e 2.000.000,00 Fecop 30/08/21: acréscimo de 6 milhões fonte 02

Responsável:
Lana Aguiar de Araújo

Telefones:
31014480

E-Mail:
lana.aguiar@cidades.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
01/10/2007

Data de Início:
01/01/2008

Programado (P):
24.066.549,98

Prazo Execução:
mes(es)

Data de Término:
30/06/2023

Empenhado (E):
9.735.665,18

Conclusão:
31/12/2010

Data Revisada:
31/12/2011

Pago (G):
9.147.321,11

CCPIS: 10.000.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

40.5%

% Pago
(G)/(E)

94%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Título Início Fim % Previsto % Execução

Executar 94% do total da obra de Urbanização do Rio Maranguapinho (Trechos I, II e III) 01/02/2022 30/12/2022 44,88 90,64

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

área urbanizada 01/02/2022 30/12/2022 94 44,88 90,64

Título Execução

Execução das obras da urbanização Em Andamento

Fiscalização da execução das obras Em Andamento

Realizar a Indenização de terrenos e benfeitorias Em Andamento

Meta Descrição Situação

2153 Executar 94% do total da obra de Urbanização do Rio Maranguapinho (Trechos I, II e III) Normal

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 1 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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Dificuldade da Execução

Lições Aprendidas

NormalPor Mapp: Sequencial 3 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Programa:
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
3

Título:
PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e
urbanização.

Descrição:
PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e urbanização.

Objetivo:
Melhoria das condições de habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento em situação de alto risco, e nas áreas
adjacentes ao Rio Cocó, e Recuperação sócio- ambiental do Rio Cocó

Justificativa:
Necessidade de recuperação ambiental do Rio Cocó e controle das enchentes evitando os problemas decorrentes dos alagamentos na época
das chuvas

Observação:

Observações do Governador:
14/12/16: acréscimo de R$ 1.267.000,00 fonte fecop 17/04/2017: acréscimo de 5 milhões fonte fecop para idenizaçoes do trecho I e II margem
direita 23/10/19: acréscimo de 2.594.000,00 fonte Fecop 25/03/21: acréscimo de R$ 883.363,00 fonte tesouro e R$ 2.300.000,00 Fecop 30/04
Acréscimo de 3mi fonte FECOP

Responsável:
Lana Aguiar de Araújo

Telefones:
31014480

E-Mail:
lana.aguiar@cidades.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
01/10/2007

Data de Início:
01/01/2008

Programado (P):
53.661.304,49

Prazo Execução:
mes(es)

Data de Término:
30/12/2024

Empenhado (E):
3.317.890,61

Conclusão:
30/12/2010

Data Revisada:
30/12/2013

Pago (G):
3.231.359,77

CCPIS: 5.025.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

6.2%

% Pago
(G)/(E)

97.4%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Resposta Setorial:
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Id
Justificativa

Impendimento Resposta SetorialId
Justificativa

Impendimento Resposta Setorial

2301 Por favor, escrever no
campo lições aprendidas
as dificuldades da
execução no primeiro
semestre e as lições
aprendidas. Este mês é
obrigatório.

Dificuldades da Execução: As chuvas intensas ocorridas no 1 semestre atrapalharam a execução da obra do
Trecho II margem esquerda, impedindo os serviços de terraplanagem o que gerou paralisação da obra no mes de
junho. Também as negociações de desapropriação tiveram atrasos pois a Instrução normativa da PGE do final do
ano passado provocou revisão dos Laudos de Avaliação para validação da PGE, e vem dificultando a aceitação
dos beneficiários pois os valores ficaram bem abaixo da expectativa deles. Lições aprendidas: Ocorrências
externas prejudicam o andamento da obra

Título Início Fim % Previsto % Execução

Executar 50% do total da obra de Urbanização do Rio Cocó 01/02/2022 30/12/2022 44,88 45,29

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Área urbanizada 01/02/2022 30/12/2022 50 44,88 45,29

Título Execução

Efetuar a indenização de terrenos e benfeitorias Em Andamento

Execução dos serviços da obra de urbanização Em Andamento

Fiscalização da execução das obras Em Andamento

Atualizar laudos de terrenos e benfeitorias Em Andamento

Meta Descrição Situação

2052 Executar 50% do total da obra de Urbanização do Rio Cocó Normal

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 1 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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Dificuldade da Execução

1. Atrasos na obra causados pelo período invernoso, pela falta de cumprimento do cronograma da obra pela empresa executora e pela alta periculosidad
e da área; 2.Atraso nos pagamentos de medições devido à morosidade nos trâmites legais ;3.Morosidade na elaboração dos laudos de avaliação da Enpr
ol, além dos valores avaliados dos imóveis, que estão bem abaixo da expectativa dos posseiros, dificultando assim as negociações; 4.Ausência de docu
mentos pessoais e comprobatórios dos posseiros. 5.Demora na aprovação e execução dos serviços da Enel;

Lições Aprendidas

NormalPor Mapp: Sequencial 1517 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Programa:
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
1517

Título:
Urbanização da Comunidade do Dendê - Projeto Pro-Moradia 2

Descrição:
Pavimentação de vias e urbanização de áreas(praças, iluminação, drenagem pluvial)Existe ações de reassentamento e melhorias habitacionais
contemplado por outro Mapp do Programa Habitacional MAPP1378

Objetivo:
Construção de 1080 unidades habitacionais para reassentamento das famílias que habitam em condições precárias nas áreas de risco e na
faixa de Proteção do Mangue do Cocó, na Comunidade do Dendê, integrando-as ao contexto urbanístico e social da cidade, em local
adequado e dotado de infraestrutura; e realização de Trabalho Social com as famílias. Vinculado ao MAPP 1517 - Urbanização do Dendê.

Justificativa:
Para beneficios das familias da Comunidade do Dendê que se encontram habitando nas áreas em situação de risco, ou sem condições de
habitabilidade.

Observação:
Projeto no âmbito do Pro-Moradia 2, contrato de financiamento junto a Caixa já firmado

Observações do Governador:
11/02/16: solicitado excluir o valor de 8,5 milhões de 2016 fonte 00 e 10 milhões de 2017 fonte 00 21/12/10: transferido R$ 421.000,00 para o
mapp 1439 30/08/21: acréscimo de 1 milhão tesouro e 1 milhão Fecop 30/04 - acréscimo de 1mi para desapropriação Forró do Aluísio e outros

Responsável:
Lana Aguiar de Araujo

Telefones:
32075296

E-Mail:
lana.araujo@cidades.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
02/01/2014

Data de Início:
02/01/2014

Programado (P):
33.419.350,26

Prazo Execução:
36 mes(es)

Data de Término:
30/12/2023

Empenhado (E):
2.894.854,35

Conclusão:
02/01/2017

Data Revisada: Pago (G):
2.770.926,00

CCPIS: 2.000.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

8.7%

% Pago
(G)/(E)

95.7%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Lições Aprendidas

1.Importância da assessoria da Gerenciadora para contornar situações, em conjunto com a equipe técnica da Secretaria das Cidades, compatibilizando o
s diversos projetos, antecipando solução de pendências em reuniões periódicas com todos os envolvidos na obra, principalmente entre os técnicos da en
genharia e do social; 2.Necessidade de um Projeto Executivo bem fundamentado e detalhado, para que as alterações e adaptações à realidade sejam as
mínimas possíveis, garantindo a fidelidade ao partido adotado;3.Necessidade de reuniões sistemáticas para acompanhamento junto à PGE no intuito de r
eforçar pedidos de novos laudos e/ou processos em andamento;4.Acompanhamento técnico social em campo para cobrar e auxiliar o posseiro na busca
por documentos pendentes, além da interação entre as equipes técnicas social/engenharia, que devem caminhar juntas tendo em vista a necessidade de
estudo de casos e construção de diretrizes individuais para cada negociação.

Título Início Fim % Previsto % Execução

Executar 40,0% das obras de Urbanização da Comunidade Dendê 01/02/2022 30/12/2022 44,88 36,1

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Área urbanizada 01/02/2022 30/12/2022 40 44,88 36,1

Título Execução

Elaboração de laudos de terrenos e benfeitorias pela PGE Em Andamento

Realização de Indenização de benfeitorias Em Andamento

Continuação da execução da obra de urbanização e de Saneamento Em Andamento

Execução do Trabalho Técnico Social ¿ PTTS Em Andamento

Meta Descrição Situação

1803 Executar 40,0% das obras de Urbanização da Comunidade Dendê Alerta

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 1 Normal: 0 Em Alerta: 1 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 0%

Alerta: 100%

Atraso: 0%
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Dificuldade da Execução

A principal dificuldade nessa compra específica está sendo, no fornecimento da entrega das cargas (fogões). O projeto encontra-se empenhado, aguarda
ndo a carga ser liberada para que seja realizado o pagamento. Empresa informou que teve atraso na produção dos fogões.

Lições Aprendidas

Melhorar a qualidade do projeto ao longo do tempo.

Id Justificativa Impendimento Resposta Setorial

AtrasadoPor Mapp: Sequencial 1613 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Programa:
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
1613

Título:
Construção de 12.000 fogões sustentáveis para famílias de baixa renda

Descrição:
Construção de 12.000 fogões com eficiência ecológica para famílias de baixa renda nos municípios cearenses

Objetivo:
Construção de fogões com Eficiência Energética para famílias de baixa renda

Justificativa:
Melhoria da qualidade de vida da população

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

Observações do Governador:
21/09: acrescimo de 350.000 fonte fecop 28/05/19: acréscimo de 1.860.000,00 p/ contrato gestão exercício 2019 01/12/20: acréscimo de
1.860.000,00 p/ contrato gestão exercício 2020 30/04/22 : acréscimo de 200.000,00

Responsável:
Waldemar Augusto S.C Pereira

Telefones:
3108-2586

E-Mail:
waldemar.pereira@cidades.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
02/01/2014

Data de Início:
02/01/2014

Programado (P):
2.600.000,00

Prazo Execução:
36 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
557.169,90

Conclusão:
02/01/2017

Data Revisada: Pago (G): 0,00

CCPIS: 2.599.501,00

%
Empenhado
(E)/(P)

21.4%

% Pago
(G)/(E)

0%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Resposta Setorial:
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Id Justificativa Impendimento Resposta Setorial

2322 Por favor, acrescentar na meta o percentual de execução.

Título Início Fim % Previsto % Execução

Adquirir 2.776 fogões sustentáveis 16/05/2022 31/12/2022 19,65 0

Fornecer 2.776 fogões sustentáveis, beneficiando famílias em situação vulnerável 16/05/2022 31/12/2022 19,65 0

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Fogões sustentáveis instalados 16/05/2022 31/12/2022 2776 19,65 0

Título Execução

Compra de 2.776 fogões sustentáveis. Em Andamento

Distribuir e instalar os fogões sustentáveis nas residências das famílias, em situação vulnerável. Pendente

Meta Descrição Situação

2146 Adquirir 2.776 fogões sustentáveis Atrasado

2147 Fornecer 2.776 fogões sustentáveis, beneficiando famílias em situação vulnerável Atrasado

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 2 Normal: 0 Em Alerta: 0 Em Atraso: 2
0

1

2

3

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 0%

Alerta: 0%

Atraso: 100%
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Dificuldade da Execução

O processo licitatório apresenta morosidade na execução e andamento, mormente por motivo de recursos apresentados pelos participantes, com prazo p
ara finalização em meados de julho de 2022.

Lições Aprendidas

A fase licitatória de seleção da empresa contratada para execução das obras de construção da unidades habitacionais tem sofrido demora por questões
de recursos, na fase de analise das propostas de preços, apresentados pelos participantes, o que entende-se ser inerente ao processo de contratação.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

AtrasadoPor Mapp: Sequencial 2459 - Orgão 43000000 - SCIDADES

Programa:
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
2459

Título:
Construção de 60 unidades habitacionais no município de Massapê

Descrição:
Construção de unidades habitacionais no município de Massapê

Objetivo:
Construção de 60 Unidades Habitacionais no Município de Massapê.

Justificativa:
Melhorar a qualidade de vida da população no Município de Massapê

Observação:
O projeto será retomado em 2022. Houve nova formalização, no ano de 2021, para execução de 30 Unidades Habitacionais. Em relação ao
objeto formalizado em 2016, houve a execução de 19 unidades habitacionais das 60 unidades previstas em projeto.

Observações do Governador:

Responsável:
Arqº. Marcílio Gonçalves Sabino

Telefones:
3101 - 4421

E-Mail:
marcilio.sabino@cidades.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
10/08/2015

Data de Início:
10/08/2016

Programado (P):
700.000,00

Prazo Execução: 9
mes(es)

Data de Término:
22/06/2023

Empenhado (E):
700.000,00

Conclusão: Data Revisada: Pago (G): 700.000,00

CCPIS: 700.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

100%

% Pago
(G)/(E)

100%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Metas:
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Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Realizar 100% do processo de aquisição para contratação da empresa que irá executar a
construção das casas.

01/01/2022 31/12/2022 49,45 0

Elaborar 100% termo de referência para iniciar processo de licitação 01/01/2022 31/12/2022 49,45 0

Viabilizar 100% da emissão de licenças e alvarás 01/01/2022 31/12/2022 49,45 0

Realizar 100% do acompanhamento e trabalho técnico e social 01/01/2022 31/12/2022 49,45 0

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Contratação de Empresa 01/01/2022 31/12/2022 1 49,45 0

Título Execução

Construir 30 habitações; Pendente

Reassentar as famílias provisoriamente, através do aluguel social; Pendente

Entregar as novas habitações; Pendente

Acompanhar o processo de reassentamento no imóvel; Pendente

Avaliar situação pós entrega das habitações. Pendente

Meta Descrição Situação

2101 Realizar 100% do processo de aquisição para contratação da empresa que irá executar a construção das casas. Atrasado

2102 Elaborar 100% termo de referência para iniciar processo de licitação Atrasado

2103 Viabilizar 100% da emissão de licenças e alvarás Atrasado

2104 Realizar 100% do acompanhamento e trabalho técnico e social Atrasado

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 4 Normal: 0 Em Alerta: 0 Em Atraso: 4
0

2

4

6

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 0%

Alerta: 0%

Atraso: 100%
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Por Orgão: 47000000 - SPS

Secretaria:
47 - SPS

Órgão:
47000000 - SPS

Numero de Mapps

Total Mapps: 9 Normal: 5 Em Atraso: 4
0

5

10

Acompanhamento
Percentual de Mapps

Normal: 55%

Atraso: 44%
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Dificuldade da Execução

Entraves externos referentes aos novos editais e celebração de aditivos.

AtrasadoPor Mapp: Sequencial 8 - Orgão 47000000 - SPS

Programa:
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
8

Título:
PROGRAMA CRIANDO OPORTUNIDADES

Descrição:
Qualificação Social e Profissional do trabalhador cearense

Objetivo:
Geral: Qualificar social e profissionalmente trabalhadores cearenses, fortalecendo o empreendedorismo, a criação de pequenos negócios
individuais e coletivos, além da inserção no mercado de trabalho formal por meio da qualificação profissional voltada para os investimentos
estratégicos do estado. Específicos: Promover ações de qualificação social e profissional para o desenvolvimento do capital humano e social
da população em situação de vulnerabilidade econômica e social, visando engajá-la em atividades produtivas e geradoras de renda;
Desenvolver competências humanas, sociais e profissionais de adolescentes/jovens em situação de risco pessoal e social, em cumprimento de
medidas socioeducativas na rede socioassistencial da STDS; Apoiar os pequenos empreendedores em iniciativas geradoras de renda;
Promover a articulação das ações de educação profissional com as demais políticas de geração de trabalho e renda desenvolvidas no âmbito
do Estado do Ceará.

Justificativa:
Projeto pretende, dentro do processo de inclusão social, ampliar o potencial de empregabilidade dos mais vulneráveis como pessoas com
deficiência, membros de comunidades indígenas, quilombolas e afro-descendentes, dentre outros; visa também atender, através da rede
socioassistencial da STDS (Centros Educacionais e Espaço Viva Gente), adolescentes/jovens em situação de risco pessoal e social, em várias
condições vi em cumprimento e/ou egressos de unidades socioeducativas, em regime de internação provisória, privação de liberdade e
semiliberdade elevando a sua Qualificação profissional para ingresso no mercado de trabalho, e promovendo a sua inserção no convívio sócio-
familiar.

Observação:
O Projeto focaliza sua ação na interiorização das ações de Qualificação Profissional.

Observações do Governador:

Responsável:
Edianny Lima da Silva de Andrade

Telefones:
85- 3101.7805

E-Mail:
edianny.lima@stds.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
01/10/2007

Data de Início:
05/01/2007

Programado (P):
5.000.000,00

Prazo Execução:
mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
2.477.748,00

Conclusão:
31/12/2010

Data Revisada:
31/12/2011

Pago (G):
1.706.198,00

CCPIS: 5.000.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

49.6%

% Pago
(G)/(E)

68.9%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Lições AprendidasLições Aprendidas

Melhorar o alinhamento da equipe no que diz respeito a execução do cronograma, considerando os riscos externos.

Id Justificativa Impendimento Resposta Setorial

2328 Por favor, corrigir a meta id 4543

Título Início Fim % Previsto % Execução

Capacitação de 5.100 pessoas; 01/03/2022 30/12/2022 39,8 0,39

Inserção produtiva de 33% egressos dos cursos via formas alternativas de renda. 01/07/2022 30/12/2022 0 0

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Cursos de Capacitação Profissional realizados 01/03/2022 30/12/2022 251 39,8 0,39

Título Execução

Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante a) Celebração dos Termos de Colaboração com as Organizações da
Sociedade Civil (OSC¿s);

Em
Andamento

Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante b) Cadastro e seleção das demandas de cursos de capacitação; Em
Andamento

Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante c) Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos; Em
Andamento

Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante d) Pré ¿ Inscrição, seleção e inscrição de educandos nos cursos; Em
Andamento

Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante e) Realização dos cursos de capacitação profissional; Em
Andamento

Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante f) Fomento ao empreendedorismo; Em
Andamento

Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante g) Implementar estratégias de inserção dos educandos no mundo do
trabalho;

Em
Andamento

Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante h) Acompanhamento e avaliação; Em
Andamento

Criando Oportunidades e Criando Oportunidades Itinerante i) Emissão de Certificado de conclusão Em
Andamento

Empreendedor Criativo a) Celebração dos Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC¿s); Em
Andamento

Empreendedor Criativo b) Cadastro e seleção das demandas de cursos de capacitação; Em
Andamento

Empreendedor Criativo c) Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos; Em
Andamento

Resposta Setorial:

Metas:

Produtos:

Atividades:
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Título Execução

Empreendedor Criativo d) Pré ¿ Inscrição, seleção e inscrição de educandos nos cursos; Em
Andamento

Empreendedor Criativo e) Realização dos cursos de capacitação profissional; Em
Andamento

Empreendedor Criativo f) Acompanhamento e avaliação; Em
Andamento

Empreendedor Criativo g) Emissão de Certificado de conclusão. Em
Andamento

Meta Descrição Situação

1972 Capacitação de 5.100 pessoas; Atrasado

1973 Inserção produtiva de 33% egressos dos cursos via formas alternativas de renda. Normal

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 2 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 1
0

1

2

3

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 50%

Alerta: 0%

Atraso: 50%
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AtrasadoPor Mapp: Sequencial 44 - Orgão 47000000 - SPS

Programa:
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
44

Título:
PROGRAMA PRIMEIRO PASSO

Descrição:
O Programa Primeiro Passo, foi concebido objetivando desenvolver ações de cidadania, atividades culturais e esportivas, educação social e
profissional, para adolescentes e jovens de baixa renda, na faixa etária de 16 a 21 anos, estimulando o protagonismo juvenil, a
corresponsabilidade, a vivencia no mundo trabalho, proporcionando assim a melhoria na qualidade de vida do publico focalizado

Objetivo:
Geral Promover ações de qualificação social e profissional para jovens em situação de risco e vulnerabilidade social com vistas a sua inserção
no mercado de trabalho, de modo a propiciar-lhes oportunidades de desenvolvimento humano e efetivo exercício de cidadania. Específicos -
Promover ações de qualificação social e profissional para jovens de acordo com as potencialidades dos municípios e as possibilidades de
inserção no mundo do trabalho; -Transferir renda através de bolsa aprendizagem, para jovens em situação de vulnerabilidade social, atendidos
na linha de ação Jovem Bolsista; -Promover a articulação das ações de educação profissional com as políticas públicas complementares de
desenvolvimento social e econômico no âmbito do Estado do Ceará; -Fortalecer o capital humano e empregabilidade dos jovens por meio de
capacitação profissional e estágios remunerados em empresas públicas e privadas.

Justificativa:
De acordo com a CF/1988, art. 6º ¿São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência social, a assistência aos desamparados¿. O Estatuto da Juventude,
instituído pela Lei nº12.852 de 05 de agosto de 2013, prevê como direitos dos jovens: Cidadania; Participação Social e Política; Representação
Juvenil; Educação; Profissionalização; Trabalho e Renda; Diversidade e Igualdade; Saúde, Cultura; Comunicação e liberdade de expressão;
Desporto e Lazer; Território e Mobilidade; Sustentabilidade e Meio Ambiente; Segurança Pública e acesso à justiça. Assim, investimento público
em educação e qualificação profissional não é importante somente para a vida dos jovens, que é transformada a partir de uma formação crítica
e humana, mas, também, para os conhecimentos e experimentações adquiridos dentro e fora da escola. A formação profissional também é
uma área estratégica para definir os rumos de todo o País nas próximas décadas. A dinâmica do mundo do trabalho reflexo das tendências de
oportunidades geradas nos mais diversos segmentos produtivos, demandam profissionais qualificados. Por meio das ações do projeto será
propiciada a qualificação profissional cujas experiências vivenciadas servirão de base para o início da vida profissional do público atendido. O
combate às causas da exclusão dos jovens no mundo do trabalho, com a criação de mecanismos que permitam a inclusão produtiva, o
protagonismo juvenil, o conhecimento vivencial do trabalho, visando o fortalecimento do vínculo familiar e de seu ingresso na vida profissional,
são estratégias essenciais para torná-los aptos a responder às exigências que o mundo do trabalho apresenta, minimizar os entraves que
dificultam o seu ingresso além de romper o ciclo da pobreza existente também entre os mais jovens. O Projeto Primeiro Passo em suas linhas
de ação: Jovem Bolsista (Transformando Vidas), Jovem Estagiário (1 ano) e Estágio Remunerado (6 meses) apresenta uma frente de
oportunidades aos jovens atendidos com o projeto, que não se restringe apenas a investimento em cursos de qualificação, destinados a jovens
em situação de vulnerabilidade social, mas, também, em oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Observação:
O Programa Primeiro Passo é desenvolvido através das linhas de ação: Jovem Bolsista - Jovem Aprendiz e Jovem Estagiário.

Observações do Governador:
1. Jovem Bolsista: aluno de escola publica, recebe um bolsa de 100 reais e curso de capacitação durante 3 meses. 14 mil jovens atendidos em
2018 2. Jovem Aprendiz: jovens de escola pública recebem o curso de formação profissional no período de 11 meses para quem terminou o
ensino médio e 16 meses para quem não terminou o ensino médio. As empresas privadas admitem com carteira assinada. Cerca de 4000
jovens foram atendidos em 2018. 3. Jovem Estagiário Modalidade 1: Alunos de escola pública do terceiro ano do ensino médio, o Estado paga
uma bolsa no valor de R$ 434,00, durante 6 meses, em estágio de órgãos públicos ou privados 3.2 Jovem Estagiario Modalidade 2: O Estado
não paga a bolsa

Responsável:
Zita Lúcia de Sousa Teles

Telefones:
3101-1559

E-Mail:
zita.teles@stds.ce.gov.br
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Dificuldade da Execução

Entraves externos referentes aos novos editais e celebração de aditivos.

Lições Aprendidas

Melhorar o alinhamento da equipe no que diz respeito a execução do cronograma, considerando os riscos externos.

Título Início Fim % Previsto % Execução

Qualificar 4.120 jovens em situação de vulnerabilidade social 01/03/2022 30/12/2022 39,8 0

Realizar 179 cursos de qualificação profissional; 01/03/2022 30/12/2022 39,8 0

Conceder 3.710 bolsas capacitação no valor de R$115,00 durante 3 meses 01/03/2022 30/12/2022 39,8 0

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Linha de ação Transformando Vidas - Cursos de Qualificação 01/03/2022 30/12/2022 33 39,8 0

Linha de ação Jovem Bolsista - Cursos de Qualificação 01/03/2022 30/12/2022 146 39,8 0

Título Execução

Jovem bolsista - a) Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSC¿s) executoras de ações de formação inicial e
continuada;

Pendente

Jovem Bolsista - b) Cadastro e seleção das demandas por cursos de capacitação e qualificação profissional; Pendente

Jovem Bolsista - c) Orientação aos demandantes sobre os critérios de execução dos cursos; Pendente

Jovem Bolsista - d) Inscrição, seleção e matrícula de educandos nos cursos; Pendente

Jovem Bolsista - e) Realização das ações de formação inicial e continuada; Pendente

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
27/02/2008

Data de Início:
05/01/2009

Programado (P):
7.500.000,00

Prazo Execução:
mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
3.859.342,70

Conclusão:
31/12/2010

Data Revisada:
31/12/2011

Pago (G):
2.617.821,07

CCPIS: 7.500.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

51.5%

% Pago
(G)/(E)

67.8%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Metas:

Produtos:

Atividades:
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Título Execução

Jovem Bolsista - f) Concessão de bolsa capacitação; Pendente

Jovem Bolsita - g) Acompanhamento e Avaliação; Pendente

Jovem bolsista - h) Emissão de certificado de conclusão. Pendente

Transformando Vidas - a) Celebração de parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSC¿s) executoras de ações de formação inicial
e continuada;

Pendente

Transformando Vidas - b) Definição dos cursos de capacitação e qualificação profissional que atenderão a demanda do público atendido
pelo Transformando Vidas;

Pendente

Transformando Vidas - c) Matrícula de educandos nos cursos; Pendente

Transformando Vidas - d) Realização das ações de formação inicial e continuada; Pendente

Transformando Vidas - e) Acompanhamento e Avaliação; Pendente

Transformando Vidas - f) Emissão de certificado de conclusão. Pendente

Meta Descrição Situação

1966 Qualificar 4.120 jovens em situação de vulnerabilidade social Atrasado

1967 Realizar 179 cursos de qualificação profissional; Atrasado

1968 Conceder 3.710 bolsas capacitação no valor de R$115,00 durante 3 meses Atrasado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 3 Normal: 0 Em Alerta: 0 Em Atraso: 3
0

2

4

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 0%

Alerta: 0%

Atraso: 100%
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Dificuldade da Execução

Entraves externos referentes aos novos editais e celebração de aditivos.

Lições Aprendidas

Melhorar o alinhamento da equipe no que diz respeito a execução do cronograma, considerando os riscos externos.

NormalPor Mapp: Sequencial 93 - Orgão 47000000 - SPS

Programa:
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
93

Título:
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

Descrição:
Aprendizagem em serviço. 5.000 jovens qualificados e inseridos como Estagiário no I Semestre5.000 jovens qualificados e inseridos como
Estagiário no II Semestre 10.000 bolsas aprendizagens no valor de R$ 250,00 por aluno mês concedidas 30% de jovens com contrato de
trabalho efetivado após a conclusão do estágioMonitoramento e Avaliação

Objetivo:
Geral: O projeto enfoca a qualificação social e profissional, associada a aprendizagem em serviço, a ser realizada em empresas e instituições
privadas, para jovens com idade entre 18 a 24 anos que estejam cursando ou concluído o Ensino Médio em Escolas da Rede Pública de
Ensino e que não estejam engajados em nenhum programa social similar. Específicos: - Promover a inserção de jovens de 18 a 24 anos no
mercado de trabalho formal; - Articular com micro, pequenas, médias e grandes empresas locais com vistas à absorção de jovens residentes
nas proximidades das empresas parceiras; - Qualificar social e profissionalmente jovens/adolescentes estudantes e egressos do ensino médio
com foco nas potencialidades locais e possibilidades de inserção no mercado de trabalho formal.

Justificativa:
A elevada taxa de desemprego entre a juventude, e a dificuldade dos jovens vivenciarem a experiência do primeiro emprego, exigem que
sejam adotadas políticas públicas de incentivo a profissionalização e posterior contratação de jovens no mercado de trabalho formal.

Observação:
O projeto foi redimencionado para atender 4 mil jovens, sendo 3 mil estagiários e 1 mil aprendizes.

Observações do Governador:

Responsável:
Alysson Leonard Rodrigues Ferreira

Telefones:
31014486

E-Mail:
alysson.leonard@stds.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
02/03/2009

Data de Início:
02/06/2009

Programado (P):
5.000.000,00

Prazo Execução:
mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
2.886.000,00

Conclusão:
31/12/2010

Data Revisada:
31/12/2011

Pago (G):
2.418.000,00

CCPIS: 5.000.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

57.7%

% Pago
(G)/(E)

83.8%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Título Início Fim % Previsto % Execução

Inserção de 2.800 jovens como aprendizes no mercado de trabalho 01/05/2022 30/12/2022 24,69 19,92

Inserção de 1.000 jovens como estagiários 01/03/2022 30/12/2022 39,8 41,1

Entrega de 1.000 fardamentos aos jovens estagiários 01/03/2022 30/12/2022 39,8 56,8

Aprendizagem profissional de 2.800 jovens 01/05/2022 30/12/2022 24,69 19,92

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Vagas de Estágio 01/03/2022 30/12/2022 1000 39,8 41,1

Fardamento para Estagiário 01/03/2022 30/12/2022 1000 39,8 100

Cursos de Qualificação 01/05/2022 30/12/2022 112 24,69 18,75

Título Execução

Jovem Aprendiz b) Divulgação do Projeto e Cadastro das empresas; Em Andamento

Jovem Aprendiz c) Seleção das empresas; Em Andamento

Jovem Aprendiz d) Divulgação do projeto para os jovens; Em Andamento

Jovem Aprendiz e) Pré-inscrição, seleção e inscrição dos educandos nos cursos de Aprendizagem; Em Andamento

Jovem Aprendiz f) Realização das ações de Qualificação Profissional; Em Andamento

Jovem Aprendiz g)Encaminhamento e Inserção dos Jovens Aprendizes no Mercado de Trabalho; Em Andamento

Jovem Aprendiz h) Acompanhamento e Avaliação do Projeto. Em Andamento

Jovem Estagiário a) Divulgação do projeto para órgãos e entidades públicas concedentes de estágio; Em Andamento

Jovem Estagiário b) Celebração de parceria com órgãos e entidades públicas concedentes de estágio; Em Andamento

Jovem Aprendiz a) Celebração de Termos de Colaboração com as Organizações da Sociedade Civil (OSC's); Em Andamento

Jovem Estagiário c) Cadastro dos órgãos e entidades públicas concedentes de estágio; Em Andamento

Jovem Estagiário d) Divulgação do projeto para os jovens; Em Andamento

Jovem Estagiário e) Inscrição e seleção dos jovens; Em Andamento

Jovem Estagiário f) Oficinas de orientação para o mundo do trabalho; Em Andamento

Jovem Estagiário g) Encaminhamento dos beneficiários e entrega do fardamento Em Andamento

Jovem Estagiário h) Remuneração do estágio. Em Andamento

Jovem Estagiário i) Acompanhamento pedagógico e avaliação do estágio. Em Andamento

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:
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Meta Descrição Situação

1975 Inserção de 2.800 jovens como aprendizes no mercado de trabalho Normal

1976 Inserção de 1.000 jovens como estagiários Normal

1977 Entrega de 1.000 fardamentos aos jovens estagiários Normal

1978 Aprendizagem profissional de 2.800 jovens Normal

Numero de Metas

Total Metas: 4 Normal: 4 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

2

4

6

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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Dificuldade da Execução

Lições Aprendidas

NormalPor Mapp: Sequencial 495 - Orgão 47000000 - SPS

Programa:
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
495

Título:
Projeto Esporte & Superação

Descrição:
O projeto visa atender pessoas de 08 a 29 anos de idade, beneficiando crianças, adolescentes e jovens, incluindo pessoas com deficiência, por
meio do acesso gratuito a diversas modalidades esportivas, recreativas e atividades lúdicas.

Objetivo:
Promover a inserção social através de atividades esportivas, recreativas e lúdicas, visando atender pessoas pessoas de 08 a 29 anos de idade,
incluindo pessoas com deficiência, com especial atenção as áreas de elevado índice de vulnerabilidade.

Justificativa:
Com a evidente carência de equipamentos e serviços públicos que promovam o esporte e lazer nas áreas de elevado índice de
vulnerabilidade, o projeto visa oferecer políticas públicas intersetoriais em benefício de crianças, adolescentes, jovens e pessoas com
deficiências do Estado do Ceará. O projeto se fundamenta na necessária participação social e no envolvimento de toda a comunidade na
implantação de 80 (oitenta) núcleos em diversos espaços públicos e comunitários, como praças, escolas, calçadões, equipamentos esportivos,
associações, etc. Tem o intuito de ofertar a cerca de 4.000 (quatro mil) cidadãos cearenses a prática esportiva e a socialização do
conhecimento, contribuindo para a emancipação social do indivíduo e seu entorno.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:
Rodrigo Soares Cavalcante

Telefones:
(85) 98871.0291

E-Mail:
rodrigo.cavalcante@sps.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
30/07/2019

Data de Início:
13/11/2019

Programado (P):
4.300.000,00

Prazo Execução:
13 mes(es)

Data de Término:
31/10/2022

Empenhado (E):
2.637.408,63

Conclusão:
30/08/2020

Data Revisada: Pago (G):
2.637.408,63

CCPIS: 3.382.375,00

%
Empenhado
(E)/(P)

61.3%

% Pago
(G)/(E)

100%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Resposta Setorial:



19/07/2022 14:06 SISTEMA INTEGRAÇÃO DE ACOMANHAMENTO DE PROGRAMAS - SIAP 2022

web3.seplag.ce.gov.br/spg_relatorios/(S(xg4flsqp1cwauylnit31tffx))/Fecop/RelatorioCCPIS/Imprimir?p=307bfc2c4ad76eb843f1e53b506abc7c… 23/145

Id
Justificativa

Impendimento Resposta SetorialId
Justificativa

Impendimento Resposta Setorial

2304 Por favor, inserir,
também, na
Resposta
Setorial a
Dificuldade da
Execução
referente ao
primeiro
semestre,
conforme
solicitado.

Dificuldade na Execução: Neste mês de junho, algumas aulas foram suspensas por conta das chuvas, tendo afetado parcial
e temporariamente as aulas, tendo em vista que a maioria dos núcleos funciona em ambiente aberto. Não obstante, outros
fatores exógenos influenciaram sobremaneira a implantação de alguns núcleos, sendo a violência urbana a mais sensível
destas. Lições Aprendidas: O projeto tem possibilitado enxergar o esporte como ferramenta de inclusão social, tendo o
espaço público uma espécie de laboratório de ressignificação da vida de seus beneficiários e a comunidade na qual
pertence. Temos observado a importância da saúde mental dos beneficiados diretos e indiretos pelo projeto, acolhendo e
encaminhando estes para as unidade de saúde mental do Estado do Ceará.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Implementar e Manter 108 (cento e oito) Núcleos Esportivos nas áreas de elevado índice de
vulnerabilidade do Estado do Ceará.

01/03/2022 31/10/2022 49,59 100

Atender 5.400 (cinco mil e quatrocentos) jovens em situação de pobreza. 01/03/2022 31/10/2022 49,59 100

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Formação e Capacitação Realizada 01/03/2022 31/10/2022 2 49,59 100

Pessoas Beneficiadas 01/03/2022 31/10/2022 5400 49,59 100

Núcleos Esportivos Formados, Ativos e Mantidos 01/03/2022 31/10/2022 108 49,59 100

Atividades Monitoradas e Avaliadas 01/03/2022 31/10/2022 2 49,59 100

Palestras e Rodas de Conversa Realizadas 01/03/2022 31/10/2022 2 49,59 100

Evento Esportivo Realizado 01/03/2022 31/10/2022 3 49,59 66,66

Título Execução

Aquisição de Bens e Serviços Previstos no Plano de Trabalho Em Andamento

Curso de Formação dos Profissionais do Projeto Em Andamento

Seleção e Acolhimento dos Jovens Em Andamento

Formação e Manutenção dos Núcleos Esportivos Em Andamento

Acompanhamento das Atividades Em Andamento

Acompanhamento dos Jovens Beneficiados Em Andamento

Realização de Eventos Esportivos Em Andamento

Articulação Transversal e Multisetorial Em Andamento

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:
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Meta Descrição Situação

2037 Implementar e Manter 108 (cento e oito) Núcleos Esportivos nas áreas de elevado índice de vulnerabilidade do Estado do Ceará. Normal

2038 Atender 5.400 (cinco mil e quatrocentos) jovens em situação de pobreza. Normal

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 2 Normal: 2 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

1

2

3

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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AtrasadoPor Mapp: Sequencial 510 - Orgão 47000000 - SPS

Programa:
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
510

Título:
JUVENTUDE SUPERAÇÃO

Descrição:
Éuma política pública direcionada para jovens que não estudam e não trabalham, que visa a possibilitar uma oferta de atividades de cunho
socioeducativo, de qualificação profissional, na perspectiva de fomentar o retorno dos jovens ao ambiente escolar, incluindo atividades
esportivas, culturais e ambientais. Busca atuar na realidade da população ¿Nem-Nem¿ do Estado do Ceará, implementando ações que
possam incrementar fatores de proteção, agregando à sua formação o exercício da disciplina e do respeito cívico, bem como de competências
para o mundo do trabalho. O Projeto associa, ainda, à formação dos jovens, a implementação de ações comunitárias que serão efetuadas em
locais públicos, com a monitoria do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, dando visibilidade ao projeto. Visando a ampliar fatores de
proteção, o projeto vai atuar junto às famílias dos jovens inseridos, através do acompanhamento familiar, numa perspectiva integradora e
fortalecedora de vínculos entre os jovens e seus entes. O projeto atenderá 10.000 jovens, inicialmente 1.000 em 2019 e, ao longo de 2020
entrarão mais 5.000, e em 2021, mais 4.000. Serão 400 turmas contendo 25 alunos, e cada uma durará 9 meses de execução, divididas em 3
fases, sendo a primeira: 2 meses de formação cidadã; a segunda: 5 meses de qualificação profissional, ação comunitária, esporte e cultura; e a
terceira: mercado de trabalho e empreendedorismo. Os jovens receberão bolsas durante os 9 meses da formação, divididas em: 1ª fase: 2
bolsas no valor de R$ 200,00; 2ª fase: 5 bolsas no valor de R$ 250,00; 3ª fase no valor de R$ 300,00.

Objetivo:
Ampliar as capacidades e as habilidades dos jovens de 15 a 19 anos, reforçando fatores protetivos junto às famílias e às comunidades para
fortalecer a cidadania e criar oportunidades.

Justificativa:
O Juventude SUPERAÇÃO atuará em áreas de Fortaleza chamadas aglomerados subnormais que apresentam altos índice de crimes letais e
intencionais, perturbação da ordem local, roubo, e tráfico de drogas. No ¿Boletim Trimestral da Juventude Nº 03.2018¿ (IPECE), documento
baseado nos dados da PNADC 2018.3, pode-se constatar que dos 2.219.599 jovens do Estado, 63,6% (1.411.194) não estavam frequentando
a escola, 35,9% (795.841) não estavam na escola e encontravam-se ocupados, 8,2% (182.904) não estavam na escola e encontravam-se
desocupados (buscando emprego) e 19,5% (432.448) não estavam na escola e encontravam-se fora da força de trabalho, ou seja, mais
vulneráveis, não estão buscando emprego, o que representa 615.353 (27,7%) jovens fora da escola e desocupados ou fora da força de
trabalho. Pode-se observar também os fatores idade e sexo e sua correlação com os jovens Nem Nem: a faixa etária predominante está entre
18 e 24 anos (33,8%) e as mulheres formam o grupo mais vulnerável com 33,5% contra 22,2% do sexo masculino. Esse cenário, agravado
pelo crescimento da violência no Estado, particularmente atingindo a população jovem, evidenciado no número de vítimas de homicídios e
atores da violência, tem favorecido o protagonismo juvenil na criminalidade em detrimento do fortalecimento dos vínculos familiares e do
convívio social saudável. O projeto busca resgatar socialmente estes jovens atuando junto às suas famílias, através do acompanhamento
familiar, numa perspectiva integradora e fortalecedora de vínculos entre os jovens e seus entes, na reinserção escolar, no fomento a cidadania,
no senso de pertencimento local através de ações comunitárias, na oferta de atividades esportivas, culturais e ambientais, e na perspectiva de
colocação no mercado de trabalho para geração de renda com a oferta de qualificação profissional, pois de acordo com o Censo Demográfico
de 2010, 60% dos jovens vivem em famílias com rendimentos domiciliares per capita inferiores a um salário mínimo, ou seja, em famílias
consideradas pobres, sendo proporcionalmente maior entre os que possuem idade entre 15 e 19 anos (17,9%), faixa etária que o projeto irá
atuar.

Observação:
O projeto contará com a participação do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará e de uma equipe Multidisciplinar que receberá bolsas da
FUNCAP (Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Observações do Governador:
10/03/21: Transferido o alor de R$ 2.512.014,36 para o Mapp 495

Responsável:
Robertha Arrais

Telefones:
(85) 9.9612-5512

E-Mail:
robertha.arrais@sps.ce.gov.br
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Dificuldade da Execução

Lições Aprendidas

Id
Justificativa

Impendimento Resposta Setorial

2333 Por favor, relatar no campo
Resposta Setorial do
sistema as Dificuldades e
Lições Aprendidas.

As dificuldades encontradas foram: Entraves externos referentes a problema com as contas dos jovens para
efetuar o pagamento das bolsas. As lições aprendidas foram: Melhorar o alinhamento da equipe no que diz
respeito a execução do cronograma, considerando os riscos externos. Tentar reduzir o número de jovens com
problema nas contas.

Título Início Fim % Previsto % Execução

Conceder 2946 bolsas capacitação no valor de R$ 250,00; 01/02/2022 30/12/2022 44,88 46,4

Conceder 2.770 bolsas capacitação no valor de R$ 300,00 01/02/2022 30/12/2022 44,88 17,25

Qualificar 3.000 jovens ¿Nem-nem¿ 01/02/2022 30/12/2022 44,88 22,87

Conceder 3.000 bolsas capacitação no valor de R$ 200,00; 01/02/2022 30/12/2022 44,88 23,7

Título Início Fim Quantidade
%

Previsto
%

Execução

Cursos de Formação Cidadã, Qualificação Profissional e Mercado de Trabalho,
Empreendedorismo e Educação Financeira

01/02/2022 30/12/2022 120 44,88 30

Título Execução

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
29/10/2019

Data de Início:
01/11/2019

Programado (P):
30.176.502,94

Prazo Execução:
30 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
4.591.998,70

Conclusão:
29/04/2022

Data Revisada: Pago (G):
4.541.498,70

CCPIS: 17.047.561,00

%
Empenhado
(E)/(P)

15.2%

% Pago
(G)/(E)

98.9%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Resposta Setorial:

Metas:

Produtos:

Atividades:
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Título Execução

Seleção, contratação e capacitação da equipe de Busca Ativa; Em Andamento

Realização da busca ativa e pré-inscrição dos jovens; Em Andamento

Seleção e inscrição dos jovens; Em Andamento

Realização das ações de Formação Cidadã (1ª fase); Em Andamento

Definição dos equipamentos sociais para realização dos cursos Em Andamento

Realização das ações de Qualificação Profissional, Ação Comunitária, Esporte e Cultura (2ª fase); Em Andamento

Realização das ações de Mercado de Trabalho e Empreendedorismo (3ª fase) Em Andamento

Concessão de bolsa capacitação; Em Andamento

Acompanhamento e Avaliação; Em Andamento

Meta Descrição Situação

1805 Conceder 2946 bolsas capacitação no valor de R$ 250,00; Normal

1806 Conceder 2.770 bolsas capacitação no valor de R$ 300,00 Atrasado

1807 Qualificar 3.000 jovens ¿Nem-nem¿ Atrasado

1808 Conceder 3.000 bolsas capacitação no valor de R$ 200,00; Atrasado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 4 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 3
0

2

4

6

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 25%

Alerta: 0%

Atraso: 75%
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NormalPor Mapp: Sequencial 560 - Orgão 47000000 - SPS

Programa:
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
560

Título:
CEARÁ ESPAÇO DE VIDA, ARTE E EDUCAÇÃO (FEAS 17)

Descrição:
O Projeto CEARÁ ESPAÇO DE VIDA ARTE E EDUCAÇÃO tem como objetivo fortalecer a cidadania de crianças e adolescentes na faixa etária
de 06 a 17 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade social com intervenção sócio-educativa, mediante um conjunto de
procedimentos metodológicos integrados e consolidados nos eixos estratégicos: Esporte, Alimentação, Incentivo e Apoio à Escolaridade, Arte e
Cultura, Inclusão Digital, Trabalho com Família. As ações devem acontecer de forma articulada com a escola, de forma que os usuários
possam ter um atendimento complementar à jornada escolar. O referido projeto será executado em co-gestão com entidade social, buscando a
participação de representantes da sociedade civil e a divisão de responsabilidades na solução dos problemas vivenciados pela população.

Objetivo:
ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA O
DESENVOLVIMENTO FÍSICO, COGNITIVO, SOCIAL E AFETIVO, COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DAS´POTENCIALIDADES HUMANAS,
ARTISTICAS ESPORTIVAS E SOCIAL, PERSPECTIVAS DO CRESCIMENTO INDIVIDUAL E SOCIAL, NO FORTALECIMENTO DOS
VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIO, ENVOLVENDO SUAS FAMÍLIAS E A COMUNIDADE, COM INCLUSÃO SOCIAL.

Justificativa:
No Brasil os conceitos de política social e de proteção social têm existência recente, pois durante décadas acreditou-se que a melhoria das
condições de vida da população e do perfil de distribuição de renda seria uma conseqüência direta e inevitável do crescimento econômico. A
crise do desenvolvimento delineada nos anos 70 e explicitada com todas as nuances nos primeiros anos na década de 80 e 90, incumbiu-se de
pôr por terra essa ilusão e colocou o tema das políticas sociais como prioritário na agenda das discussões do desenvolvimento social. Segundo
o recenseamento feito pelo IBGE/2007 existem 1.344.202 milhões de crianças e adolescentes no Estado na faixa de 5 a 17 anos: a faixa de 5 a
9 anos tem um total de 800 mil pessoas,na faixa de 10 a 14 anos encontramos a maior concentração de pessoas com 910 mil,e por fim a faixa
de 15 a 19 anos com 851 mil. Desse universo é crescente o número de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social,
face a pobreza e os riscos a que estão expostos: abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, maus tratos físicos e/ou psíquicos dentro e fora
da família,exploração sexual,fome ,outros. O cenário para o segmento juvenil cearense pobre é preocupante: A pesquisa mostrou que
3.076.000 mulheres com 15 anos ou mais, 2.110.000 declararam ser mães, ou seja, 68,5% dessas mulheres possuem filhos, apesar da queda
na taxa de fecundação; 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 de jovens e adultos está
em torno de 22,58% (PNAD/05),sendo 11,3% só de jovens. 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 (5a 17 anos ) em situação de
exploração do trabalho infantil. Em 2007 esse total baixou para 239.930,com queda de 9,98% (IBGE/07) Esses dados suscitam reflexões,
questionamentos e novas orientações sobre o tipo de sociedade e de proteção que está sendo oferecido as novas gerações e exige assento
na agenda governamental. Apesar dos grandes avanços constatados na ultima década em relação a atenção a população infanto-juvenil pelos
Governos, ainda persistem os indicadores restritores. 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
complementando a ação e a permanência das crianças e adolescentes na escola. O referido projeto será executado em co-gestão com
entidade social, buscando a participação de representantes da sociedade civil e a divisão de responsabilidades na solução dos problemas
vivenciados pela população.

Observação:

Observações do Governador:
24/12/19: acréscimo de R$ 21.533,00

Responsável:
MARY ANNE LIBORIO

Telefones:
3101-4589

E-Mail:
MARYANNERIBEIRO@SPS.CE.GOV.BR
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Dificuldade da Execução

1.Os recursos financeiros destinados ao projeto não são suficientes para manutenção da infraestrutura (estrutura metálica da quadra poliesportiva dentre
outros); 2.A falta de cobertura nas quadras poliesportivas do ABC Palmeiras e ABC Cajueiro Torto, dificultam o desenvolvimento das atividades esportiva
s, principalmente nos períodos chuvosos e em momentos que o sol está muito forte; 3.Falta de recurso para aquisição de novas lonas de Circo, tendo em
vista, que as utilizadas, atualmente, se encontram muito sucateadas;

Lições Aprendidas

1,2 e 3. É sabido que a falta ou o comprometimento da estrutura física de um equipamento socioassistencial, dificulta a execução de qualquer projeto, alé
m disso estimula o desinteresse de seus usuários na participação das atividades ofertadas. A qualidade das atividades está estreitamente ligada à boa m
anutenção do espaço em que as mesmas são executadas. Para isso, é necessário a priorização de investimentos no tocante à estrutura física e aquisiçã
o de materiais para que os ABCs e Circos-Escola possam ofertar boas condições de usufruto de seus espaços.

Título Início Fim % Previsto % Execução

1.650 crianças e adolescentes atendidos em 07 Unidades /ano. 05/02/2022 31/12/2022 44,07 100

Título Início Fim Quantidade
%

Previsto
%

Execução

Crianças e adolescentes e familiares atendidos nas atividades circenses 05/02/2022 31/12/2022 400 44,07 100

Crianças e adolescentes atendidos em 5 Unidades com atividades de esporte,
arte e cultura

05/02/2022 31/12/2022 1250 44,07 100

Título Execução

Seleção de Organização da Sociedade Civil-OSC Em Andamento

Cadastro dos usuários Em Andamento

Atividades de esporte, circenses de arte e cultura Em Andamento

Atividades socioeducativas Em Andamento

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
27/02/2008

Data de Início:
27/02/2008

Programado (P):
4.000.000,00

Prazo Execução:
mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
2.090.341,86

Conclusão:
31/12/2010

Data Revisada:
31/12/2011

Pago (G):
2.083.908,51

CCPIS: 4.000.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

52.3%

% Pago
(G)/(E)

99.7%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Metas:

Produtos:

Atividades:
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Título Execução

Cursos de informática básica Em Andamento

Oferta de 01 lanche /turno Em Andamento

Avaliação anual. Pendente

Meta Descrição Situação

1799 1.650 crianças e adolescentes atendidos em 07 Unidades /ano. Normal

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 1 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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NormalPor Mapp: Sequencial 562 - Orgão 47000000 - SPS

Programa:
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
562

Título:
MANUTENÇÃO DE 5 CENTROS COMUNITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. PROGRAMA FAMÍLIAS
DESAFIOS E INCLUSÃO SOCIAL (FEAS 19)

Descrição:
Os serviços e programas socioassistenciais da área da Proteção Social Básica para as famílias são realizados através de 04 Centros
Comunitários, localizados estrategicamente em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, na Cidade de Fortaleza. Suas
ações são voltadas para o trabalho de fortalecimento das competências familiares que visam contribuir para o processo de autonomia e
emancipação das famílias, de forma a torná-las capazes de superar as vulnerabilidades e riscos a que estão sujeitas.

Objetivo:
Desenvolver ações sócio-assistenciais junto às famílias da área de abrangência dos 04 Centros Comunitários na perspectivas de ampliar as
competências familiares e contribuir para o fortalecimento da autonomia e inclusão das famílias vulneráveis.

Justificativa:
No Ceará, assim como nos demais Estados pobres do Nordeste, marcados por um número significativo de famílias e indivíduos socialmente
vulneráveis e excluídos do acesso a bens e serviços de proteção básica como o trabalho e renda, moradia, educação, alimentação e lazer
tornou-se um desafio, consolidar os direitos sócio-assistenciais. Essa situação circunstanciada por fatores estruturais como baixa escolaridade,
desemprego, pouca cobertura dos serviços de saúde, e outros, contribuem de forma significativa para a ampliação das demandas sociais.
Deste cenário de exclusão, surgem segmentos populacionais em situação de vulnerabilidade tais como: idosos, crianças, adolescentes, jovens,
e suas famílias em situação de risco ou vitimizados, abuso e exploração sexual, desempregados, jovens e adultos envolvidos com drogas,
famílias fragilizadas, abandonados e pessoas com deficiência. Os referidos segmentos são encontrados em todas as regionais de Fortaleza,
incluindo as localidades onde estão localizados os Centros Comunitários, o que facilita a intervenção pública. Este projeto, se propõe a
minimizar as vulnerabilidades sociais, fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

Observação:
Projeto de continuidade ¿ad referendum¿ aprovado em 12.12.07, pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social ¿ CCPIS do
FECOP, para atender às famílias das áreas de abrangência dos 04 (quatro) Centros de Atendimento às Famílias, através de ações sócio -
educativas num espaço de reflexão, discussão e capacitação, na perspectiva de prevenir e superar as desigualdades e exclusão social. Os
referidos equipamentos sociais dentre suas ações desenvolvidas, prestam também retaguarda aos adolescentes engajados no Projeto Primeiro
Passo e as famílias do Programa Criança Fora da Rua Dentro da Escola ¿ PCFRDE. A Proteção Social de Assistência Social, ao ter por
direção o desenvolvimento humano, social e os direitos de cidadania, tem como um dos seus princípios a matricialidade sócio ¿ familiar, sendo
necessário a intervenção do Estado para o fortalecimento das garantias dos direitos sociais.

Observações do Governador:
24/12/19: acréscimo de R$ 46.700,00

Responsável:
MARY ANNE LIBORIO DE PATRICIO
RIBEIRO

Telefones:
31014589

E-Mail:
maryanneribeiro@sps.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
27/02/2008

Data de Início:
01/01/2011

Programado (P):
2.200.000,00

Prazo Execução:
mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
1.145.889,39

Conclusão:
31/12/2010

Data Revisada:
31/12/2011

Pago (G):
1.020.601,73

CCPIS: 2.200.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

52.1%

% Pago
(G)/(E)

89.1%

Acompanhamento:
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Dificuldade da Execução

1. Falta de manutenção na estrutura física e equipamentos das unidades, devido à defasagem do valor repassado para manutenção dos Centros Comuni
tários.

Lições Aprendidas

É sabido que a falta ou o comprometimento da estrutura física de um Equipamento Socioassistencial, dificulta a execução de qualquer projeto, além disso
estimula o desinteresse de seus usuários na participação das atividades ofertadas. A qualidade das atividades está estreitamente ligada à boa manutenç
ão do espaço em que as mesmas são executadas. Para isso, é necessário a priorização de investimentos no tocante a estrutura física e aquisição de mat
eriais para que os Centros Comunitários possam ofertar boas condições de usufruto de seus espaços.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Atender 3.180 pessoas, beneficiando diretamente crianças, adolescentes, jovens, adultos e
pessoas idosas nas 4 unidades.

05/02/2022 31/12/2022 44,07 100

Título Início Fim Quantidade
%

Previsto
%

Execução

Crianças, adolescentes, jovens adultos e idosos atendidos em atividades de
esporte, arte e cultura e socioeducativas em 4 Unidades

05/02/2022 31/12/2022 2500 44,07 100

Pessoas capacitadas com cursos de qualificação profissional 05/02/2022 31/12/2022 680 44,07 100

Título Execução

Cadastro das pessoas das famílias atendidas Em Andamento

Atividades Socioeducativas Em Andamento

Cursos de Qualificação Profissional Em Andamento

Atividades de esporte, arte e cultura Em Andamento

Oferta de 01 lanche /turno Em Andamento

Avaliação anual Pendente

Lições Aprendidas:

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:
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Meta Descrição Situação

1716 Atender 3.180 pessoas, beneficiando diretamente crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas nas 4 unidades. Normal

Numero de Metas

Total Metas: 1 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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AtrasadoPor Mapp: Sequencial 580 - Orgão 47000000 - SPS

Programa:
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
580

Título:
+ PAPO + ATITUDE

Descrição:
A prevenção busca atuar para impedir que o uso de drogas ocorra; reduzir o uso de drogas quando não se tem meios que o impeça; postergar
o início do uso de drogas; evitar a transição de um uso esporádico para um uso frequente ou abusivo. A imposição das leis e regras não
colaboram para alcançar esse objetivo, devendo-se criar um contexto para interrupção de fatores de risco, utilizando medidas como: fortalecer
a capacidade de tomada de decisão, criar relações de confiança, compreender os sentidos do uso de drogas e avaliar as mensagens
veiculadas nas diferentes mídias. A instituição escolar é destacada como um espaço potencial para idealizar e realizar a prevenção por reunir
um número considerável de jovens, possibilidade de continuidade de ações, atingir a faixa etária e ter o educador como referência. Assim,
propõe-se um projeto com ações de intervenção realizada por acadêmicos de psicologia, sob supervisão de profissional da área (parceria com
universidades públicas e privadas) e profissional da educação de referência em cada escola beneficiada pelo projeto, em que realizem com
alunos nas escolas públicas de ensino médio espaços coletivos de compartilhamento de experiências (formato roda de conversa) com
realização de intervenções voltadas ao acolhimento, comunicação, escuta qualificada, e abordagens quanto as relações interpessoais,
autoestima, autocuidado, emoções e vivências. Além da oportunidade de campo de estágio para estudantes de psicologia, que saíram
capacitados para atuar nas diretrizes da Políticas sobre Drogas. O Projeto vai ter dois momentos com os familiares do adolescente: o primeiro
com o objetivo de explicar a proposta do projeto e assegurar o termo de consentimento de participação do adolescente selecionado e a
capacitação do núcleo gestor, professores e outros profissionais que atuam na escola, para desenvolver habilidades para identificação e
intervenção precoce em caso de uso de álcool e outras drogas pelos estudantes e profissionais da escola. A proposta inclui ainda a utilização
de material educativo, construído pela equipe técnica do projeto e validada pela Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas com
abordagens a diversos temas importantes nesse período da juventude como habilidades sociais, emocionais ou pessoais que contribuem para
iniciativas de promoção da saúde e bem-estar (exemplo: assertividade, influência de pares, tomada de decisões, autopercepção, empatia,
comunicação eficaz, pensamento crítico e criativo, solução de problemas, expressão de sentimentos). As escolas participantes serão
selecionadas, priorizando as localizadas em bairros de baixo IDH e com alunos em situação de vulnerabilidade social. Os encontros terão
duração de uma hora, com realização semanal e conduzidos por três acadêmicos de psicologia (sob supervisão de profissional de psicologia) e
apoio de profissional da educação de referência do território da escola.

Objetivo:
Geral: - Realizar ações de prevenção de problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas com alunos das escolas de ensino médio da
rede pública através de construção de espaços coletivos. Específicos: - Oferecer aos alunos um espaço de troca colaborativa, de reflexão e
discussão sobre a prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas, além de espaço seguro para abordagem de maneira livre; - Proporcionar a
interação harmônica e cooperativa entre adolescentes, estimulando a construção de espaços coletivos e habilidades sociais, tais como:
autoconhecimento, autocontrole, autonomia, empatia, escuta, oralidade e tolerância para que esses possam conviver com as influências
sociais, tenham maior facilidade de se adaptar a diferentes contextos e de adquirir novos conhecimentos, contribuindo para se tornarem
cidadãos responsáveis. - Favorecer a articulação dos conhecimentos sobre as drogas com a dinâmica da vida cotidiana dos jovens,
fortalecendo comportamentos saudáveis; - Ampliar e dinamizar as ações de prevenção da Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas por
meio de ações intersetoriais efetivas - Promover encontro com famílias de adolescentes e jovens participantes do projeto; - Capacitar o núcleo
gestor, profissionais e outros profissionais que exerçam atividades na Escola de Ensino Médio do Estado, desenvolvendo habilidades para
identificação e intervenção precoce do uso prejudicial de álcool e outras drogas; - Contribuir com a formação de estudantes de Psicologia na
área da Políticas sobre Drogas.

Justificativa:
Os programas de prevenção mais eficientes indicam que o compartilhamento de informações e trocas de experiências são ferramentas
importantíssimas, mas alertam que os conhecimentos são mais bem assimilados quando revelam aplicabilidade prática na realidade dos
jovens, devendo-se atentar a faixa etária na abordagem de determinados assuntos, tendo em vista que se a abordagem não for de forma
adequada poderá favorecer efeitos iatrogênicos, e em vez de prevenir, poderá ocasionar problema. Estudos sugerem abordagem de prevenção
aos problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas a partir do 8º ano (média de idade de 13 anos), por melhores possibilidades de
alcance de intervenção de prevenção. Com isso, justifica-se a realização de ações com alunos das escolas de ensino médio, diante da fase de
mudanças e descobertas nesse período. Nessa direção, busca-se atuar com os alunos por meio de estratégias que favoreçam o protagonismo
juvenil, a socialização, construção de espaço seguro para abordagem de maneira livre, como forma de prevenir transtornos emocionais e
adoecimento psíquico. Atividades em grupo terapêutico promovem cuidado para detectar diversos sofrimentos nos adolescentes que podem
ser apresentados no contexto escolar, trazendo benefícios tanto para os participantes quanto para o profissional e favorecendo o bem-estar
das pessoas envolvidas. Momentos em grupo junto a adolescentes buscam desencadear a autonomia e empoderamento dos mesmos, a partir
de estratégias de autocuidado, autoconhecimento, pensamento crítico e reflexivo, habilidades de vida, ações solidárias, fortalecimento de
vínculos e de elementos construídos juntamente com eles. Tais espaços coletivos tendem a contribuir na formação de oportunidades para o
desenvolvimento saudável das habilidades dos jovens, no sentido da construção de um mundo mais justo e democrático. Torna-se, assim, um
instrumento para o fortalecimento da autoestima, dos laços de identidade e do exercício cidadão, fortes aliados na prevenção de violência,
cultura de paz, solidariedade e prevenção ao uso de drogas.

Observação:
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Dificuldade da Execução

A liberação da Verba foi realizada no mês de março, onde março e abril foi realizada a contratação da equipe técnica, sendo finalizada no final do semest
re, a dificuldade de iniciar a metodologia com os adolescentes é que as escolas estava no fim do primeiro semestre, provas e início de férias. O início das
atividades com o público alvo será em agosto, enquanto isso está sendo articulado a equipe da Rede de Atenção e das escolas.

Lições Aprendidas

Percebemos uma grande demanda por parte da gestão da escola em ações de promoção à saúde , pois está é a estratégia básica do projeto, apostando
que uma boa assistência diminuirá a vulnerabilidade de uso de drogas.

Id Justificativa Impendimento
Resposta
Setorial

2341 Por favor, na evidência do produto do id 4255 é a somatória total de 17 articulações. No produto id 4257 comprovar na
evidência material pedagógico realizado.

Público Alvo Alunos de escolas do ensino médio da rede pública estadual, seus familiares, profissionais das escolas de ensino Médio e
estudantes de psicologia como forma de superar a situação de vulnerabilidade social e vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas.
Critérios Adotados para Seleção dos Beneficiários Inicialmente serão selecionadas no mínimo 30 escolas de ensino médio EEM em diferentes
Macrorregiões Administrativas do Estado, contemplando 04 municípios, neste caso, os que possuem faculdades com curso de psicologia para
envolvimento de acadêmicos de psicologia e preceptores na execução da metodologia Os beneficiários do projeto serão os alunos
regularmente matriculados nas três séries do ensino médio, em cada escola selecionada, identificados por seu número de matrícula e do
preenchimento da ficha de inscrição no programa. Para tanto, será utilizado ainda o índice de vulnerabilidade do Instituto de Pesquisa e
Estratégia Econômica do Ceará - IPECE, com famílias (contendo adolescentes) cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas
Sociais. Documentos Comprobatórios da Situação de Pobreza Serão utilizados dados colhidos pelas fontes citadas acima e o comprovante de
participação em algum dos programas de assistência às famílias carentes, como por exemplo, cartão do Bolsa Família, cartão do Mais Infância
ou a verificação através do Número de Identificação Social- NIS no Cadastro Único. Podendo ser apresentado ainda um dos documentos
elencadas pela Lei Nº 14.859, 28 de dezembro de 2010, como idôneos para comprovação do estado de pobreza, os quais devem ser
considerados, quando da seleção dos beneficiários (não necessariamente cumulativos): I.fatura de energia elétrica que demonstre o consumo
de até 80 kwh mensais; II.fatura de água que demonstre o consumo de até 10 (dez) metros cúbicos mensais; III.comprovante de inscrição em
benefícios assistenciais do Governo Federal; IV.comprovante de obtenção de rendimento mensal inferior a meio salário mínimo por membro do
núcleo familiar.

Observações do Governador:

Responsável:
Rachel Ximenes Marques

Telefones:
(85) 999220168

E-Mail:
rachel.marques@sps.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
15/10/2021

Data de Início:
01/04/2021

Programado (P):
1.053.751,20

Prazo Execução:
12 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
708.657,60

Conclusão:
15/10/2022

Data Revisada: Pago (G): 708.657,60

CCPIS: 1.053.751,00

%
Empenhado
(E)/(P)

67.3%

% Pago
(G)/(E)

100%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Resposta Setorial:

Metas:
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Título Início Fim
%

Previsto
%

ExecuçãoTítulo Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Atender / Proporcionar que 7.000 .alunos e familiares sejam favorecidos com a metodologia do
projeto, como forma de superar a situação de vulnerabilidade social e vulnerabilidade ao uso de
álcool e outras drogas, em 04 municípios de 04 Regiões de Planejamento do Estado do Ceará.

15/02/2022 31/12/2022 42,32 0

Capacitar 120 profissionais/bolsistas, no intuito de contribuir na prevenção e cuidados voltados
aos problemas relacionados ao uso de drogas lícitas e ilícitas.

15/02/2022 31/12/2022 42,32 90

Título Início Fim Quantidade
%

Previsto
%

Execução

Rodas de Conversas realizadas 15/02/2022 31/12/2022 2500 42,32 0

Profissionais capacitados com a metodologia 15/02/2022 31/12/2022 120 42,32 90

Momentos de articulação com parceiros (gestão municipal, instituições de
ensino superior, setoriais- estado ou município, etc) para alinhamentp das
ações

15/02/2022 31/12/2022 50 42,32 34

Pessoas atendidas com a metodologia do projeto: alunos e familiares 15/02/2022 31/12/2022 7000 42,32 0

Material Pedagógico e instrumentais desenvolvidos 15/02/2022 31/12/2022 1 42,32 100

Municípios Contemplados 15/02/2022 31/12/2022 4 42,32 100

Título Execução

Construção da metodologia, material didático, edital para estagiários, processos formativos, estratégias de monitoramento e avaliação Finalizado

Seleção de estagiários de psicologia, seleção das escolas e identificação dos profissionais de referência das escolas. Finalizado

Parceria com as prefeituras municipais. Finalizado

Capacitação: estagiários e profissionais de referência da escola e município. Em Andamento

Articulação com a Rede de Atenção do território Em Andamento

Aplicação da Metodologia Em Andamento

Definição da Comissão de Planejamento do projeto + Papo +Atitude Em Andamento

Monitoramento e Avaliação Pendente

Sensibilização das Parcerias: IES e SEDUC Em Andamento

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:
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Meta Descrição Situação

2148 Atender / Proporcionar que 7.000 .alunos e familiares sejam favorecidos com a metodologia do projeto, como forma de superar a
situação de vulnerabilidade social e vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas, em 04 municípios de 04 Regiões de
Planejamento do Estado do Ceará.

Atrasado

2149 Capacitar 120 profissionais/bolsistas, no intuito de contribuir na prevenção e cuidados voltados aos problemas relacionados ao uso
de drogas lícitas e ilícitas.

Normal

Numero de Metas

Total Metas: 2 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 1
0

1

2

3

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 50%

Alerta: 0%

Atraso: 50%
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Dificuldade da Execução

NormalPor Mapp: Sequencial 627 - Orgão 47000000 - SPS

Programa:
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
627

Título:
PROGRAMA VALE GÁS

Descrição:
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NOS 184 MUNICÍPIOS CEARENSES

Objetivo:
Geral: Contribuir para redução da vulnerabilidade social de famílias cearenses, em cumprimento a Lei Nº17.669, de 14 de setembro de 2021.
Específicos ¿ Complementar de forma indireta, a renda mínima das famílias mais vulneráveis; ¿ Possibilitar o acesso ao gás de cozinha,
contribuindo para o preparo da alimentação das famílias assistidas; ¿ Contribuir para que as famílias em grave situação de vulnerabilidade
tenham acesso à alimentação;

Justificativa:
Diante da gravidade da crise sanitária nos anos 2020 e 2021 com seus efeitos devastadores e da consequente perda da renda das famílias, da
situação de insegurança alimentar e nutricional, e por fim do empobrecimento da população mais vulnerável, o Governo do Estado do Ceará
adotou medidas severas e abrangentes para mitigar os efeitos da pandemia, junto à população cearense, por meio do Decreto Nº 33.965,
datado de 4 de março de 2021 (medidas de isolamento), Lei nº17.429 de 24 de março de 2021 (contas de energias) e da Lei Estadual
nº17.428, de 23 de março de 2021, os quais institucionalizam dentre outras medidas, benefícios temporários relacionados à liberação do
pagamento da conta de água e luz para consumidores em situação de baixa renda, concessão de vale-alimentação aos estudantes das
escolas públicas e o vale-gás, dentre outras medidas dirigidas especificamente à população em situação de maior pobreza e vulnerabilidade,
impactadas por situações de calamidade. Atento aos problemas sociais que foram gerados recentemente, o Governo do Estado enviou à
Assembleia Legislativa, nova Lei solicitando a renovação da autorização para que o poder executivo passasse a adquirir e distribuir gás em
botijão às famílias em situação de maior vulnerabilidade social, de forma permanente. O presente projeto: Concessão de Vales-gás às Famílias
Cearenses vulnerabilizadas encontra-se pautado na Lei Nº17.669 de 14/09/21 que torna permanente a Politica Pública Social prevista nas leis
nº17.428/21 e da 17.202/20 que anteriormente tratavam dessa concessão para o período emergencial da pandemia do coronavírus nos 184
municípios cearenses.

Observação:
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NOS 184 MUNICÍPIOS CEARENSES

Observações do Governador:

Responsável:
Mary Anne Libório

Telefones:
(85)31014598

E-Mail:
maryanne.liborio@sps.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
25/09/2021

Data de Início:
01/11/2021

Programado (P):
64.258.616,70

Prazo Execução:
12 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
22.372.328,12

Conclusão:
25/09/2022

Data Revisada: Pago (G):
22.372.328,12

CCPIS: 44.744.656,00

%
Empenhado
(E)/(P)

34.8%

% Pago
(G)/(E)

100%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Dificuldade da Execução

1.Redução do quadro de trabalhadores lotados nos municípios , sobrecarregando o trabalho a ser desenvolvido por parte dos municípios

Lições Aprendidas

1.A contratação de profissionais é competência dos Municípios e geralmente essas contratações têm vínculos transitórios. Bem sabemos que a rotativida
de de profissionais prejudica o bom funcionamento dos serviços. A realização de concurso público é imprescindível para viabilizar a continuidade dos ser
viços de forma mais eficaz assim como, o fortalecimento das relações tanto com os usuários da Política de Assistência Social quanto com a Gestão Esta
dual.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Fornecer 268 recargas de gás em botijão de 13kg, para 134 Organizações da Sociedade Civil -
OSCs, sendo 128 assistidas pelo Programa Mais Nutrição e até 06 OSCs que foram
selecionadas pelo Edital da Secult / Instituto Dragão do Mar /Escola de Gastronomia Ivens Dias
Branco.

01/03/2022 31/12/2022 39,67 100

Fornecer 209.860 recargas de gás em botijão de 13kg em forma de vale-gás, para
beneficiários, sendo 795 jovens do Programa Superação (Fortaleza e Sobral, 96.281 famílias do
CMIC e 112.784 famílias do Auxilio Brasil (com renda per capita de R$150,00) em situação de
vulnerabilidade social, localizadas nos 184 municípios;

01/03/2022 31/12/2022 39,67 100

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

OSCs Atendidas 01/03/2022 31/12/2022 134 39,67 100

Vales-gás concedidos 01/03/2022 31/12/2022 210128 39,67 100

Municípios Atendidos 01/03/2022 31/12/2022 184 39,67 100

Título Execução

Mobilização dos municípios Em Andamento

Entrega dos vale-gás Em Andamento

Acompanhamento e monitoramento Em Andamento

Organização e gestão do Projeto Em Andamento

Seleção de Famílias Em Andamento

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:
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Meta Descrição Situação

2144 Fornecer 268 recargas de gás em botijão de 13kg, para 134 Organizações da Sociedade Civil -OSCs, sendo 128 assistidas pelo
Programa Mais Nutrição e até 06 OSCs que foram selecionadas pelo Edital da Secult / Instituto Dragão do Mar /Escola de
Gastronomia Ivens Dias Branco.

Normal

2145 Fornecer 209.860 recargas de gás em botijão de 13kg em forma de vale-gás, para beneficiários, sendo 795 jovens do Programa
Superação (Fortaleza e Sobral, 96.281 famílias do CMIC e 112.784 famílias do Auxilio Brasil (com renda per capita de R$150,00)
em situação de vulnerabilidade social, localizadas nos 184 municípios;

Normal

Numero de Metas

Total Metas: 2 Normal: 2 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

1

2

3

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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Por Orgão: 21000000 - SDA

Secretaria:
21 - SDA

Órgão:
21000000 - SDA

Numero de Mapps

Total Mapps: 7 Normal: 3 Em Atraso: 4
0

5

10

Acompanhamento
Percentual de Mapps

Normal: 42%

Atraso: 57%
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Dificuldade da Execução

AtrasadoPor Mapp: Sequencial 14 - Orgão 21000000 - SDA

Programa:
311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA
FAMILIAR

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
14

Título:
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

Descrição:
Programa de Distribuição de Sementes

Objetivo:
Adquirir e distribuir aos agricultores de base familiar sementes e mudas fiscalizadas de elevado potencial genético, aumentando a produção
das principais culturas, propiciando um incremento de produtividade dos cultivares de milho, feijão, sorgo, algodão, mandioca, mamona, arroz,
gergelim, girassol, amendoim e cana-de-açúcar, garfos e mudas de cajueiro, raquetes de palma forrageira e sementes pré-germinadas de
carnaúba, visando a melhoria de vida dos agricultores de base familiar beneficiários do projeto.

Justificativa:
O presente projeto tem sua justificativa pautada no fortalecimento da agricultura familiar, pois se distribui sementes e mudas de elevado
potencial genético que permite o aumento da produtividade das culturas e melhor nível de renda dos(as) beneficiários(as). Além do mais o
projeto tem um caráter social e econômico muito grande, não só porque disponibliza ao agricultor(a) as sementes e mudas subsidiadas na hora
do plantio, visando o aumento de produção e da produtividade, mas também porque pretende criar oportunidades de emprego e renda para
esses agricultores e promover a sustentabilidade da sua ocupação, além de motivar o(a) agricultor(a) a substituir o plantio de grãos de baixa
produtividade. Tem ainda a intenção de aumentar a escala de produção destes(as) agricultores(as) com conseqüências no incremento de sua
renda e melhoria de suas condições de vida.

Observação:
18.11.19: Suplementação Fonte (00) no valor de R$ 450.000,00.

Observações do Governador:
800 mil está no MAPP 480 REPALMA

Responsável:
Emanuel Itamar Lemos

Telefones:
3101.8063

E-Mail:
itamar.marques@sda.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
01/10/2007

Data de Início:
01/10/2007

Programado (P):
20.220.000,00

Prazo Execução:
mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
8.968.358,89

Conclusão:
31/12/2010

Data Revisada:
31/12/2011

Pago (G):
8.196.376,29

CCPIS: 20.000.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

44.4%

% Pago
(G)/(E)

91.4%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Dificuldade da Execução

Valor que o Estado paga pelas sementes e mudas abaixo do valor de mercado Falta de água para produção de sementes Chuva no período de colheita d
as sementes

Lições Aprendidas

Prazo na execução dos editais com a finalidade de contratar com mais antecedência

Id Justificativa Impendimento Resposta Setorial

2302 Por favor, corrigir na evidência a meta id 4449 e id4450.

Título Início Fim % Previsto % Execução

¿ Adquirir 11.536.500 raquetes de palma forrageira 01/04/2022 30/12/2022 32,97 22,55

¿ Beneficiar 158.775 agricultores/as de base familiar sem repetição 01/04/2022 30/12/2022 32,97 97,7

¿ Adquirir2.823,75 toneladas de sementes das culturas de feijão, milho e sorgo forrageiro 01/04/2022 30/12/2022 32,97 94,77

¿ Adquirir 4.710 m³ de mandioca 01/04/2022 30/12/2022 32,97 68,11

¿ Adquirir 86.900 mudas de essências florestais 01/04/2022 30/12/2022 32,97 56,97

Adquirir 33.960 mudas de outras frutíferas 01/04/2022 30/12/2022 32,97 52,76

¿ Adquirir 450.000 mudas de cajueiro precoce 01/04/2022 30/12/2022 32,97 80,76

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Raquetes de palma distribuídas 01/04/2022 30/12/2022 11536500 32,97 21,94

Manivas de mandioca distribuídas 01/04/2022 30/12/2022 4710 32,97 16,7

Mudas de fruteiras e florestais distribuídas 01/04/2022 30/12/2022 570860 32,97 67,63

Sementes distribuídas 01/04/2022 30/12/2022 2823,75 32,97 93,7

Título Execução

Levantamento das demandas Finalizado

Coleta de amostra de sementes Finalizado

Aquisição e entrega Finalizado

Avaliação da repercussão e impacto do Projeto Pendente

Resposta Setorial:

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



19/07/2022 14:06 SISTEMA INTEGRAÇÃO DE ACOMANHAMENTO DE PROGRAMAS - SIAP 2022

web3.seplag.ce.gov.br/spg_relatorios/(S(xg4flsqp1cwauylnit31tffx))/Fecop/RelatorioCCPIS/Imprimir?p=307bfc2c4ad76eb843f1e53b506abc7c… 44/145

Meta Descrição Situação

2121 ¿ Adquirir 11.536.500 raquetes de palma forrageira Atrasado

2122 ¿ Beneficiar 158.775 agricultores/as de base familiar sem repetição Normal

2123 ¿ Adquirir2.823,75 toneladas de sementes das culturas de feijão, milho e sorgo forrageiro Normal

2124 ¿ Adquirir 4.710 m³ de mandioca Normal

2125 ¿ Adquirir 86.900 mudas de essências florestais Normal

2126 Adquirir 33.960 mudas de outras frutíferas Normal

2127 ¿ Adquirir 450.000 mudas de cajueiro precoce Normal

Numero de Metas

Total Metas: 7 Normal: 6 Em Alerta: 0 Em Atraso: 1
0

5

10

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 85%

Alerta: 0%

Atraso: 14%
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Dificuldade da Execução

Mudanças frequentes de Secretários Municipais; inobservância do calendário de execução dos procedimentos sistemáticos dos parceiros municipais; pro
blemas operacionais frequentes no sistema de gerenciamento do Programa Garantia Safra (Garantia Safra Nacional).

NormalPor Mapp: Sequencial 38 - Orgão 21000000 - SDA

Programa:
311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA
FAMILIAR

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
38

Título:
PROGRAMA GARANTIA SAFRA

Descrição:
Programa Garantia Safra

Objetivo:
Assegurar uma renda mínima aos pequenos agricultores de base familiar, caso ocorram perdas por estiagem iguais ou superiores a 50%;
contribuir para diminuição do êxodo rural; reduzir os riscos da exploração da agricultura de sequeiro; e eliminar as práticas puramente
assistencialistas no trato da população rural nas ocorrências de seca.

Justificativa:
O semi-árido nordestino do Brasil é frequentemente vitimado por estiagens prolongadas, comprometendo o desempenho da safra das culturas
de sequeiro de forma expressiva, o que desestimula os produtores a correrem riscos no cultivo de suas áreas. Por conseguinte o Programa
representa um componente de estímulo à produçào agrícola do Estado. Adicionalmente, por seu cárater estruturante em ofertar outros
benefícios ao seu público possibilita mudar o perfil tecnológico dos agricultores a ele vinculados.

Observação:
Em 06/11/2020 - Alterada a programação em razão de divergência identificadas no sistema, conforme notificação da da CAIXA (Fonte 10 -
Acréscimo de R$ 506.532,00)

Observações do Governador:
Em 2011 = 284.212 agricultores Em 2012 = Em 2013 = Em 2014 Em 2015 = 345.456 Em 2016 = 249.824 Em 2017 = 220.000 Em 2020:
125.000- EXECUTADO: 130.899 EM 2021: 160.000 - EXECUTADO: 135.614 EM 2022: 170.000 -

Responsável:
José Arimateia Gonçalves

Telefones:
3101.8122

E-Mail:
arimateia@sda.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
01/10/2007

Data de Início:
02/01/2008

Programado (P):
86.700.000,00

Prazo Execução:
mes(es)

Data de Término:
30/12/2022

Empenhado (E):
42.514.675,13

Conclusão:
31/12/2010

Data Revisada:
31/12/2011

Pago (G):
35.603.236,73

CCPIS: 17.278.596,00

%
Empenhado
(E)/(P)

49%

% Pago
(G)/(E)

83.7%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Lições AprendidasLições Aprendidas

Aperfeiçoamento no relacionamento com os parceiros; importância das capacitações regionais na qualificação dos parceiros; importância da atuação da
CGE (Controladoria Geral do Estado) na adimplência dos aportes municípais;

Título Início Fim % Previsto % Execução

Realizar a inscrição de 169.398 agricultores familiares 21/03/2022 31/12/2022 35,44 100

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Produtor Aderido 21/03/2022 31/12/2022 169398 35,44 100

Título Execução

a) Capacitação de atores locais Pendente

b) Inscrição dos beneficiários Finalizado

c) Seleção dos beneficiários Finalizado

d) Homologação dos beneficiários selecionados Finalizado

e) Adesão Finalizado

f) Avaliação de perdas Em Andamento

g) Pagamento Pendente

Meta Descrição Situação

2044 Realizar a inscrição de 169.398 agricultores familiares Normal

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 1 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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Dificuldade da Execução

NormalPor Mapp: Sequencial 521 - Orgão 21000000 - SDA

Programa:
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
521

Título:
Locação, perfuração e instalação de poços profundo.

Descrição:
O projeto visa a instalação de 100 poços profundo.

Objetivo:
Beneficiar famílias com a perfuração de novos poços.

Justificativa:
Nos últimos cinco anos a população do Estado do Ceará, especialmente a da zona rural, vem sendo afetado pela pior seca dos últimos 100
anos. A média pluviométrica do Estado do Ceará em um ano de chuva normal é de 804,9mm. De acordo com dados da FUNCEME, as
precipitações pluviométricas registradas neste período ficaram muito abaixo da média, em 2012 choveu 388,9 mm - o desvio foi de menos
51,7%; em 2013 choveu 551,2 mm - o desvio foi de menos 31,5%; em 2014: choveu 565,6 mm - o desvio foi de menos 29,7%; e, em 2015:
choveu 525,0 mm - o desvio foi de menos 34,8%. As sucessivas secas registradas no Ceará comprometeram a recarga dágua dos açudes de
pequeno e médio porte, que atualmente, na sua grande maioria, encontram-se secos, e os açudes de grande porte estão em nível crítico,
inclusive o Castanhão, o maior manancial dágua deste estado. Neste período de cinco anos de seca, a FETRAECE e os Sindicatos tem
pautado com os Governos Federal, Estadual e Municipais, a demanda pela execução de ações capazes de água para abastecimento humano
e dessedentação animal, na zona rural, através de programas como o Programa Cearense de Perfuração de Poços Artesianos e o Programa
Água Para Todos; bem como, a adoção de tecnologias sociais de primeira, segunda água e terceira água (reuso da água doméstica para irrigar
quintais produtivos e culturas forrageiras). Na negociação realizada com o Governador Camilo Santana, dia 23 de novembro de 2015, a
FETRAECE foi desafiada a executar a locação, perfuração e a instalação de poços artesianos em Comunidades Rurais do Estado do Ceará,
que encontram-se em colapso hídrico. A FETRAECE, vai através da execução do presente Plano de Trabalho, contribuir para a mitigação
deste problema, e iniciar uma nova etapa na execução da política pública de perfuração de poços, via entidade da sociedade civil.

Observação:
18.06.19: Acréscimo de R$ 100.000,00 solicitação Moisés Bras. 27.09.21 - Suplementação de R$ 1.000.000,00 oirundo do MAPP 94/ADECE
25.10.21 - Suplementação de R$ 1.000.000,00 (Emenda Federal)

Observações do Governador:
21/01/22: transferido do Mapp 5 o valor de R$ 2.000.000,00 por solicitação da secretaria

Responsável:
Francisco Abelardo Cavalcante Camurça

Telefones:
3101-8112

E-Mail:
abelardo.camurca@sda.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
01/12/2015

Data de Início:
01/12/2015

Programado (P):
4.500.000,00

Prazo Execução:
12 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
922.628,35

Conclusão:
01/12/2016

Data Revisada: Pago (G): 922.032,94

CCPIS: 4.300.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

20.5%

% Pago
(G)/(E)

99.9%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Dificuldade da Execução

Não tivemos dificuldade nesta fase inicial, mas podemos enfrentar dificuldades na sua execução, com a alta dos preços de mercado nos insumos necess
ários para implantação, podendo comprometer o cronograma futuro.

Lições Aprendidas

A ampliação no acesso dos recursos hídricos para consumo humano, proporciona melhoria da qualidade de vida à população, reduzindo o número de do
enças ocasionadas pela água inadequada para consumo humano, além de propiciar a possibilidade de produção de alimentos.

Título Início Fim % Previsto % Execução

Perfurar 78 poços profundos. 01/04/2022 31/12/2022 32,85 42,3

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Poços profundos perfurados 01/04/2022 31/12/2022 78 32,85 42,3

Título Execução

Licitação Finalizado

Seleção das comunidades Finalizado

Perfuração dos Poços Em Andamento

Monitoramento Em Andamento

Meta Descrição Situação

2088 Perfurar 78 poços profundos. Normal

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 1 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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AtrasadoPor Mapp: Sequencial 597 - Orgão 21000000 - SDA

Programa:
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
597

Título:
PROGRAMA MAIS NUTRIÇÃO

Descrição:
BANCO DE ALIMENTOS, FÁBRICA DE SOPA DESIDRATADA E POLPA DE FRUTAS_OPERACIONALIZAÇÃO. Este projeto pretende
implantar um Banco de Alimentos, na sede da CEASA / Maracanaú - Fortaleza, para coletar, selecionar, recondicionar transformar alimentos
em condição de consumo, e ainda, controlar sua distribuição às entidades da rede socioassistencial, para atender aproximadamente pessoas
em insegurança alimentar e nutricional.Capacitar profissionais e pessoas assistidas pelas entidades que recebem alimentos através de doação,
visando a melhor qualificação na oferta dos serviços oferecidos e melhoria dos hábitos alimentares.

Objetivo:
Geral ¿ Contribuir para a redução da Insegurança Alimentar e Nutricional das pessoas atendidas em entidades da rede socioassistencial de
Fortaleza, Maracanaú e adjacências, por meio do aproveitamento e repasse de alimentos excedentes e que encontram-se em perfeitas
condições de consumo. 6.2 Específicos ¿ Manter um Banco de Alimentos, contribuindo para o combate ao desperdício de alimentos por meio
da coleta, recebimento, armazenamento, seleção, acondicionamento e distribuição dos alimentos doados. ¿ Complementar a alimentação
servida em entidades da rede socioassistencial de Fortaleza, Maracanaú e adjacências, na perspectiva da Segurança Alimentar e Nutricional. ¿
Desenvolver Educação Alimentar e Nutricional junto as entidades selecionadas da rede socioassistencial de Fortaleza, Maracanaú e
adjacências, no intuito de possibilitar o combate ao desperdício, aproveitamento de alimentos e favorecer hábitos alimentares saudáveis. ¿
Implementar o papel da Responsabilidade Social da Ceasa.

Justificativa:
O quadro brasileiro de miséria e pobreza contrasta fortemente com os dados sobre o desperdício de alimentos em toda a cadeia produtiva.
Enquanto cerca de 24 milhões de brasileiros (dados de 2001) não têm renda suficiente para se alimentar adequadamente, segundo estimativas
da Embrapa, no Brasil, as perdas da produção agrícola ¿ em função de danos que os produtos sofrem ao longo da cadeia produtiva ¿, desde a
produção até chegar à mesa dos brasileiros, atingem uma média de 30% de tudo o que se produz no país (Fome Zero, 2001:56). Para
contornar essa grave situação de desperdício e contribuir para o combate à fome, experiências recentes em Programas de Bancos de
Alimentos vêm sendo desenvolvidas com sucesso em algumas localidades do Brasil. Os Bancos de Alimentos são importante estratégias de
luta contra o desperdício e de combate à fome que ultrapassam o caráter assistencial, à medida que vêm sendo executadas integradas à
ações estruturantes de promoção da segurança alimentar e nutricional, como a educação alimentar e nutricional e para o consumo consciente .
Os Bancos de Alimentos atuam de modo complementar a outros programas de alimentação de públicos específicos, como crianças e idosos,
sem a pretensão de assumir e responder integralmente pela demanda de alimentos de sua população-alvo.

Observação:
Este Projeto é oriundo do Gabinete do Governador e de efetiva atuação da Primeira Dama do estado.

Observações do Governador:
17/04: há uma solicitação de 998.682,40 para 2019. Do valor de 1.026.627,25 de 2018 será devolvido o valor de 629.881,80. Acrescentei o
valor de R$ 368.800,40. O COGERF só deve dar o limite de 368.800,40 até a devolução dos recursos. 15/20/20: acréscimo de 1.838.663,78
fonte Fecop 16/02/21: valores para custeio do Programa Mais Nutrição

Responsável:
EDUARDO BARBOSA

Telefones:
3101.8060

E-Mail:
EDUARDO.BARBOSA@SDA.CE,GOV.BR
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Dificuldade da Execução

O maior entreva na execução do Programa é a dependência diretamente da doação de terceiros. No momento econômico no qual o nosso país se encont
ra, é de fácil percepção que também as doações foram afetadas pelo encarecimento dos produtos alimentícios, visto que os doadores tiveram uma queda
em seus lucros, consequentemente as doações reduziram.

Lições Aprendidas

Apesar dos obstáculos que surgem ao longo do desenvolvimento das atividades do Programa, a entrega de alimentos é feita diariamente, assim como a
captação de doações, ficando a lição de que a equipe não pode paralisar diante das dificuldades e deve buscar sempre novos meios de arrecadação a fi
m de que as metas sejam superadas e assim colaborando na luta contra a insegurança alimentar e nutricional.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Promover a segurança alimentar e nutricional através da distribuição de 780.000 kg de
alimentos contribuindo com o desenvolvimento sustentável e solidário no estado do Ceará.

01/04/2022 31/12/2022 32,85 19,8

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Quilogramas de Alimento distribuído 01/04/2022 31/12/2022 780000 32,85 19,8

Título Execução

Distribuição de 780.000 quilogramas alimentos; Em
Andamento

Realizar o acompanhamento, gerenciamento e operacionalização das ações do Programa nas Unidades Maracanaú e Cariri visando a
diminuição do desperdício de alimentos e promovendo a segurança alimentar e nutricional;

Em
Andamento

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
25/02/2018

Data de Início:
01/03/2018

Programado (P):
2.300.000,00

Prazo Execução:
12 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
1.150.000,00

Conclusão:
25/02/2019

Data Revisada: Pago (G):
1.150.000,00

CCPIS: 2.300.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

50%

% Pago
(G)/(E)

100%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:
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Meta Descrição Situação

2043 Promover a segurança alimentar e nutricional através da distribuição de 780.000 kg de alimentos contribuindo com o
desenvolvimento sustentável e solidário no estado do Ceará.

Atrasado

Numero de Metas

Total Metas: 1 Normal: 0 Em Alerta: 0 Em Atraso: 1
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 0%

Alerta: 0%

Atraso: 100%
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Dificuldade da Execução

Demora no envio da proposta de preço solicitada, a maioria das empresas não enviam a proposta pedida e o tempo de tramitação do Processo Licitatóri
o.

NormalPor Mapp: Sequencial 710 - Orgão 21000000 - SDA

Programa:
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E
AQUICULTURA FAMILIAR

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
710

Título:
Apoio à retomada da Piscicultura no Açude Castanhão (SEAPA 98)

Descrição:
As ações do Projeto correspondem ao fornecimento de insumos básicos, ração e alevinos, à piscicultores detentores de permissão oficial para
atuar no cultivo de tilápia, afetados com a mortandade ocorrida em julho de 2015.

Objetivo:
Geral: Possibilitar a retomada de produção piscícola de famílias afetadas com a mortandade de tilápia no Açude Castanhão. Específicos:
Propiciar a geração de trabalho e renda decorrentes da retomada da produção Dotar aos piscicultores afetados de melhores condições para o
restabelecimento da renda familiar e o cumprimento de obrigações financeiras decorrentes da produção perdida na mortandade.

Justificativa:
A mortandade de peixes de cultivo, ocorrida em julho do corrente, no Parque Aquícola Castanhão, desestabilizou inúmeras famílias que
atuavam em Lotes cedidos pela União, voltados para a criação de tilápia em cativeiro. O impacto gerado pela ocorrência, afetou drasticamente
a economia dos piscicultores, gerando impactos também na geração de trabalho e renda no município de jaguaribara. Além do impacto direto
com a perda, na maioria dos casos, de toda a produção, o fato impossibilita aos piscicultores as condições de honrarem com seus
compromissos pessoais e os financiamentos firmados junto aos bancos oficiais, inerentes à produção afetada. Outro impacto pode ser
verificado na perda de poder aquisitivo de insumos básicos, ração e alevinos, para a retomada da produção, por já terem parcelas à pagar de
dívidas junto aos fornecedores de insumos anteriormente adquiridos.

Observação:
O procedimento dar-se-á em 03 parcelas de ração e alevinos, de acordo com o quantitativo definido tecnicamente pela SEAPA. O processo
licitatório deverá iniciar-se em outubro de 2015, e 50 % do material deverá ser adquirido até o final do mesmo ano. O restante do material
deverá ser adquirido pelo mesmo processo licitatório em mais 2 parcelas de 25% nos períodos entre Janeiro e Fevereiro de 2016.

Observações do Governador:

Responsável:
Julianna Albuquerque Martins

Telefones:
3101.3481

E-Mail:
julianna.martins@sda.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
25/09/2015

Data de Início:
15/01/2015

Programado (P):
827.661,08

Prazo Execução: 6
mes(es)

Data de Término:
30/12/2022

Empenhado (E):
683.757,69

Conclusão:
25/03/2016

Data Revisada: Pago (G): 378.004,00

CCPIS: 827.661,00

%
Empenhado
(E)/(P)

82.6%

% Pago
(G)/(E)

55.3%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Lições Aprendidas

Na licitação geralmente as indústrias não concorrem, sendo mais correto solicitar os orçamentos aos revendedores.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

¿ Beneficiar 157 piscicultores familiares de Jaguaribara que sofreram com a mortandade dos
peixes cultivados;

28/02/2022 29/07/2022 80,79 100

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Piscicultores familiares beneficiados 28/02/2022 29/07/2022 157 80,79 100

Título Execução

a) Aquisição de Insumos e Serviços Finalizado

b) Realizar o Termo de Recebimento dos Insumos Finalizado

c) Acompanhar as Atividades dos Piscicultores familiares do Castanhão que forem beneficiados com este projeto. Em Andamento

Meta Descrição Situação

2041 ¿ Beneficiar 157 piscicultores familiares de Jaguaribara que sofreram com a mortandade dos peixes cultivados; Normal

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 1 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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Dificuldade da Execução

AS DIFICULDADES ENFRENTADAS NA EXECUÇÃO DO PRESENTE MAPP SÃO ADVINDAS DO MAPP 834, HAJA VISTA QUE O MAPP 754 É DE AP
OIO AO 834, O QUAL SE ENCONTRA PARALISADO DESDE O FINAL DE FEVEREIRO DE 2022. PORÉM AS PERSPECTIVAS DE RETOMADA SÃO
GRANDES, HAJA VISTA O AVANÇO NAS TRATATIVAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA PARA QUE MUITO EM BREVE, AS ATIVIDADES DE
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE SEJAM RETOMADAS AQUI NO ESTADO. ISSO PODERÁ ACONTECER TANTO ATRAVÉS DE UM ADITIVO
DE VALOR AO CONVÊNIO 919468/2021, COMO TAMBÉM ATRAVÉS DE UM TERMO DE ADESÃO, AMBAS AS ALTERNATIVAS ESTÃO SENDO ANA
LISADAS E PROVIDENCIADAS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA.

Lições Aprendidas

AtrasadoPor Mapp: Sequencial 754 - Orgão 21000000 - SDA

Programa:
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
754

Título:
Apoio ao Programa de Aquisição e Distribuição de Leite (C.G - SDA).

Descrição:
O referido MAPP visa atender as despesas de apoio operacional via contrato de gestão, na execução do Programa de Aquisição e Distribuição
de Leite, no Estado do Ceará.

Objetivo:
Participar na política de desenvolvimento rural sustentável e de fortalecimento da agricultura familiar do Estado do Ceará, através dos projetos
que atendem às demandas dos agentes produtivos e técnicos.

Justificativa:
O Projeto visa a contribuição na manutenção e sustentabilidade do pequeno agricultor e sua família no campo, facilitando o assessoramento
especializado, como também o acesso ao conhecimento e às tecnologias existentes.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:
Márcio Peixoto

Telefones:
3101.8143

E-Mail:
marcio.peixoto@sda.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
26/02/2021

Data de Início:
01/04/2021

Programado (P):
2.150.000,00

Prazo Execução:
12 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
2.150.000,00

Conclusão:
26/02/2022

Data Revisada: Pago (G):
2.150.000,00

CCPIS: 2.150.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

100%

% Pago
(G)/(E)

100%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Lições Aprendidas

NESSES SEIS PRIMEIROS MESES DO ANO DE 2022 MUITAS FORAM OS ENTRAVES E DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA QUE O PROGRAM
A DO LEITE TIVESSE CONTINUIDADE AQUI NO ESTADO E MESMO QUE A SDA, NA QUALIDADE DE EXECUTORA DO PROGRAMA, NÃO TENHA
MEDIDO ESFORÇOS E FEITO DE TUDO PARA RESOLVER O PROBLEMA E AMENIZAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS AOS SEUS BENEFICIÁRIOS,
JÁ SE PASSARAM 4 MESES DE PARALISAÇÃO E SOMENTE AGORA O GOVERNO FEDERAL DEU UM SINAL MAIS POSITIVO ATRAVÉS DA PEC D
OS AUXÍLIOS, ONDE FOI DISPONIBILIZADO NOVOS RECURSOS PARA RETOMADA E CONTINUIDADE DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL ATÉ O
FINAL DO ANO.

Título Início Fim % Previsto % Execução

Visitar 100 produtores e/ou entidades socioassistenciais; 01/02/2022 31/12/2022 44,74 14

Cadastrar 1.500 Entidades socioassistenciais no SISLEITE E SISPAB; 01/02/2022 31/12/2022 44,74 21,87

Acompanhar o cadastro de 1.000 produtores no SISLEITE e SISPAB; 01/02/2022 31/12/2022 44,74 100

Realizar 08 oficinas de capacitação com os gestores municipais do Programa; 01/02/2022 31/12/2022 44,74 37,5

Visitar 30 centrais de Distribuição de Leite. 01/02/2022 31/12/2022 44,74 10

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Cadastro de produtores fornecedores; 01/02/2022 31/12/2022 1000 44,74 100

Cadastro de Entidades; 01/02/2022 31/12/2022 1500 44,74 21,87

Produtores e Entidades monitorados; 01/02/2022 31/12/2022 100 44,74 14

Oficinas territoriais; 01/02/2022 31/12/2022 8 44,74 37,5

Centrais de Distribuição de Leite monitoradas. 01/02/2022 31/12/2022 30 44,74 10

Título Execução

Acompanhar a execução de 8 (oito) novos contratos celebrados entre a SDA e empresas laticinistas e ou cooperativas beneficiadoras,
responsáveis pela captação, pasteurização, envasamento e entrega do leite para o Programa;

Em
Andamento

Apoiar as atividades de coleta e distribuição de leite no Estado do Ceará, dentre elas: visitas técnicas junto aos produtores, fornecedores
ao programa e visitas técnicas junto as centrais de distribuição e junto as entidades socioassistenciais, atendidas pelo programa;

Em
Andamento

Apoiar a realização das oficinas de capacitação dos entes envolvidos na execução do programa de forma direta; Em
Andamento

Acompanhar a execução do novo convênio celebrado com o Ministério da Cidadania para dar continuidade as ações do PAB-Leite no
Ceará;

Em
Andamento

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:
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Meta Descrição Situação

1844 Visitar 100 produtores e/ou entidades socioassistenciais; Atrasado

1845 Cadastrar 1.500 Entidades socioassistenciais no SISLEITE E SISPAB; Atrasado

1846 Acompanhar o cadastro de 1.000 produtores no SISLEITE e SISPAB; Normal

1847 Realizar 08 oficinas de capacitação com os gestores municipais do Programa; Alerta

1848 Visitar 30 centrais de Distribuição de Leite. Atrasado

Numero de Metas

Total Metas: 5 Normal: 1 Em Alerta: 1 Em Atraso: 3
0

2

4

6

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 20%

Alerta: 20%

Atraso: 60%
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Dificuldade da Execução

A principal dificuldade continua sendo a falta de recursos por parte do Governo Federal, haja vista que o Estado do Ceará, através da Secretaria do Dese
nvolvimento Agrário-SDA, vem cumprindo todas as suas obrigações, tanto no que se refere ao cumprimento da contrapartida obrigatória, como no que se
refere às questões burocráticas, exigidas e necessárias para uma boa execução do programa.

AtrasadoPor Mapp: Sequencial 834 - Orgão 21000000 - SDA

Programa:
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
834

Título:
Incentivo a produção e ao consumo do leite através do Programa Alimenta Brasil ( PAB Leite )

Descrição:
Aquisição e distribuição de leite, através do Programa Alimenta Brasil, beneficiando em 2021, 407 agricultores familiares, 1.200 entidades e
8.185 famílias, com a aquisição de 2.348.976 litros de leite bovino e 40.712 litros de leite caprino. Serão beneficiados 140 municípios com a
distribuição gratuita de leite. O Convênio tem seu inicio previsto para 16 de dezembro de 2021 e sua vigência final em maio de 2023.

Objetivo:
Aquisição e distribuição de leite, através do Programa Alimenta Brasil, beneficiando em 2021, 407 agricultores familiares, 1.200 entidades e
8.185 famílias, com a aquisição de 2.348.976 litros de leite bovino e 40.712 litros de leite caprino. Serão beneficiados 140 municípios com a
distribuição gratuita de leite. O Convênio tem seu inicio previsto para 16 de dezembro de 2021 e sua vigência final em maio de 2023.

Justificativa:
Aquisição e distribuição de leite, através do Programa Alimenta Brasil, beneficiando em 2021, 407 agricultores familiares, 1.200 entidades e
8.185 famílias, com a aquisição de 2.348.976 litros de leite bovino e 40.712 litros de leite caprino. Serão beneficiados 140 municípios com a
distribuição gratuita de leite. O Convênio tem seu inicio previsto para 16 de dezembro de 2021 e sua vigência final em maio de 2023.

Observação:
Trata-se de recurso federal junto ao Ministério da Cidadania - MC, através da Proposta de convênio nº 049652/2021. O valor financeiro da
proposta em 2021 é composto de: Ministério da Cidadania: R$ 5.802.353,34 Governo do Estado: R$ 1.450.588,34 - Este valor deve ser
executado(depositado) em dezembro de 2021, para que o Ministério realizar o repasse.

Observações do Governador:

Responsável:
Márcio José Alves Peixoto

Telefones:
3101.8084

E-Mail:
marcio.peixoto@sda.ce.gov..br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
29/11/2021

Data de Início:
22/12/2021

Programado (P):
13.601.545,69

Prazo Execução:
16 mes(es)

Data de Término:
31/07/2022

Empenhado (E):
6.391.677,98

Conclusão:
29/03/2023

Data Revisada: Pago (G): 225.447,00

CCPIS: 2.720.229,00

%
Empenhado
(E)/(P)

47%

% Pago
(G)/(E)

3.5%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Lições AprendidasLições Aprendidas

A coordenação estadual do programa, juntamente com a coordenação nacional e secretários (a) da SDA vem somando todos os esforços na tentativa de
encontrarem uma saída para a retomada do programa com a maior brevidade possível, porém, sem o aporte de recursos do Governo Federal, essa reto
mada se torna bem mais difícil.

Id
Justificativa

Impendimento Resposta Setorial

2307 Por favor,
corrigir o
numero da
meta 4502.

Conforme já informado em: Dificuldade da Execução, a meta 4502, assim como todas as outras do projeto, encontra-se
paralisada por falta de recursos federais, daí o relatório ser o mesmo do acompanhamento de março de 2022, o qual faz
referência ao total de pessoas beneficiadas pelo programa, alcançados nos meses de janeiro e fevereiro, por serem os
únicos meses de execução do programa em 2022 até a presente data.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Adquirir e distribuir de 80.712 litros de leite caprino padronizado. 01/02/2022 31/07/2022 82,78 50,46

Beneficiar 76.946 pessoas com a distribuição de leite através da Entidades
Socioassistenciais.

01/02/2022 31/07/2022 82,78 96

Adquirir e distribuir 3.887.309 litros de leite bovino pasteurizado integral. 01/02/2022 31/07/2022 82,78 53,05

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Pessoas Beneficiadas. 01/02/2022 31/03/2022 76946 100 96

Leite bovino pasteurizado integral adquirido e distribuído. 01/02/2022 31/03/2022 2387309 100 53,05

Leite caprino adquirido e distribuído. 01/02/2022 31/03/2022 40712 100 50,46

Título Execução

Aquisição de leite bovino/caprino Em Andamento

Distribuição de leite bovino/caprino Em Andamento

Resposta Setorial:

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:
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Meta Descrição Situação

2064 Adquirir e distribuir de 80.712 litros de leite caprino padronizado. Atrasado

2065 Beneficiar 76.946 pessoas com a distribuição de leite através da Entidades Socioassistenciais. Normal

2066 Adquirir e distribuir 3.887.309 litros de leite bovino pasteurizado integral. Atrasado

Numero de Metas

Total Metas: 3 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 2
0

2

4

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 33%

Alerta: 0%

Atraso: 66%



19/07/2022 14:06 SISTEMA INTEGRAÇÃO DE ACOMANHAMENTO DE PROGRAMAS - SIAP 2022

web3.seplag.ce.gov.br/spg_relatorios/(S(xg4flsqp1cwauylnit31tffx))/Fecop/RelatorioCCPIS/Imprimir?p=307bfc2c4ad76eb843f1e53b506abc7c… 60/145

Por Orgão: 21200001 - EMATERCE

Secretaria:
21 - SDA

Órgão:
21200001 -
EMATERCE

Numero de Mapps

Total Mapps: 1 Normal: 1 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Mapps

Normal: 100%

Atraso: 0%
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NormalPor Mapp: Sequencial 5 - Orgão 21200001 - EMATERCE

Programa:
311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA
FAMILIAR

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
5

Título:
PROGRAMA AGENTE RURAL

Descrição:
Operacionalização dos serviços de ATER nas 18 Regiões Administrativas da EMATERCE, organização de produtores, tecnologia/capacitação,
comercialização e infra-estrutura nos municípios cearenses.

Objetivo:
Transformar a agropecuária do Estado do Ceará, com a elevação da produção e renda dos agricultores familiares, pelo incremento da
produtividade, mediante aporte, apropriação e desenvolvimento de conhecimentos técnicos e gerenciais e organização desses agricultores em
associações, com adensamento da produção e obtenção de vantagens decorrentes da escala e da organização.

Justificativa:
Há tempos que os agricultores (as) familiares, através das suas representações (sindicatos, associações, federações etc.), reivindicam dos
Governos Federal e Estadual uma Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) pública mais efetiva no meio rural cearense. Apesar dos
esforços despendidos pelos supracitados governos ainda não tem sido suficientes para atender com qualidade e em tempo hábil, as demandas
constantes e crescentes que as comunidades rurais necessitam. É público e notório a importância que nos últimos anos a agricultura familiar
vem dispontando no cenário nacional, tanto pelos governos como pela sociedade de um modo geral, visto ser ela a responsável direta por uma
parcela significativa da produção (+ 70%) de alimentos necessários a alimentação humana e animal. Apesar da grande experiência acumulada
por esta categoria de produtor faz-se necessário o desenvolvimento de um trabalho de ATER mais efetivo, de forma que aquela população
passe participar efetivamente, da busca permanente de alternativas técnicas para solucionar problemas que emperram o de-senvolvimento de
suas atividades. O quadro de pessoal permanente da Ematerce hoje é composto de 644 profissionais, sendo que 350 são técnicos que estão
lotados nos Escritórios Locais e que prestam ATER aos agricultores (as) familiares, o que convenhamos, insuficiente para atender, em tempo
hábil, todas as demandas da referi-da população. Por outro lado, há mais de 26 anos que a EMATERCE não reali-za nenhum concurso público
com vistas à contratação de profissionais que com certeza, viriam atender em tipo hábil e com mais qualidade, as deman-das de ATER da
agricultura familiar. Com a implantação do Programa Agente Rural pelo Governo do Estado, coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento
agrário (SDA), a partir do ano de 2004, amenizou um pouco o problema, pois são contratados, através de bolsas de transferência tecnológicas,
oferta-das pela FUNCAP, em média por ano, 740 técnicos, que somados aos 350 do quadro permanente, perfazem um contingente de 1.090
técnicos, havendo, portanto uma melhora significativa na prestação de ATER nos municípios cea-renses. Mediante ao exposto, procura-se
aumentar o percentual de agricultores (as) familiares atendidos pela Ematerce, pautado no que preconiza a Política Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural (PNATER), com vistas a me-lhoria das condições de vida daqueles agricultores e a conseqüente, promoção do
desenvolvimento rural sustentável dos municípios cearenses.

Observação:

Observações do Governador:
Bolsa de R$ 1.000,00 Bolsa de R$ 1.254,00 Bolsa de R$ 1.670,00 Bolsa de R$ 2.700,00

Responsável:
WALMIR SEVERO MAGALHÃES

Telefones:
31012428

E-Mail:
walmir@ematerce.ce.gov.br
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Dificuldade da Execução

Apesar dos recursos operacionais serem insuficientes para o bom desempenho da Empresa, mesmo assim pelo exposto acima, podemos concluir que o
desempenho do projeto agente rural foi satisfatório. Ressalta-se ainda que uma grande dificuldade é a reposição do quadro de agentes rurais após a desi
stência ou cancelamentos de bolsas, principalmente devido aos valores da bolsa, principalmente para o Agente Rural de nível médio (R$ 1.388,00), apes
ar do ajuste concedido a partir de Maio/2022, tendo em vista que ele precisa custear as despesas pessoais, de transporte e combustível para realização
do trabalho.

Lições Aprendidas

Em face ao processo de reestruturação (ainda não concluído) houve um atraso considerável na elaboração da programação da Empresa para o ano de 2
022. Tal fato serviu de lição para as próximas programações e processos de Planejamento do órgão.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Fortalecer 14.684 unidades produtivas na resiliência às adversidades climáticas. 01/01/2022 31/12/2022 49,45 100

Capacitar 28.792 produtores rurais com conhecimento em técnicas e práticas em convivência
com o semiárido.

01/01/2022 31/12/2022 49,45 100

Capacitar 480 técnicos com especialização em prestação de ATER a 28.792 agricultores
familiares, beneficiando um total de 118.622 pessoas.

01/01/2022 31/12/2022 49,45 83,33

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Produtores Rurais Capacitados 01/01/2022 31/12/2022 28792 49,45 100

Técnicos de Ater Capacitados 01/01/2022 31/12/2022 480 49,45 83,33

Unidades Produtivas Fortalecidas 01/01/2022 31/12/2022 14684 49,45 100

Título Execução

Prestação de Ater aos agricultores familiares e suas organizações / representações Em Andamento

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
01/10/2007

Data de Início:
01/01/2011

Programado (P):
12.000.000,00

Prazo Execução:
mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
5.254.250,79

Conclusão:
31/12/2011

Data Revisada:
31/12/2011

Pago (G):
3.428.512,08

CCPIS: 12.000.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

43.8%

% Pago
(G)/(E)

65.3%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Metas:

Produtos:

Atividades:
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Título Execução

Acompanhamento e apoio aos Agentes Rurais Em Andamento

Estabelecimento de parcerias Em Andamento

Estrutura de apoio ao trabalho dos Agentes Rurais Em Andamento

Planejamento / programação Em Andamento

Formação dos Agentes de Ater (Agentes Rurais / Extensionistas) Em Andamento

Meta Descrição Situação

2061 Fortalecer 14.684 unidades produtivas na resiliência às adversidades climáticas. Normal

2062 Capacitar 28.792 produtores rurais com conhecimento em técnicas e práticas em convivência com o semiárido. Normal

2063 Capacitar 480 técnicos com especialização em prestação de ATER a 28.792 agricultores familiares, beneficiando um total de
118.622 pessoas.

Normal

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 3 Normal: 3 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

2

4

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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Por Orgão: 47200002 - FEAS

Secretaria:
47 - SPS

Órgão:
47200002 - FEAS

Numero de Mapps

Total Mapps: 8 Normal: 5 Em Atraso: 3
0

5

10

Acompanhamento
Percentual de Mapps

Normal: 62%

Atraso: 37%
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Dificuldade da Execução

*Pactuar e nivelar a formula de porcentagem das metas , para que se tenha um entendimento adequado, realizando assim um trabalho exato para que nã
o haja um retrabalho *Alterações nas ordens das metas no sistema, tendo em vista que há um deslocamento da ordem prejudicando o preenchimento da
s informações; *Dificuldade no alcance de 100% da meta escolar , considerando a existência de crianças fora da faixa etária escolar e também crianças c
om problemas graves de saúde ( paralisia cerebral, hidrocefalia)

Lições Aprendidas

AtrasadoPor Mapp: Sequencial 15 - Orgão 47200002 - FEAS

Programa:
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
15

Título:
ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO - ABRIGO TIA JÚLIA

Descrição:
PROJETO DE CONTINUIDADE APROVADO "ADREFEREDUM" PELO CONSELHO CONSULTIVO DE POLITICA DE INCLUSÃO SOCIAL
CCPIS, DO FECOP, EM 12/12/2007. ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA FAIXA ETÁRIA QUE SE ENCONTRAM EM
SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL: ABANDONADOS, AMEAÇADOS E/OU VIOLADOS EM SEUS DIREITOS.

Objetivo:
Garantir a proteção integral à crianças, adolescentes e pessoas com deficiência mental, que se encontram com seus direitos violados ou
ameaças

Justificativa:
O Plano Nacional de Promoção e Defesa de Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, rompe com este
paradigma, orientando no sentido da promoção, valorização, respeito e promoção da convivência familiar e comunitária, no atendimento à
crianças e adolescentes em situação de ameaça e violação dos direitos. Mesmo com este Plano e demais diretrizes que apontam no sentido
de favorecer condições dignas para a desinstitucionalização, manter Abrigo ainda é uma necessidade premente, desta forma, o Projeto ora em
questão dará continuidade ao atendimento de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência mental.

Observação:
Atender as unidades : ADOC e ATJ.

Observações do Governador:
07/03/19: foi excluido o ADOC 24/12/19: acréscimo de R$ 262.080,00

Responsável:
Mônica Regina Gondim Feitoza

Telefones:
3101 4553/4578

E-Mail:
monica.gondim@sps.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
27/02/2008

Data de Início:
27/02/2008

Programado (P):
4.977.140,94

Prazo Execução:
mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
3.081.274,52

Conclusão:
31/12/2010

Data Revisada:
30/12/2011

Pago (G):
2.736.007,28

CCPIS: 3.970.710,00

%
Empenhado
(E)/(P)

61.9%

% Pago
(G)/(E)

88.8%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Lições Aprendidas

*Melhor qualificação dos monitoramentos realizados; *Visibilidade nas ações das Unidades no Projeto FECOP; *Avaliação em tempo real para que se faç
a um adequado monitoramento das atividades; *Facilidade no manuseio do Sistema

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Reintegrar 15% de crianças e adolescentes à família e comunidade, no ano de 2022; 01/02/2022 31/12/2022 44,74 66,66

Acolher integralmente 40 crianças e adolescentes, encaminhados pelo Poder Judiciário, no ano
de 2022;

01/02/2022 31/12/2022 44,74 100

Referenciar 100% dos acolhidos na rede de saúde, no ano de 2022; 01/02/2022 31/12/2022 44,74 100

Engajar 100% das crianças e adolescentes em idade escolar na rede de ensino, no ano de
2022;

01/02/2022 31/12/2022 44,74 42,5

Garantir o acesso de 100% dos acolhidos que se enquadrem no perfil e critérios para o
recebimento do Benefício de Prestação Continuada- BPC e Programa Auxílio Brasil, no ano de
2022.

01/02/2022 31/12/2022 44,74 22,5

Título Início Fim Quantidade
%

Previsto
%

Execução

Famílias Acompanhadas 01/02/2022 31/12/2022 300 44,74 100

Articulação com a rede socioassistencial. 01/02/2022 31/12/2022 200 44,74 61

Crianças e adolescentes acolhidos, em situação de violação de direitos e
rompimentos dos vínculos familiares.

01/02/2022 31/12/2022 40 44,74 100

Acolhidos Acompanhados 01/02/2022 31/12/2022 40 44,74 100

Articulação com a rede de ensino. 01/02/2022 31/12/2022 20 44,74 85

Articulação com Judiciário 01/02/2022 31/12/2022 150 44,74 81,33

Articulação com Serviços de Saúde 01/02/2022 31/12/2022 270 44,74 100

Parcerias realizadas com a sociedade civil. 01/02/2022 31/12/2022 75 44,74 57,33

Título Execução

Acompanhamento aos acolhidos Em Andamento

Articulação com a rede socioassistencial Em Andamento

Articulação com a rede municipal e estadual de ensino Em Andamento

Articulação com o Poder Judiciário Em Andamento

Acompanhamento às famílias Em Andamento

Articulação com Serviço de Saúde Em Andamento

Acolhimento dos usuários Em Andamento

Parceria com a Sociedade Civil Em Andamento

Metas:

Produtos:

Atividades:
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Meta Descrição Situação

1826 Reintegrar 15% de crianças e adolescentes à família e comunidade, no ano de 2022; Normal

1827 Acolher integralmente 40 crianças e adolescentes, encaminhados pelo Poder Judiciário, no ano de 2022; Normal

1828 Referenciar 100% dos acolhidos na rede de saúde, no ano de 2022; Normal

1829 Engajar 100% das crianças e adolescentes em idade escolar na rede de ensino, no ano de 2022; Normal

1830 Garantir o acesso de 100% dos acolhidos que se enquadrem no perfil e critérios para o recebimento do Benefício de Prestação
Continuada- BPC e Programa Auxílio Brasil, no ano de 2022.

Atrasado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 5 Normal: 4 Em Alerta: 0 Em Atraso: 1
0

2

4

6

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 80%

Alerta: 0%

Atraso: 20%
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NormalPor Mapp: Sequencial 23 - Orgão 47200002 - FEAS

Programa:
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Complementar

Sequencial:
23

Título:
ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A PESSOAS OU GRUPO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA
(FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS).

Descrição:
ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A PESSOAS OU GRUPO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA (FINANCIAMENTO DE
BENEFÍCIOS EVENTUAIS).

Objetivo:
Apoiar técnica e financeiramente os municípios nas despesas relativas ao pagamento de auxílios natalidade e funeral obedecendo o que
preconiza a Política Nacional de Assistência Social.

Justificativa:
O Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS firmou Pacto de Aprimoramento de
Gestão com o Governo Federal, assumindo o compromisso de Co-financiamento dos Benefícios Eventuais aos municípios, com vistas a
garantir a consolidação da Política de Assistência Social. As ações das três esferas de governo na área da Assistência Social realizam-se de
forma articulada, cabendo a cada esfera coordenar, formular e co-financiar, além de monitorar, avaliar, capacitar e sistematizar as informações
de acordo com o seu âmbito de atuação. O Governo do Estado, com base no que preconiza a Lei Orgânica da Assistência Social ¿ LOAS; o
Plano Nacional da Assistência Social ¿ PNAS; o Sistema Único de Assistência Social ¿SUAS; a Norma Operacional Básica - NOB; a Lei
Estadual nº 12.531, de 21 de dezembro de 1995, que cria o Conselho Estadual de Assistência Social ¿ CEAS e o Fundo Estadual de
Assistência Social ¿ FEAS, que no seu Art. 8º, inciso III estabelece a participação no custeio de benefícios Eventuais; a Resolução nº 212, 19
de outubro de 2006 do Conselho Nacional de Assistência Social ¿ CNAS, como também, o Decreto Federal nº 6.307 de 14/12/2007, que
dispõe sobre os benefícios eventuais, decidiu pela implantação do Projeto de Co-financiamento de Benefícios Eventuais. Em 2009 serão co-
financiados os 184 municípios cearenses que atendam aos critérios de acessibilidade ao recurso financeiro.

Observação:
Projeto de continuidade aprovado - ad referedum - pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS do FECOP de 12/12/07. O
beneficio eventual é uma modalidade de provisão de Proteção Social Básica de caráter suplementar e temporário que integra, organicamente,
as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e
humanos. Destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar, por conta própria, com o enfrentamento de contingências
sociais, cuja ocorrência provoca risco e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.

Observações do Governador:

Responsável:
MARY ANNE LIBORIO DE PATRICIO
RIBEIRO

Telefones:
85 31014589

E-Mail:
maryanneribeiro@stds.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
27/02/2008

Data de Início:
27/02/2008

Programado (P):
2.500.000,00

Prazo Execução:
mes(es)

Data de Término:
27/12/2022

Empenhado (E):
1.378.650,00

Conclusão:
30/11/2010

Data Revisada:
31/12/2011

Pago (G):
1.159.650,00

CCPIS: 2.500.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

55.1%

% Pago
(G)/(E)

84.1%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Dificuldade da ExecuçãoDificuldade da Execução

1. Grande rotatividade de Secretários e equipes técnicas municipais; 2. Defasagem no valor dos recursos financeiros do Estado repassados para os muni
cípios de R$ 0,30 por família referenciada, valor praticado desde 2008..Assim como, os recursos repassados pelo Governo Federal sofreram redução e s
ão insuficientes para atender as demandas municipais no tocante aos benefícios eventuais.

Lições Aprendidas

1. A contratação de profissionais é competência dos Municípios e geralmente essas contratações são temporárias. Bem sabemos que a rotatividade de p
rofissionais prejudica o bom funcionamento dos serviços. A realização de concurso público é imprescindível para viabilizar a continuidade dos serviços de
forma mais eficaz assim como, o fortalecimento das relações tanto com os usuários da Politica de Assistência Social quanto com a Gestão Estadual. 2. O
recurso repassado pelo Governo Federal para a oferta de benefícios eventuais, que outrora era por família referenciada, atualmente é rateado pelos muni
cípios. Há também a defasagem no valor repassado pelo Estado que não é alterado desde 2008. Estas questões inviabilizam a qualidade da oferta dos b
enefícios eventuais. É de fundamental importância que as esferas responsáveis pelo Cofinanciamento dos Benefícios Eventuais priorizem o reajuste do r
ecurso financeiro repassado para garantir àqueles, que são protagonistas da Politica de Assistência Social, o acesso de qualidade aos benefícios supracit
ados.

Id Justificativa Impendimento Resposta Setorial

2324 Por favor, inserir evidência atualizada (considerando os 184
municípios atendidos) ou atualizar o percentual de execução, tanto da
meta id 4555 como do produto id 4211.

Referente ao ID 4555 e ID 4211, 07 municípios não entregaram o
demonstrativo estadual , assim o repasse será feito posteriormente ,
assim a execução fica em 96,19.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Cofinanciar 184 municípios na concessão de benefícios eventuais na forma de auxílios-
natalidade e funeral.

05/02/2022 31/12/2022 44,07 96,19

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Municípios Cofinanciados 05/02/2022 31/12/2022 184 44,07 96,19

Equipes assessoradas 05/02/2022 31/12/2022 184 44,07 100

Pessoas capacitadas 05/02/2022 31/12/2022 184 44,07 0

Título Execução

Realizar os processos internos necessários na Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, para a transferência
dos recursos financeiros do Fundo Estadual para os Fundos Municipais de Assistência Social

Em
Andamento

Monitorar e avaliar o trabalho dos 184 municípios na concessão dos BE Pendente

Capacitar os técnicos da Gestão e conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social Pendente

Assessorar as equipes técnicas dos municípios e os Conselheiros Municipais de Assistência Social ¿ CMAS no âmbito dos Benefícios
Eventuais - BE

Em
Andamento

Resposta Setorial:

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:
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Meta Descrição Situação

1798 Cofinanciar 184 municípios na concessão de benefícios eventuais na forma de auxílios-natalidade e funeral. Normal

Numero de Metas

Total Metas: 1 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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Dificuldade da Execução

NormalPor Mapp: Sequencial 25 - Orgão 47200002 - FEAS

Programa:
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
25

Título:
PAIF - CO-FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS

Descrição:
Co-financiamento de CRAS que atendem a famílias nos municípios Cearenses, o que possibilitará maior capacidade de gestão e qualidade dos
serviços oferecidos pelos CRAS nesses municípios.

Objetivo:
Apoiar técnica e financeiramente os municípios na oferta de serviços e ações às famílias e indivíduos na garantia de seus direitos de cidadania
através dos Centros de Referência da Assistência Social-CRAS.

Justificativa:
ara o ano de 2009, serão utilizados como critérios para orientar a partilha de recursos o porte populacional bem como o Índice de
Vulnerabilidade Social Composto ¿ IVSC, criado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará ¿IPECE, órgão vinculado à
Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo Estadual ¿ SEPLAG, conforme sua Nota Técnica Nº23, o qual é calculado a partir da média
ponderada entre a taxa de vulnerabilidade social ¿ IVS, a taxa de mortalidade e de natalidade e a receita corrente líquida dos municípios. No
Ceará, o valor do co-financiamento do PAIF tem como referência o percentual de 50%(cinqüenta por cento) do montante repassado pela União
para os municípios também a título de co-financiamento.

Observação:
Essa ação é na pactuada na CIB e aprovada pelo CEAS.

Observações do Governador:
Em 22/01/2015: atualmente são co-financiados 159 municípios e 181 CRAS. 2014: 1.359.750 familias referenciadas foram beneficiadas pela
união. 637.500 famílias referenciadas foram beneficiadas pelo Estado. Para Universalização: 25 municípios e 210 CRAS 24/08/21 Acréscimo
no Valor de R$ 9.608.000,00 anual para cofinanciar 396 CRAS - Valor total de R$ 16.908.000,00 para 2022 Acréscimo R$ 3.202.667,00 para
cofinanciar 4 meses de 396 CRAS - Valor total de R$ 10.502.667,00 para 2021

Responsável:
MARY ANNE LIBORIO DE PATRICIO
RIBEIRO

Telefones:
85 31014589

E-Mail:
assistencia.social@stds.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
14/03/2009

Data de Início:
14/03/2009

Programado (P):
16.969.667,00

Prazo Execução:
mes(es)

Data de Término:
26/12/2022

Empenhado (E):
9.879.377,82

Conclusão:
31/12/2010

Data Revisada:
31/12/2011

Pago (G):
7.091.627,82

CCPIS: 16.969.667,00

%
Empenhado
(E)/(P)

58.2%

% Pago
(G)/(E)

71.8%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Dificuldade da Execução

1.Rotatividade das equipes técnicas municipais; 2.O valor repassado pelo Estado (R$ 0,90 por família referenciada) aos municípios para a execução do C
ofinanciamento Estadual do PAIF, não atende às necessidades e nem ao que foi pactuado com a Comissão Intergestores Bipartite, que corresponde a 5
0% do valor repassado pela União aos Municípios. o valor do cofinanciamento PAIF é o mesmo desde 2009, ano da sua implantação. O valor do repasse
do Governo Federal foi reajustado em outubro/2013 para R$ 2,40, e o Estado deveria ter acompanhado com o repasse de R$ 1,20 por família referenciad
a; 3.Redução do orçamento da União para a Assistência Social, os atrasos no repasse do cofinanciamento federal provocaram uma desestabilização em
todos os municípios com falta de recursos para pagamento de pessoal, o que impactou em dificuldade na execução do PAIF.

Lições Aprendidas

1. A contratação de profissionais é competência dos Municípios e geralmente essas contratações são temporárias. Bem sabemos que a rotatividade de p
rofissionais prejudica o bom funcionamento dos serviços. A realização de concurso público é imprescindível para viabilizar a continuidade dos serviços de
forma mais eficaz assim como, o fortalecimento das relações tanto com os usuários da Politica de Assistência Social quanto com a Gestão Estadual. 2 e
3. O recurso repassado pelo Governo Federal para a oferta do PAIF, está sofrendo atrasos. Há também a defasagem no valor repassado pelo Estado que
não é alterado desde 2009, ano da sua implantação Estas questões inviabilizam a qualidade da oferta do PAIF. É de fundamental importância que as esfe
ras responsáveis pelo Cofinanciamento do PAIF priorizem o cumprimento de prazos, assim como o reajuste do recurso financeiro repassado, para garanti
r àqueles, que são protagonistas da Politica de Assistência Social, o acesso de qualidade ao benefício supracitado.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Cofinanciar 184 municípios cearenses com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família (PAIF);

01/03/2022 31/12/2022 39,67 100

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Municípios Cofinanciados 01/03/2022 31/12/2022 184 39,67 100

Título Execução

Monitorar e avaliar o projeto nos municípios Em
Andamento

Assessorar as equipes técnicas dos municípios no âmbito do Cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família
-PAIF

Em
Andamento

Realizar os processos internos de gestão, para a transferência dos recursos financeiros do Fundo Estadual para os Fundos Municipais
de Assistência Social

Em
Andamento

Desenvolver ou reproduzir material para entrega aos municípios Pendente

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:
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Meta Descrição Situação

2106 Cofinanciar 184 municípios cearenses com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Normal

Numero de Metas

Total Metas: 1 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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Dificuldade da Execução

AtrasadoPor Mapp: Sequencial 29 - Orgão 47200002 - FEAS

Programa:
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
29

Título:
FORTALECIMENTO DOS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:
CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO SOCIO - ECONÔMICA E CULTURAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS QUE SE
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE EXTREMO RISCO PESSOAL E SOCIAL

Objetivo:
Contribuir para a inclusão social, econômica e cultural de crianças e adolescentes e suas famílias que se encontram nas ruas, em situação de
vulnerabilidade social.

Justificativa:
A leitura dos dados estatístico dos últimos anos mostram um acentuado número de pessoas que vivem numa situação de pobreza no Brasil.
Isso com relação renda, condições habitacionais, acesso a rede de água e esgoto, saúde e educação. No Ceará não é diferente. A migração
do interior para Capital aumentou considerável a população nessas condições em Fortaleza, se concentrando na periferia. Numa sociedade
onde a desigualdades sociais se apresentam de forma mais intensa, diante da concentração de renda cada vez mais crescente os indivíduos
ficam excluídos dos bens e serviços essenciais para sua sobrevivência, desencadeando ainda uma série de fatores que agravam a cada ano
este quadro. Isso reflete diretamente na relação entre crianças, adolescentes e violência no cotidiano das famílias. Nos últimos anos o alhar
para esta considerável parcela da população excluída tem sofrido mudanças, principalmente quando da promulgação da Constituição Federal
de 1988 que preconiza a família enquanto estrutura vital e essencial à humanização, socialização e desenvolvimento integral dos indivíduos.
Sendo assim essa estrutura familiar tem que ser reforçada no sentido de poder enfrentar, proteger e educar seus membros para terem uma
vida digna, a realidade em que vivem .

Observação:
PROJETO DE CONTRIBUIÇÃO APROVADOS "AD REFEREDUM" PELO CCPIS - (CONSELHO CONSULTIVO DE POLITICAS DE
INCLUSÃO SOCIAL) DE FECOP, EM 12.12.07, CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO SOCIO - ECONÔMICA E CULTURAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE EXTREMO RISCO PESSOAL E SOCIAL

Observações do Governador:
ANTIGO PROGRAMA CRIANÇA FORA DA RUA, DENTRO DA ESCOLA 24/12/19: acréscimo de R$ 19.236

Responsável:
Mônica Regina Gondim Feitoza

Telefones:
3101-4553/4579

E-Mail:
monica.gondim@stds.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
27/02/2008

Data de Início:
27/02/2008

Programado (P):
3.200.000,00

Prazo Execução:
mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
2.108.627,89

Conclusão:
31/12/2010

Data Revisada:
31/12/2011

Pago (G):
2.107.380,54

CCPIS: 3.200.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

65.9%

% Pago
(G)/(E)

99.9%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Dificuldade da Execução

Recebimento de demandas equivocadas , ocasionando sobrecargas de trabalho das equipes quanto ao atendimento ao público-alvo da Politica de Assist
ência Social.

Lições Aprendidas

Quanto as demandas equivocadas, a equipes municipais foram orientadas a continuar respondendo as solicitações que fogem da sua competência com
esclarecimentos sobre suas atribuições, utilizando para isso fundamentações técnicas e legais, principalmente em relação ao que prevê os instrumentos l
egais nº 8.742/93(LOAS) e 8.069/90 (ECA em especial art.150 e 151) em conjunto com as normativas técnicas da Política de Assistência Social;

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

¿ Acompanhar 100% dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio
aberto (LA e PSC), encaminhados pelo Juizado da comarca local, nos municípios de Acarape,
Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga, nos meses de período de janeiro a
dezembro de 2022;

01/02/2022 31/12/2022 44,74 9,17

Atender e/ou acompanhar 100% das famílias e indivíduos em situação de risco e violação de
direitos, nos municípios vinculados (Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e
Guaramiranga), no período de janeiro a dezembro de 2022;

01/02/2022 31/12/2022 44,74 100

Título Início Fim Quantidade
%

Previsto
%

Execução

Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (LA
e PSC) acompanhados.

01/02/2022 31/12/2022 120 44,74 9,17

Indivíduos e suas famílias atendidos e acompanhados,com direitos
socioassistenciais Garantidos.

01/02/2022 31/12/2022 960 44,74 100

Título Execução

1.Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça e/ou violação de direito; Em
Andamento

2. Acompanhamento de adolescentes em atendimento socioeducativo, em cumprimento de medidas em meio aberto, de Liberdade
Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), nos municípios vinculados;

Em
Andamento

3. Acompanhar e monitorar os serviços de proteção social especial de média complexidade, ofertados pelo CREAS Regional II. Em
Andamento

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:
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Meta Descrição Situação

1800 ¿ Acompanhar 100% dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (LA e PSC), encaminhados
pelo Juizado da comarca local, nos municípios de Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga, nos meses de
período de janeiro a dezembro de 2022;

Atrasado

1801 Atender e/ou acompanhar 100% das famílias e indivíduos em situação de risco e violação de direitos, nos municípios vinculados
(Acarape, Barreira, Chorozinho, Pindoretama e Guaramiranga), no período de janeiro a dezembro de 2022;

Normal

Numero de Metas

Total Metas: 2 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 1
0

1

2

3

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 50%

Alerta: 0%

Atraso: 50%
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Dificuldade da Execução

1. Dificuldade na concessão dos Benefícios dos idosos referentes ao Benefício de Prestação Continuada - BPC e o Benefício de Aposentadoria, devido a
morosidade das ações judiciais e entraves junto ao INSS. 2. Dificuldade na articulação com a área da saúde referente a falta de medicamentos distribuíd
os gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde ¿ SUS. 3. Dificuldade na meta das parcerias que ficou abaixo do esperado, devido a conjuntura da crise e
conômica, que impactou nas doações dos parceiros.

Lições Aprendidas

AtrasadoPor Mapp: Sequencial 43 - Orgão 47200002 - FEAS

Programa:
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Complementar

Sequencial:
43

Título:
MANUTENÇÃO DO ABRIGO OLAVO BILAC. PROJETO -IDOSO: UM SUJEITO PLENO

Descrição:
Atendimento assistêncial integrado à idosos abandonados, carentes e vitimizados em regime de 24 horas, dispondo em seu quadro
profissionais qualificados para os devidos atendimentos.

Objetivo:
Assegurar o atendimento integral à 105 idosos em situação de risco pessoal e social, assistidos pela unidade de Abrigo em Fortaleza, no
período de janeiro à dezembro de 2008. Prestar assistência integral em regime de abrigamento provisório a migrantes, moradores de rua em
situação emergencial.

Justificativa:
A unidade de Abrigo em epígrafe, presta assistência integral à idosos abandonados, carentes e vitimizados em regime de 24 horas, dispondo
em seu quadro profissionais qualificados para os devidos atendimentos. Desenvolve ações pedagógicas envolvendo trabalhos lúdicos,
terapêuticos, vivências grupais, recreativas, laborativas e atividades dirigidas a esta faixa etária.

Observação:
Projeto de continuidade aprovado - ad referendum, pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS do FECOP, em 12.12.07.
Atender idosos em situação de vulnerabilidade Pessoal e Social.

Observações do Governador:
24/12/19: Acréscimo de R$ 235.530,00 24/10/21: acréscimo de R$ 750.000,00

Responsável:
Mônica Regina Gondim Feitoza

Telefones:
3101-4553/4579

E-Mail:
monica.gondim@stds.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
27/02/2008

Data de Início:
27/02/2008

Programado (P):
4.895.000,00

Prazo Execução:
mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
2.781.467,82

Conclusão:
31/12/2010

Data Revisada:
31/12/2011

Pago (G):
2.655.431,99

CCPIS: 3.317.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

56.8%

% Pago
(G)/(E)

95.5%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Lições Aprendidas

-Melhor qualificação dos monitoramentos realizados. - Visibilidade nas ações das Unidades no Projeto FECOP. - Avaliação em tempo real para que se faç
a um adequado monitoramento das atividades realizadas.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Promover o fortalecimento dos vínculos familiares de 30% dos idosos acolhidos durante o ano
de 2022;

01/02/2022 31/12/2022 44,74 86,95

Garantir o acesso de 100% dos idosos nos serviços da rede socioassistencial, e de saúde, no
ano de 2022.

01/02/2022 31/12/2022 44,74 100

Acolher e proteger 90 Idosos com direitos violados e vínculos familiares rompidos,
encaminhados à Unidade de Abrigo dos Idosos, no ano de 2022;

01/02/2022 31/12/2022 44,74 86,66

Engajar 100% dos idosos acolhidos em atividades socioeducativas, de lazer e cultura, no ano
de 2022;

01/02/2022 31/12/2022 44,74 100

Realizar 80 parcerias com a Sociedade Civil no ano de 2022. 01/02/2022 31/12/2022 44,74 23,75

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Idosos Acolihdos 01/02/2022 31/12/2022 90 44,74 86,66

Acompanhamentos as Famílias 01/02/2022 31/12/2022 30 44,74 66,66

Acompanhamentos aos acolhidos 01/02/2022 31/12/2022 90 44,74 86,66

Articulação com a rede socioassistencial, de saúde e sistema de justiça. 01/02/2022 31/12/2022 800 44,74 47,5

Parcerias com a Sociedade Civil 01/02/2022 31/12/2022 80 44,74 23,75

Título Execução

Realização do acolhimento dos idosos: Em Andamento

Acompanhamento às famílias: Em Andamento

Acompanhamento aos acolhidos: Em Andamento

Articulação com a rede socioassistencial, de saúde e sistema justiça: Em Andamento

Firmar parcerias com a sociedade civil: Em Andamento

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:
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Meta Descrição Situação

1834 Promover o fortalecimento dos vínculos familiares de 30% dos idosos acolhidos durante o ano de 2022; Normal

1835 Garantir o acesso de 100% dos idosos nos serviços da rede socioassistencial, e de saúde, no ano de 2022. Normal

1836 Acolher e proteger 90 Idosos com direitos violados e vínculos familiares rompidos, encaminhados à Unidade de Abrigo dos Idosos,
no ano de 2022;

Normal

1837 Engajar 100% dos idosos acolhidos em atividades socioeducativas, de lazer e cultura, no ano de 2022; Normal

1838 Realizar 80 parcerias com a Sociedade Civil no ano de 2022. Atrasado

Numero de Metas

Total Metas: 5 Normal: 4 Em Alerta: 0 Em Atraso: 1
0

2

4

6

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 80%

Alerta: 0%

Atraso: 20%
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Dificuldade da Execução

NormalPor Mapp: Sequencial 304 - Orgão 47200002 - FEAS

Programa:
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
304

Título:
CARTÃO MAIS INFÂNCIA CEARÁ

Descrição:
O Projeto Cartão Mais Infância Ceará consiste na transferência estadual de renda, ou apoio financeiro de caráter temporário, no âmbito do
Programa Mais Infância Ceará, no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) nos meses de janeiro e fevereiro e a partir de março de 2021, o
valor será de R$ 100,00(cem reais ), para as famílias em situação de extrema pobreza, conforme critérios de elegibilidade pré estabelecidos, a
partir de estudos realizados pelo IPECE, com acompanhamento familiar, ações complementares do Estado e Municípios e participação das
famílias.

Objetivo:
Contribuir para redução da situação de extrema pobreza infantil, mediante ações de transferência de renda com condicionalidades e acesso
das famílias a ações complementares e intersetoriais.

Justificativa:
Em 2020, com a situação de emergência sanitária em função da pandemia pelo coronavírus e todas as medidas necessárias para reduzir o
crescimento da doença, houve um agravamento da situação de pobreza em todo o Estado e o Programa Cartão Mais Infância ganhou mais
importância ainda, considerando que as famílias tiveram a sobrevivência ameaçada pela falta de comida, de trabalho, e da própria situação e
insegurança de saúde. Diante desse quadro e da permanência da pandemia por muito mais tempo do que o esperado, com todas as suas
consequências, dentre elas o aumento da pobreza, o Governo do Estado decidiu realizar todos os esforços para ampliar o Programa Cartão
Mais Infância Ceará. Assim, espera-se melhoria dos indicadores no cenário para o Ceará 2050.

Observação:
O projeto pretende atender até dezembro 150.000 famílias.

Observações do Governador:
O programa foi ampliado a partir de janeiro de 2021 para 70 mil famílias 18/02/21: aumento do valor de 85 para R$ 100,00 a partir do mês de
março 07/03/21: aumento de 30.000 famílias, passando para 100 mil famílias beneficiadas. Valor anual: 30.000 famílias x 100,00 x 12 meses =
36.000.000,00. Iniciaremos esse ano o pagamento de Maio a Dezembro. Acréscimo de R$ 24.000.000,00 16/03/21: autorização para aumento
de 50 mil famílias, passando para 100 mil famílias beneficiadas. Acréscimo de R$ 30.000.000,00 (considerando 6 meses de 2021. Julho a
Dezembro)

Responsável:
Mary Anne Libório

Telefones:
3101.4589

E-Mail:
maryanne.liborio@sps.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
28/11/2017

Data de Início:
28/11/2017

Programado (P):
192.173.562,00

Prazo Execução:
13 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
101.928.553,70

Conclusão:
28/12/2018

Data Revisada: Pago (G):
101.928.553,70

CCPIS: 180.387.098,00

%
Empenhado
(E)/(P)

53%

% Pago
(G)/(E)

100%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Dificuldade da Execução

1. Grande rotatividade de Secretários e equipes técnicas municipais; 2. O acompanhamento familiar segue como um grande desafio para as equipes dos
CRAS, pela sobrecarga de atividades, e as equipes estão em processo de reorganização pós pandemia.

Lições Aprendidas

1. A contratação de profissionais é competência dos Municípios e geralmente essas contratações são temporárias. Bem sabemos que a rotatividade de p
rofissionais prejudica o bom funcionamento dos serviços. A realização de concurso público é imprescindível para viabilizar a continuidade dos serviços de
forma mais eficaz assim como, o fortalecimento das relações tanto com os usuários da Política de Assistência Social e com a Gestão Executiva do Cartã
o Mais Infância. 2. A pandemia do Covid 19 prejudicou os serviços socioassistenciais ofertados nos CRAS, já que houve o fechamento dos Centros de R
eferência de Assistência Social-CRAS em todos os municípios cearenses, permanecendo apenas atendimentos através de contato virtual ou telefônico.
O retorno gradativo dos atendimentos trouxe as dificuldades já elencadas. Assim, é de extrema importância os municípios viabilizarem estratégias, como
por exemplo, expansão da equipe de profissionais do SUAS e reorganização de cronograma mensal, para que o fluxo do acompanhamento familiar não s
eja comprometido.

Id Justificativa Impendimento Resposta Setorial

2327 Por favor, atualizar o status das atividades. Atividades ajustadas.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Atender até 150.000 (cento e cinquenta mil) famílias em situação de extrema pobreza e
vulnerabilidade social, com crianças de até cinco anos e onze meses, nos 184 municípios do
Ceará, com transferência de renda estadual - Cartão Mais Infância Ceará;

25/01/2022 31/12/2022 45,88 100

Título Início Fim Quantidade
%

Previsto
%

Execução

Famílias recebendo transferência de renda, através do Cartão Mais Infância
Ceará

25/01/2022 31/12/2022 150000 45,88 100

Manutenção e aperfeiçoamento de software de monitoramento do Projeto 25/01/2022 31/12/2022 1 45,88 100

Encontros Coletivos 25/01/2022 31/12/2022 10 45,88 80

Assessoramento aos municípios sobre a operacionalização do Projeto Cartão
Mais Infância

25/01/2022 31/12/2022 184 45,88 100

Equipes estaduais e municipais (CRAS) capacitadas 25/01/2022 31/12/2022 220 45,88 100

Título Execução

Celebração e gestão do contrato com o Agente Financeiro Em
Andamento

Levantamento e Identificação das famílias que saíram do perfil em relação aos seguintes aspectos: renda, idade das crianças, ser
beneficiária do Auxilio Brasil e atualização cadastral

Em
Andamento

Substituição de Famílias beneficiárias do Cartão Mais Infância Ceará que se encontram fora do perfil Em
Andamento

Definição do número de famílias atendidas pelo CMIC, por município, o qual deverá ser a referência para ingresso de novas famílias em
2022

Em
Andamento

Resposta Setorial:

Metas:

Produtos:

Atividades:
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Título Execução

Atualização cadastral das famílias beneficiárias do CMIC Em
Andamento

Validação das Famílias pelos Municípios Em
Andamento

¿ Acompanhamento da Aplicação de questionário, junto às novas famílias a serem beneficiárias do Cartão Mais Infância, pelas equipes
dos CRAS Responsável: SPS/Coordenadoria da Proteção Social Básica e Segurança Alimentar e Nutricional/Célula de Transferência de
Renda/NGBTR

Em
Andamento

Encontros, presenciais e/ou virtuais (Videoconferências) com gestores dos municípios e das secretarias municipais de assistência social,
coordenadores de CRAS e outros atores locais, para orientar e tirar dúvidas sobre desligamento das famílias que saíram do perfil,
validação das famílias que substituirão as desligadas, aplicação dos questionários, junto às novas famílias e outras questões relativas à
operacionalização do Programa, de modo a estreitar a parceria

Em
Andamento

Assessoramento técnico aos municípios Em
Andamento

Acompanhamento familiar Em
Andamento

Coordenação e manutenção do Programa de bolsistas para atuação, no Programa Mais Infância Ceará/ Cartão Mais Infância Ceará Em
Andamento

Manutenção, desenvolvimento de novas funcionalidades e customização do sistema CMIC Em
Andamento

Encontros Coletivos Em
Andamento

Aprimoramento das diretrizes e normativas legais do Programa Em
Andamento

Acompanhamento, monitoramento e avaliação do Projeto Cartão Mais Infância Ceará Em
Andamento

Meta Descrição Situação

1661 Atender até 150.000 (cento e cinquenta mil) famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, com crianças de até
cinco anos e onze meses, nos 184 municípios do Ceará, com transferência de renda estadual - Cartão Mais Infância Ceará;

Normal

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 1 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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Dificuldade da Execução

1. Considerando o grau de deficiência dos acolhidos a meta de inserção na escola ficou abaixo do esperado, atingindo 50% de execução, entretanto busc
amos estimular diariamente atividades educativas e inclusivas para todos os residentes. 2. Dificuldades na concessão do Benefício de Prestação Continu
ada - BPC e o Auxílio Brasil dos acolhidos, devido a morosidade das curatelas oficiais e quanto ao Auxílio Brasil, alguns residentes possui o formulário de
impossibilidade do cadastro único que legalmente impede a concessão do benefício. 3. Dificuldade na meta das parcerias que ficou abaixo do esperado,
devido a conjuntura da crise econômica, que impactou nas doações dos parceiros.

NormalPor Mapp: Sequencial 312 - Orgão 47200002 - FEAS

Programa:
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
312

Título:
Residência Inclusiva

Descrição:
Acolhimento de 81 jovens e adultos com deficiência intelectual e direitos ameaçados ou violados, oriundos do Abrigo Desembargador Olívio
Câmara - ADOC e do Abrigo Tia Júlia.

Objetivo:
Garantir a proteção integral de 81 jovens e adultos com deficiência intelectual em seis residências inclusivas.

Justificativa:
O Projeto inicialmente contemplava a manutenção de 05 (cinco) Residências Inclusivas destinadas ao acolhimento integral de jovens e adultos
com deficiências intelectuais, oriundos do Abrigo Desembargador Olívio ¿ Câmara ¿ ADOC. Entretanto, a partir de 2021 com o reordenamento
do Serviço de Acolhimento do Abrigo Tia Júlia foi implantada a 06 (sexta) Residência Inclusiva, ofertando atendimento para 12 usuários. Diante
desta realidade a oferta do serviço passou para 81 acolhidos. A finalidade do trabalho desenvolvido pelas Residências Inclusivas é favorecer a
construção progressiva da autonomia, da inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária
dos usuários.

Observação:
Processo de desinstitucionalização da forma asilar de pessoas com deficiência, adequando o serviço para Residência Inclusiva conforme
preconizado nas normas de assistência social, direitos humanos e saúde mental.

Observações do Governador:
24/11/19: acréscimo de R$ 618.178,00 24/10/21: acréscimo de R$ 1.650.000,00

Responsável:
Monica Regina Gondim Feitoza

Telefones:
31014573

E-Mail:
monica.gondim@sps.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
11/06/2018

Data de Início:
01/06/2018

Programado (P):
7.467.394,74

Prazo Execução: 8
mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
4.346.069,50

Conclusão:
11/02/2019

Data Revisada: Pago (G):
4.346.069,50

CCPIS: 5.250.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

58.2%

% Pago
(G)/(E)

100%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Lições AprendidasLições Aprendidas

O Projeto realiza de forma qualificada a inclusão social e comunitária dos acolhidos, promovendo autonomia e o fortalecimento dos vínculos familiares e c
omunitários, na perspectiva de uma vida pautada na dignidade humana.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Ofertar Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva à 80 jovens e adultos com deficiência,
visando a proteção integral e o combate à exclusão social, no ano de 2022;

01/02/2022 30/12/2022 44,88 100

Promover a inclusão de 80 jovens e adultos com deficiência na vida social e comunitária, no
ano de 2022;

01/02/2022 30/12/2022 44,88 100

Estimular a independência e a autonomia de 80 jovens e adultos com deficiência, no ano de
2022.

01/02/2022 30/12/2022 44,88 100

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Jovens e Adultos com Deficiência acolhidos integralmente. 01/02/2022 30/12/2022 80 44,88 100

Rede Socioassistencial articulada 01/02/2022 30/12/2022 210 44,88 62,38

Rede de ensino articulada 01/02/2022 30/12/2022 80 44,88 50

Articulação com os órgãos do Ministério Público e Defensoria Pública. 01/02/2022 30/12/2022 200 44,88 64,5

Acolhidos atendidos no SUS 01/02/2022 30/12/2022 80 44,88 100

Acolhidos Acompanhados 01/02/2022 30/12/2022 80 44,88 100

Parcerias realizadas 01/02/2022 30/12/2022 150 44,88 38,66

Título Execução

Articulações com Ministério Público e Defensoria Pública: Em Andamento

Articulação com os serviços de saúde: Em Andamento

Desenvolvimento de atividades de lazer, cultura e entretenimento: Em Andamento

Articulação com a sociedade civil: Em Andamento

Acompanhamento às famílias: Em Andamento

Acompanhamento aos acolhidos: Em Andamento

Articulação com a rede socioassistencial: Em Andamento

Articulação com a rede municipal e estadual de ensino: Em Andamento

Acolhimento e garantia da proteção integral dos usuários: Em Andamento

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:
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Meta Descrição Situação

2150 Ofertar Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva à 80 jovens e adultos com deficiência, visando a proteção integral e o
combate à exclusão social, no ano de 2022;

Normal

2151 Promover a inclusão de 80 jovens e adultos com deficiência na vida social e comunitária, no ano de 2022; Normal

2152 Estimular a independência e a autonomia de 80 jovens e adultos com deficiência, no ano de 2022. Normal

Numero de Metas

Total Metas: 3 Normal: 3 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

2

4

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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NormalPor Mapp: Sequencial 319 - Orgão 47200002 - FEAS

Programa:
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
319

Título:
COFINANCIAMENTO DE CREAS MUNICIPAIS

Descrição:
O referido visa cofinanciar municípios que possuem CREAS já implantados e em funcionamento e que ofertam o PAEFI e os demais serviços
socioassistenciais de proteção Especial de Média Complexidade do Sistema Único da Assistência Social - SUAS

Objetivo:
Dar continuidade ao cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI, que contempla o
atendimento a pessoas em situação de risco social(violência, abandono. negligência, drogadição e população em situação de rua).

Justificativa:
No Ceará, a SPS, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social, tem contribuído com a redução dos indicadores de violações de
direitos, na garantia da proteção social às famílias e indivíduos atendidos, e no acesso aos serviços socioassistenciais e de outras políticas
setoriais. Na perspectiva do atendimento às situações de violências, a política de proteção social especial, conforme o Sistema Único da
Assistência Social ¿ SUAS deve ser realizado pelos Centros de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS. Em Conformidade
com a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, em seu artigo 15, é responsabilidade do Estado -IV - organizar, coordenar e prestar
serviços regionalizados da proteção social especial de média e alta complexidade, de acordo com o diagnóstico socioterritorial e os critérios
pactuados na CIB e deliberados pelo CEAS. A referida Resolução prevê ainda no mesmo artigo 15, inciso II cofinanciar, por meio de
transferência regular e automática, na modalidade fundo a fundo os serviços, programas, projetos e benefícios eventuais e o aprimoramento da
gestão, em âmbito regional e local.¿ Assim, o projeto visa enfrentar, prevenir e minimizar os casos de violência e de violação de direitos
vivenciada por pessoas público-alvo da assistência social, promovendo o atendimento e acompanhamento desses indivíduos e suas famílias,
além de ampliar as ações para outros municípios, de acordo com os critérios de partilha do Censo do Mapa de Risco ¿ CEMARIS, com a
finalidade de fortalecer as ações de proteção e atendimento especializado também no interior do Estado, à exceção do pagamento de pessoal.
Dessa forma, o projeto potencializará o atendimento de famílias e indivíduos com direitos violados tanto na capital e municípios vinculados,
como também em outros municípios que tenham CREAS em funcionamento. Ressaltamos que no ano em curso, o município de Guaramiranga
foi contemplado com a oferta dos serviços do CREAS Regional, por atender aos critérios de regionalização dos serviços de proteção social
especial e pelos altos índices de violações de direito registrados no Censo do Mapa de Riscos Sociais ¿ CEMARIS (2013). Sendo assim, foi
necessário contratar uma equipe, composta por uma assistente social e uma psicóloga para ofertar os serviços do PAEFI, conforme as
determinações da NOB/SUAS e da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencial. Desde 2012, a Secretaria do Trabalho e de
Desenvolvimento Social ¿ STDS, do Governo do Estado do Ceará vem cofinanciando 39 CREAS municipais, implantados e em funcionamento,
para fortalecer as ações do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos em Situação de Violações de Direito ¿
PAEFI que é ofertado pelos CREAS. O cofinanciamento é umas das competências dos Estados, segundo a NOB-SUAS (2005), assim como o
monitoramento dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais e dos recursos cofinanciados. Nos últimos dois anos, a Célula de
Gestão Financeira e a Célula de Atenção à Média Complexidade - CAMC, da Coordenadoria de Proteção Social Especial da STDS vêm
acompanhando a execução dos recursos financeiros repassados aos municípios, por meio do cofinanciamento.

Observação:
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI

Observações do Governador:

Responsável:
Maria Heurenice Moura de Souza

Telefones:
3101-1655

E-Mail:
mediacomplexidade@stds.ce.gov.br
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Dificuldade da Execução

Recebimento de demandas equivocadas, as quais não são competências das equipes dos CREAS Municipais

Lições Aprendidas

Quanto as demandas equivocadas, a equipes municipais foram orientadas a continuar respondendo as solicitações que fogem da sua competência com
esclarecimentos sobre suas atribuições, utilizando para isso fundamentações técnicas e legais, principalmente em relação ao que prevê os instrumentos l
egais nº 8.742/93(LOAS) e 8.069/90 (ECA em especial art.150 e 151) em conjunto com as normativas técnicas da Política de Assistência Social;

Id Justificativa Impendimento Resposta Setorial

2329 Por favor, providenciar assinaturas do responsável pelo projeto, nas evidências da meta ID 4562 e do produto ID 4223 .

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Cofinanciar, de forma regular e automática, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado
a Famílias e Indivíduos ¿ PAEFI, 39 municípios do interior do Estado, conforme critérios
pactuados na Comissão Intergestores Bipartite ¿ CIB, no ano de 2022

01/02/2022 31/12/2022 44,74 100

Atender 24.120* famílias e indivíduos no PAEFI, considerando a capacidade de atendimento e o
porte populacional dos municípios.

01/02/2022 31/12/2022 44,74 53,22

Título Início Fim Quantidade
%

Previsto
%

Execução

Municípios cofinanciados com Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).

01/02/2022 31/12/2022 39 44,74 100

Municípios acompanhados e monitorados no âmbito dos Serviços de Proteção
e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).

01/02/2022 31/12/2022 39 44,74 58,97

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
10/10/2019

Data de Início:
11/10/2019

Programado (P):
1.725.600,00

Prazo Execução:
12 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
1.006.600,00

Conclusão:
10/10/2020

Data Revisada: Pago (G): 862.800,00

CCPIS: 1.720.390,00

%
Empenhado
(E)/(P)

58.3%

% Pago
(G)/(E)

85.7%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Resposta Setorial:

Metas:

Produtos:

Atividades:
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Título ExecuçãoTítulo Execução

Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos ¿ PAEFI, de acordo com os critérios de
partilha do Censo Estadual do Mapa de Risco ¿ CEMARIS;

Em
Andamento

Acompanhar e monitorar os serviços de proteção social especial de média complexidade, ofertados pelo CREAS municipais cofinanciados
no Estado do Ceará.

Em
Andamento

Acompanhar e monitorar a rede socioassistencial e de proteção social nos municípios cearenses com a oferta dos serviços de proteção
social especial de média complexidade, conforme a Politica Estadual de Assistencial Social e o Sistema Único da Assistência Social.

Em
Andamento

Meta Descrição Situação

1824 Cofinanciar, de forma regular e automática, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos ¿ PAEFI,
39 municípios do interior do Estado, conforme critérios pactuados na Comissão Intergestores Bipartite ¿ CIB, no ano de 2022

Normal

1825 Atender 24.120* famílias e indivíduos no PAEFI, considerando a capacidade de atendimento e o porte populacional dos municípios. Normal

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 2 Normal: 2 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

1

2

3

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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Por Orgão: 27000000 - SECULT

Secretaria:
27 - SECULT

Órgão:
27000000 -
SECULT

Numero de Mapps

Total Mapps: 3 Normal: 0 Em Atraso: 3
0

2

4

Acompanhamento
Percentual de Mapps

Normal: 0%

Atraso: 100%
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Dificuldade da Execução

Quanto as dificuldades encontradas na execução do Projeto Agentes de Leitura podemos relatar duas situações que que impactou em nossas entregas.
Embora a coordenação do projeto tenha dialogado, acordado a oficina para o mês de março com o bolsista Formador-Oficineiro, não foi possível executa
r, pois o mesmo informou que se encontrava doente e não conseguiu ministrar a oficina. Quando fomos informados da desistência, não havia mais tempo
hábil para convocar classificado, pois é necessário formalizar Termo de Concessão de Bolsa. Outra dificuldade encontrada foi a aquisição de tablets, o Se
tor de Compras buscou por Ata de Registro de Preço para tentar agilizar a aquisição. Localizou algumas atas, porém não foi possível aderir por motivos d
iversos. Quando o setor localizou uma ata com possibilidade de adesão, iniciou os trâmites e se encontra em andamento.

AtrasadoPor Mapp: Sequencial 68 - Orgão 27000000 - SECULT

Programa:
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
68

Título:
Projeto Agentes de Leitura

Descrição:
O Projeto Agentes de Leitura do Ceará é uma ação da Secretaria de Cultura do Estado - SECULT junto ao Fundo Estadual de Combate à
Pobreza - FECOP, que, desde 2006, vem promovendo a democratização da leitura por meio de atividades ancoradas em acervos
bibliográficos. Cada agente recebe uma bolsa de complementação de renda, além das capacitações que lhes são oferecidas, para acompanhar
o processo leitor de 25 famílias por ele cadastradas nos 32 municípios e nos 10 bairros de Fortaleza com baixo Índice de Desenvolvimento
Municipal - IDM e baixo Índice de Desenvolvimento Municipal dos Bairros - IDM-b.

Objetivo:
Ampliar a formação Leitora das famílias beneficiadas Democratizar para seus beneficiários o acesso ao livro e à leitura. Fortalecer as
bibliotecas públicas e comunitárias; Dotar os agentes de leitura de formação cultural; Contribuir para o Programa Ceará Pacífico, por meio da
incorporação dos agentes de leitura nas áreas de vulnerabilidade.

Justificativa:
A proposta do Projeto Agentes de Leitura consiste numa ação voltada para a promoção da leitura, mediada e compartilhada no ambiente
familiar, como atividade de formação leitora e de criação de espaços educativos e culturais no seio das próprias comunidades, através do
acesso a acervos literários em localidades de baixo Índice de Desenvolvimento Humano ¿ IDH.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:
Goreth Albuquerque

Telefones:
(85) 98159-0866

E-Mail:
goreth.secult.copla@gmail.com

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
28/02/2008

Data de Início:
01/09/2007

Programado (P):
4.000.000,00

Prazo Execução:
mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
19.900,00

Conclusão:
31/12/2010

Data Revisada:
31/12/2011

Pago (G): 18.800,00

CCPIS: 185.350,00

%
Empenhado
(E)/(P)

0.5%

% Pago
(G)/(E)

94.5%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Lições AprendidasLições Aprendidas

Mesmo existindo um planejamento, sempre existe riscos quanto a execução das atividades pensadas. Nem sempre conseguimos cumprir metas e entreg
ar produtos, mesmo planejando com os envolvidos, imprevistos acontecem, então, precisamos compreender nossos limites e todo o arcabouço da gestão
pública.

Id Justificativa Impendimento
Resposta
Setorial

2321 Por favor, inserir na evidência da meta id 4509 a data de elaboração do documento; retificar a evidência da meta id 4510,
informando o quantitativo alcançado, e inserir a data de elaboração do documento; retificar a evidência da meta id 4511,
informando o quantitativo alcançado, e inserir a data de elaboração do documento; inserir na evidência da meta id 4512 o
quantitativo alcançado e a data de elaboração do documento; corrigir o percentual de execução do produto id 4168, conforme
evidência; inserir na evidência do produto id 4171 a data de elaboração do documento; inserir na evidência do produto id 4172
a data de elaboração do documento.

Atendidas
todas as
solicitações
inseridas na
justificativa
de
impedimento.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Beneficiar 02 jovens de 18 a 29 anos com a concessão de bolsa Agente de Leitura monitor. 03/03/2022 31/03/2022 100 100

Beneficiar 24 jovens de 18 a 29 com a concessão de bolsa Agente de Leitura Mediador. 03/03/2022 31/03/2022 100 100

Beneficiar 03 jovens de 18 a 29 anos com a concessão de bolsa Agente de Leitura Monitor de
Cultura Digital.

03/03/2022 31/03/2022 100 100

Beneficiar 01 profissional da cultura com concessão de bolsa Formador Oficineiro 03/03/2022 31/03/2022 100 0

Beneficiar 29 agentes de leitura com acesso a livro e à leitura 03/03/2022 31/03/2022 100 100

Beneficiar 24 mediadores com acesso a livro e à leitura mediada 03/03/2022 31/03/2022 100 100

Beneficiar 29 Agentes de Leitura com 120h de formação continuada em mediação de leitura
literária.

03/03/2022 31/03/2022 100 100

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Concessão de bolsas agentes de leitura monitor 03/03/2022 31/03/2022 2 100 100

Concessão de bolsas agentes de leitura monitor de cultura digital 03/03/2022 31/03/2022 3 100 100

Concessão de bolsa formadores-oficineiros 03/03/2022 31/03/2022 1 100 0

Concessão de bolsas para agentes mediadores de leitura 03/03/2022 31/03/2022 24 100 100

Horas de atividades literárias realizadas com os beneficiados 03/03/2022 31/03/2022 120 100 100

Horas de formação dos Agentes de Leitura 03/03/2022 31/03/2022 120 100 100

Aquisição de tablets 03/03/2022 31/03/2022 150 100 0

Título Execução

Formação continuada para os agentes de leitura do município de Fortaleza. Finalizado

Resposta Setorial:

Metas:

Produtos:

Atividades:
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Título Execução

Aquisição de Tablets Em Andamento

Meta Descrição Situação

2000 Beneficiar 02 jovens de 18 a 29 anos com a concessão de bolsa Agente de Leitura monitor. Atrasado

2001 Beneficiar 24 jovens de 18 a 29 com a concessão de bolsa Agente de Leitura Mediador. Atrasado

2002 Beneficiar 03 jovens de 18 a 29 anos com a concessão de bolsa Agente de Leitura Monitor de Cultura Digital. Atrasado

2003 Beneficiar 01 profissional da cultura com concessão de bolsa Formador Oficineiro Atrasado

2004 Beneficiar 29 agentes de leitura com acesso a livro e à leitura Atrasado

2005 Beneficiar 24 mediadores com acesso a livro e à leitura mediada Atrasado

2006 Beneficiar 29 Agentes de Leitura com 120h de formação continuada em mediação de leitura literária. Atrasado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 7 Normal: 0 Em Alerta: 0 Em Atraso: 7
0

5

10

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 0%

Alerta: 0%

Atraso: 100%
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AtrasadoPor Mapp: Sequencial 826 - Orgão 27000000 - SECULT

Programa:
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E
FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
826

Título:
Tempos de Cultura: Centro de Formação e Desenvolvimento Artístico e Cultural do Grande Bom Jardim

Descrição:
O Projeto Tempos de Cultura: Centro de Formação e Desenvolvimento Artístico e Cultural do Grande Bom Jardimcompõe os Programas de
Formação Artística e Ação Cultural desenvolvido pelo Centro Cultural Bom Jardim ¿ CCBJ, instituição da Secretaria da Cultura do Estado do
Ceará ¿ SECULT, gerida pelo Instituto Dragão do Mar - IDM. O Projeto tem como foco o desenvolvimento de ações de formação e qualificação
profissional nas áreas de arte e cultura tanto das dependências do CCBJ, e no seu entorno, por compreendê-lo como um centro de irradiação
de ações nas áreas da cultura e arte com atuação de base territorial através, principalmente, de parcerias com uma rede de instituições
governamentais, associações, escolas, dentre outros espaços que conformam a rede sociocultural do Grande Bom Jardim.

Objetivo:
O Projeto Tempos de Cultura: Centro de Formação e Desenvolvimento Artístico e Cultural do Grande Bom Jardimcompõe os Programas de
Formação Artística e Ação Cultural desenvolvido pelo Centro Cultural Bom Jardim ¿ CCBJ, instituição da Secretaria da Cultura do Estado do
Ceará ¿ SECULT, gerida pelo Instituto Dragão do Mar - IDM. O Projeto tem como foco o desenvolvimento de ações de formação e qualificação
profissional nas áreas de arte e cultura tanto das dependências do CCBJ, e no seu entorno, por compreendê-lo como um centro de irradiação
de ações nas áreas da cultura e arte com atuação de base territorial através, principalmente, de parcerias com uma rede de instituições
governamentais, associações, escolas, dentre outros espaços que conformam a rede sociocultural do Grande Bom Jardim.

Justificativa:
O Jardim de Gente pretende atuar no fortalecimento das ações que compõem a política cultural do CCBJ de forma a transversalizar cultura,
arte e direitos humanos, seguindo as orientações definidas pelas demandas das comunidades que compõem o Grande Bom Jardim - GBJ
(Siqueira, Canindezinho, Granja Portugal, Granja Lisboa e Bom Jardim) na matriz Cultura do Programa Pacto por um Ceará Pacífico. Nesse
sentido, englobará o fortalecimento de ações de sensibilização, formação e difusão cultural, bem como a oferta de atividades interventivas e
programações inovadoras a serem executadas tanto no CCBJ quanto nos territórios do GBJ, buscando o fortalecimento de vínculos
comunitários e institucionais, tanto no âmbito dos poderes público estaduais e municipais, quanto das entidades culturais e sociais
compreendidas nessa delimitada área. Este projeto é fruto de uma necessidade tópica e histórica de continuidade de investimentos na área do
GBJ, não apenas por se localizar numa área da periferia de Fortaleza ¿ CE mas, principalmente, por ser, historicamente, uma potência na área
da economia cultural, que necessita de investimentos no aperfeiçoamento da formação de artistas locais e circulação de seus produtos na
capital, região metropolitana, bem como no Estado do Ceará como um todo. Uma dimensão importante do Projeto, portanto, é a dinamização
da economia da cultura através da formação de capital humano e social em diversas linguagens da cadeia produtiva das artes (artes cênicas,
artes visuais, música, audiovisual, novas mídias, literatura, livro e leitura, gastronomia, design e cultura popular), tendo como foco territorial a
região do Grande Bom Jardim. Neste sentido, a conformação do Jardim de Gente está alinhada pela interface entre arte, cultura, educação e
inovação para formação profissional e desenvolvimento de experiências nas diversas linguagens que capacite público para a vida em
sociedade, numa perspectiva de formação dialógica, criativa, construtiva, autônoma, colaborativa, transdisciplinar, interventiva e com processos
de mão dupla entre os grupos ou coletivos, instituições formativas e seus públicos, premissa, portanto, advinda do Programa Escolas da
Cultura. Pretende-se assim propiciar espaços de formação, construção e produção de subjetividades nas quais os sujeitos empoderados
potencializem processos de ressignificação de si e do outro, reorganizando a vida em comunidade.

Observação:
Agregação dos MAPPs já executados em anos anteriores. MAPP 730- Jardim de Gente e MAPPs 782 e 783 - TEMPO DE CULTURA, para
realizarmos apenas um contrato de gestão, e facilitar o acompanhamento e monitoramento pelo FECOP.

Observações do Governador:
12/04/21: acréscimo de 850.000,00 fonte Fecop

Responsável:
Ernesto Gadelha

Telefones:
31016783

E-Mail:
ernesto.gadelha@secult.ce.gov.br
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Dificuldade da Execução

Meta 01: Devido à disputas entre facções criminosas que atuam no entorno do CCBJ, adotamos o uso de formulário virtual para o envio de documentaçã
o no ato de matrícula, condição para recebimento do auxílio. Notamos, porém, que a metodologia utilizada apresentava problemas quando as cópias de d
ocumentos eram feitas diretamente pelos(as) alunos(as) e entregues via formulário virtual, criando-se uma necessidade de refazer parte do trabalho. Met
a 02: Conseguir viabilizar as atividades em um território em situação de vulnerabilidade é um desafio constante. Com a reforma da rede elétrica o equipa
mento cultural sofreu um novo baque no que tange à fruição e ocupação de seus espaços físicos, impossibilitando o acesso pleno à comunidade. Por fim,
com a tentativa de adaptação de certos produtos à internet, conseguimos ampliar o número de acessos às atividades, porém nem sempre com a qualidad
e de interação que desejamos. Meta 03: A falta de acesso pleno aos espaços do CCBJ, seja motivado pela pandemia, seja motivado pela reforma de sua
rede elétrica, dificultou também o acesso do público, pois além de limitar o quantitativo de pessoas presentes no equipamento gerou inconstância na prog
ramação e, por conseguinte, afastamento dos beneficiários. Meta 04: Prevista para iniciar em junho, a meta precisou ser adiada para reforço na estratégi
a de divulgação, de modo a ampliar o acesso da comunidade aos recursos destinados. Assim, a meta teve de ser remanejada para o semestre seguinte.
Meta 05: Prevista para iniciar em junho, a meta precisou ser adiada para reforço na estratégia de divulgação, de modo a ampliar o acesso da comunidade
aos recursos destinados. Assim, a meta teve de ser remanejada para o semestre seguinte. Meta 06: Com a reforma elétrica do CCBJ, algumas atividades
precisaram ser adiadas, outras canceladas, outras ainda transferidas para um modelo híbrido/remoto de realização.

Lições Aprendidas

Meta 01: Mantivemos o uso de formulário virtual, o que agilizou o processo de arquivamento dos documentos em servidor próprio, porém passamos a rea
lizar as matrículas presencialmente no CCBJ ou em instituições parceiras, de modo a evitar o deslocamento dos alunos(as) por territórios onde há rivalida
de. Desse modo, equipe designada pelo CCBJ passou a fazer as cópias e os preenchimentos diretamente em plataforma própria (moodle). Meta 02 A par
ceria com instituições comunitárias e/ou governamentais foi primordial para a realização das atividades de difusão. É mister continuarmos a fortalecer as
parcerias motivados em especial pelo motivo: precisamos chegar ao público que não tem condições financeiras ou sociais/segurança para chegar ao equi
pamento. A utilização do ambiente virtual também é uma maneira de fazer chegar certas produções específicas. Meta 03 Foi e é necessário repensar os
modelos e metodologias de atuação junto à comunidade. Aguardar o público chegar ao CCBJ nem sempre será a melhor estratégia para execução das m
etas. Neste sentido, a equipe se aproximou das comunidades vizinhas e entidades parceiras. Meta 04 É preciso pensar em cronogramas melhor delinead
os frente às dificuldades de acesso que parte do nosso público possui. É necessário, ainda,vislumbrar uma nova organização para distribuição das verba
s destinadas a esta meta. Meta 05 É preciso pensar em cronogramas melhor delineados frente às dificuldades de acesso que parte do nosso público pos
sui e que contemplem prazos mais adequados tanto para submissão das inscrições quanto para análise dos processos. Meta 06 Ao longo da pandemia f
oi notória a percepção de cansaço sobre nossos alunos e, por tal motivo, a Escola de Cultura e Artes do CCBJ optou pela retomada em completude de s
uas atividades letivas neste primeiro semestre. Conforme a problemática da indisponibilidade de certos espaços se apresentou, o contato com instituiçõe
s parceiras se deu como a melhor saída para a continuidade das aulas.

Id Justificativa Impendimento Resposta Setorial

2331 Por favor, no produto id 4232 corrigir na evidência da declaração o cálculo.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
25/02/2019

Data de Início:
25/02/2019

Programado (P):
4.852.266,38

Prazo Execução:
12 mes(es)

Data de Término:
30/12/2022

Empenhado (E):
2.443.749,95

Conclusão:
25/02/2020

Data Revisada: Pago (G):
2.443.749,95

CCPIS: 4.375.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

50.4%

% Pago
(G)/(E)

100%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Resposta Setorial:

Metas:
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Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Beneficiar com bolsa-auxílio 1.903 alunos(as) em situação de vulnerabilidade social 01/02/2022 31/12/2022 44,74 52,44

Realizar, no mínimo, 115 atividades de apoio à produção e difusão cultural, em ambiente
presencial e/ou virtual, contribuindo com a circulação de projetos artísticos e manutenção de
grupos/coletivos do Grande Bom Jardim, favorecendo a retomada da economia cultural local.
Beneficiando, no mínimo, 8.354 pessoas com atividades de difusão cultural em ambiente virtual
e/ou presencial

01/02/2022 31/12/2022 44,74 16,52

Realizar 148 atividades sociais, arte-educativas e de acompanhamento permanentes, em
ambiente presencial e/ou virtual, visando a prevenção e enfrentamento ao COVID-19 através de
intervenções da equipe psicossocial. Beneficiando cerca de 1.090 famílias

01/02/2022 31/12/2022 44,74 91,22

Apoiar financeiramente e acompanhar 20 instituições parceiras na realização de atividades de
prevenção e enfrentamento ao COVID-19, beneficiando indiretamente cerca de 2.000 pessoas
do território do Grande Bom Jardim

01/02/2022 31/12/2022 44,74 0

Beneficiar 30 agentes criativos com ajudas de custo para a realização de atividades
socioculturais de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 no território do Grande Bom Jardim

01/02/2022 31/12/2022 44,74 0

Realizar 8.846 h/a em atividades formativas e de pesquisa, em ambiente presencial e/ou virtual 01/02/2022 31/12/2022 44,74 30,88

Título Início Fim Quantidade
%

Previsto
%

Execução

Atividades de formação artística básica, extensiva, técnica e de pesquisa,
realizadas em ambiente virtual e/ou semipresencial e/ou presencial

01/02/2022 31/12/2022 8846 44,74 37,81

Atividades de difusão cultural realizadas em ambiente virtual e/ou
semipresencial e/ou presencial

01/02/2022 31/12/2022 115 44,74 20,86

Atividades arte-educativas, de acompanhamento psicossocial e atividades com
famílias em situação de vulnerabilidade social.

01/02/2022 31/12/2022 148 44,74 91,22

Atividades de prevenção e enfrentamento ao COVID-19, realizado em parceria
com instituições locais do território do Grande Bom Jardim

01/02/2022 31/12/2022 20 44,74 0

Atividades socioculturais de prevenção e enfrentamento ao COVID-19
realizadas por agentes criativos no e do território do Grande Bom Jardim

01/02/2022 31/12/2022 30 44,74 0

Título Execução

Realização de ¿Masterclass¿ nas linguagens do teatro, dança, música, audiovisual/cinema e cultura digital, por meio de parceria da Ação
Cultural e Escola de Cultura e Artes do CCBJ

Em
Andamento

Oferta de cursos básicos nas múltiplas linguagens pela Escola de Cultura e Artes do CCBJ Em
Andamento

Manutenção e fortalecimento dos cursos permanentes extensivos de Teatro, Música e Audiovisual/Cinema e de formação técnica em
Dança, por meio de execução de horas-aulas e contratação de profissionais, no âmbito da Escola de Cultura e Artes do CCBJ

Em
Andamento

Oferta de assessoria técnica especializada para artistas e grupos/coletivos artísticos e culturais do território do Grande Bom Jardim
(¿Bússola Cultural¿), no âmbito da Ação Cultural do CCBJ

Em
Andamento

Realização de cursos livres de criação e expressão artística e no campo da acessibilidade, no âmbito da Escola de Cultura e Artes do
CCBJ

Em
Andamento

Aquisição e/ou atualização de equipamentos e contratação da Equipe de Trabalho, organizados e executados pelo setor Administrativo do
CCBJ

Em
Andamento

Produtos:

Atividades:
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Título Execução

Seleção de propostas artísticas para composição da programação cultural do CCBJ, realizada pela Ação Cultural do CCBJ Em
Andamento

Realização dos Laboratórios de Pesquisa e Criação do CCBJ, no âmbito da Escola de Cultura e Artes do CCBJ Em
Andamento

Concessão de bolsa-auxílio para alunos(as) selecionados(as) por meio da Escola de Cultura de Artes do CCBJ; Em
Andamento

Concessão de bolsas para artistas/pesquisadores(as) selecionados(as) Em
Andamento

Realização de atividades arte-educativas e de acolhimento psicossocial (abordagem social, escuta qualificada, articulação comunitária,
encaminhamentos para a rede, atendimentos grupais), atividades recreativas ou socioeducativas, pautadas na metodologia da arte
educação, com público frequentador e/ou alunos(as) em situação vulnerável do centro cultural, por meio do Núcleo de Articulação Técnica
e Especializada do CCBJ

Em
Andamento

Meta Descrição Situação

2053 Beneficiar com bolsa-auxílio 1.903 alunos(as) em situação de vulnerabilidade social Normal

2054 Realizar, no mínimo, 115 atividades de apoio à produção e difusão cultural, em ambiente presencial e/ou virtual, contribuindo com a
circulação de projetos artísticos e manutenção de grupos/coletivos do Grande Bom Jardim, favorecendo a retomada da economia
cultural local. Beneficiando, no mínimo, 8.354 pessoas com atividades de difusão cultural em ambiente virtual e/ou presencial

Atrasado

2055 Realizar 148 atividades sociais, arte-educativas e de acompanhamento permanentes, em ambiente presencial e/ou virtual, visando
a prevenção e enfrentamento ao COVID-19 através de intervenções da equipe psicossocial. Beneficiando cerca de 1.090 famílias

Normal

2056 Apoiar financeiramente e acompanhar 20 instituições parceiras na realização de atividades de prevenção e enfrentamento ao
COVID-19, beneficiando indiretamente cerca de 2.000 pessoas do território do Grande Bom Jardim

Atrasado

2057 Beneficiar 30 agentes criativos com ajudas de custo para a realização de atividades socioculturais de prevenção e enfrentamento
ao COVID-19 no território do Grande Bom Jardim

Atrasado

2058 Realizar 8.846 h/a em atividades formativas e de pesquisa, em ambiente presencial e/ou virtual Atrasado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 6 Normal: 2 Em Alerta: 0 Em Atraso: 4
0

5

10

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 33%

Alerta: 0%

Atraso: 66%
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AtrasadoPor Mapp: Sequencial 844 - Orgão 27000000 - SECULT

Programa:
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E
FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Complementar

Sequencial:
844

Título:
aBarca: expansão das ações da Porto Iracema das Artes para o Ceará

Descrição:
O aBARCA - FORMAÇÃO EM ARTES PARA A JUVENTUDE tem o objetivo de realizar programas de formação nas linguagens de audiovisual
(vídeo e mídias digitais), teatro, fotografia, música, artes visuais e dança para jovens na faixa etária de 15 a 29 anos em situação de
vulnerabilidade social, estudantes ou egressos da rede pública de ensino, a fim de promover qualificação para o campo cultural, incluindo
orientação para implementação de negócios. São 120 (cento e vinte) cursos nas modalidades remota e híbrida, com carga horária média de 30
horas/aula, numa experiência de formação que inclui fruição, desenvolvimento de projetos artísticos e orientação sobre possibilidades de
inserção na economia criativa. Considerando a situação de vulnerabilidade social do público preferencial, o projeto prevê a concessão de
benefício financeiro (bolsa), a fim de garantir a esses jovens condições de participação contínua nos percursos formativos. Alinhado com as
diretrizes do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 sobre políticas afirmativas e de acessibilidade para promoção da cidadania cultural e
desenvolvimento da economia da cultura do Estado, o projeto prevê reserva de 50% (cinquenta por cento) das vagas nos programas de
formação para jovens autodeclarados pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, com deficiência, travestis, transexuais e transgêneros.
Caso as vagas para Políticas de Ações Afirmativas não sejam preenchidas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla
concorrência, preservado o perfil do público preferencial. O Projeto tem a gestão conceitual e metodológica do Porto Iracema, escola de artes
do Governo do Estado do Ceará, gerida pelo Instituto Dragão do Mar. Desde 2013, a escola vem realizando ações formativas em níveis básico,
técnico e Laboratórios de Criação, buscando contribuir para as políticas públicas do Estado do Ceará para a juventude por meio da formação
artística.

Objetivo:
O projeto aBarca prevê a realização de cursos nas linguagens do audiovisual (vídeo e mídias digitais), teatro, fotografia, música, artes visuais,
dança e design, envolvendo jovens, na faixa etária de 15 a 29 anos, preferencialmente incluídos na categoria nem-nem, a fim de promover
qualificação para o campo cultural, incluindo orientação para implementação de negócios. Cada curso tem carga horária média de 300
horas/aula, distribuídas ao longo de oito meses, de modo a instaurar nos locais contemplados uma experiência permanente de formação,
garantindo o fortalecimento dos laços entre o jovem o projeto. A proposta é de que o espaço do projeto funcione como um lugar de referência
para o jovem, que ali buscará informações/orientações para posteriores inserções no mundo do trabalho cultural.

Justificativa:
O campo cultural possui uma potência extraordinária de atração deste público, como atestam os dados sobre o perfil dos chamados
trabalhadores criativos, cuja média de idade é inferior aos dos demais trabalhadores, ficando em torno de 33 anos. É um campo que se mostra
receptivo aos trabalhadores que normalmente se inserem no mercado de trabalho de forma mais precária (jovens, negros e mulheres).
Poderemos preparar nossos jovens para a entrada no mercado dos bens simbólicos, para desenvolverem profissões nas áreas do cinema, das
mídias digitais, dos jogos eletrônicos, da música, do teatro. A cada ano, a chamada economia da cultura ou economia dos bens simbólicos vem
demonstrando uma intensa dinâmica de desenvolvimento. Os debates em torno de uma nova economia, baseada no conhecimento, ganharam
visibilidade a partir dos anos de 1980, quando emergiu a crise da economia tradicional. Apesar de ser um conceito ainda em processo de
amadurecimento, considerando a novidade do campo, há uma unanimidade em torno dos recursos que compõem este novo setor: a economia
criativa ancora-se sobre a relação entre a criatividade, o simbólico e a economia (Howkins Apud OLIVEIRA; ARAUJO; SILVA, 2017)1. Trata-se
do conjunto de atividades econômicas que dependem do conteúdo simbólico ¿ nele incluído a criatividade como fator mais expressivo para a
produção de bens e serviços. Isso permite caracterizar a economia criativa como uma disciplina distinta da economia da cultura, mas que
guarda grande relação com aspectos econômicos, culturais e sociais, os quais interagem com a tecnologia e a propriedade intelectual em uma
mesma dimensão, transbordando para outras áreas como o turismo, por exemplo. Assim, do ponto de vista econômico, a economia criativa é
um conjunto de segmentos dinâmicos cujo comércio mundial cresce a taxas mais elevadas do que o resto da economia, independentemente
da forma de mensuração. Produtos e serviços baseados em criatividade e conhecimento têm elasticidade-renda elevada, e, mesmo durante a
crise, seu comércio mundial não foi tão negativamente afetado como esperado. Tais segmentos promovem a diversificação econômica de
receitas, de comércio e inovação, e podem ser relacionados, de forma simbiótica, às novas tecnologias, notadamente as tecnologias de
informação e comunicação. Iniciativas baseadas na abordagem da economia criativa também podem promover a revitalização de áreas
urbanas degradadas, ou mesmo o desenvolvimento de áreas rurais com herança de patrimônio cultural (Howkins Apud OLIVEIRA; ARAUJO;
SILVA, 2017).

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:
Ernesto Gadelha

Telefones:
(85) 9.8644-6561

E-Mail:
ernesto.gadelha@secult.ce.gov.br
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Dificuldade da Execução

Lições Aprendidas

Id
Justificativa

Impendimento Resposta Setorial

2326 Por favor, relatar no
espaço do sistema
RESPOSTA
SETORIAL AS
DIFICULDADES E
LIÇÕES
APREENDIDAS
PARA SANAR AS
DIFICULDADES,
CORREÇÕES E
APERFEIÇOAEMTOS
PARA A EXECUÇÃO
DESTE PROJETO.

Meta 01 - Dificuldades : mudanças de gestores municipais, especificidades das agendas culturais dos municípios e
ocorrência de casos de COVID-19 nas equipes envolvidas provocaram algumas alterações no cronograma de
execução. Questões de infraestrutura identificadas em algumas instituições que receberão cursos demandaram
ajustes nos procedimentos inicialmente previstos para trâmites de documentação e realização das atividades. Lições :
um dos desafios do projeto aBarca, em termos de execução e monitoramento, é atender certas demandas mais
rígidas de resultados da ordem objetiva, numérica, que muitas vezes não dão conta do caráter processual e da
dimensão simbólica de nossa ação, e ao mesmo tempo insistir em procedimentos e apresentação de resultados de
ordem qualitativa. Meta 03 - Dificuldades: a dificuldade de acesso do público à Vila da Música, principalmente aos
finais de semana, repercutiu na organização do evento ¿Audição e Entrevistas¿, sendo necessária a transferência
para o SESC Crato. Lições: uma questão que requer atenção é a condição de letramento de alguns artistas que
buscam a formação dos laboratórios, pessoas portadoras de um capital artístico e simbólico inquestionável, mas sem
domínio pleno de certas formas narrativas demandadas especialmente para cumprimento de processos legais como
termos de compromisso e relatórios. O desafio é repensar as estratégias e instrumentos de modo a viabilizar a
participação desses artistas sem entraves.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Realizar 100 cursos de iniciação às artes, com média de 30 h/a cada, totalizando 3.000 h/a e
1.500 matrículas, para jovens na faixa etária entre 15 e 29 anos, em situação de vulnerabilidade
social

01/04/2022 30/12/2022 32,97 0

Realizar 1 (um) experimento cênico 01/09/2022 30/12/2022 0 0

Qualificar 4 (quatro) projetos artísticos em música por meio de um processo formativo de
imersão no Laboratório de Música do Cariri

01/06/2022 30/12/2022 13,68 0

Realizar 2 (duas) mostras de trabalhos artísticos desenvolvidos nessas formações 01/07/2022 30/12/2022 0 0

Realizar 1 (uma) exposição de artes visuai 01/09/2022 30/12/2022 0 0

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
14/09/2021

Data de Início:
14/09/2021

Programado (P):
1.700.000,00

Prazo Execução:
12 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
566.666,67

Conclusão:
14/09/2022

Data Revisada: Pago (G): 566.666,67

CCPIS: 1.700.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

33.3%

% Pago
(G)/(E)

100%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Resposta Setorial:

Metas:
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Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Realizar 4 (quatro) filmes de curta metragem como parte do PREAMAR - processo imersivo que
compõe o ciclo formativo de iniciação às artes para jovens em situação de vulnerabilidade
social

01/09/2022 01/09/2022 0 0

Título Início Fim Quantidade
%

Previsto
%

Execução

Laboratório de Música Cariri - qualificando 04 projetos artísticos 01/06/2022 30/12/2022 4 13,68 0

Cursos de iniciação às artes nas linguagens de audiovisual, teatro, fotografia,
música, artes visuais, dança e design

01/04/2022 30/12/2022 100 32,97 0

MOPI ¿ Mostra de Artes Porto Iracema / difusão de trabalhos artísticos
desenvolvidos ao longo da formação

01/07/2022 30/12/2022 2 0 0

PREAMAR ¿ Experimentos cênicos, exposição de trabalhos de artes visuais e
produções audiovisuais desenvolvidas em processos de formação / criação
imersivos

01/09/2022 30/12/2022 6 0 0

Título Execução

Formar as equipes de apoio para o planejamento e execução das ações formativas (Cursos de iniciação às artes e Laboratório de Música
do Cariri)

Em
Andamento

Celebrar termos de parcerias com prefeituras e instituições atuantes em arte e cultura nos municípios contemplados pelo projeto Em
Andamento

Sistematizar a oferta dos cursos de iniciação às artes Pendente

Inscrever e selecionar os beneficiados para participar dos cursos de iniciação às artes Pendente

Realizar o ciclo de formação básica Pendente

Inscrever e selecionar os projetos artísticos para participar do Laboratório de Música do Cariri Em
Andamento

Realizar as atividades do Laboratório de Música do Cariri Pendente

Realizar duas edições da Mostra de Artes Porto Iracema (MOPI) - ciclo de apresentações públicas dos trabalhos desenvolvidos nos ciclos
de formação básica e no Laboratório de Música do Cariri

Pendente

Desenvolver e aplicar instrumentos de monitoramento qualitativo e quantitativo das atividades do programa e do cumprimento das metas Em
Andamento

Elaborar relatórios de resultados Em
Andamento

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:
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Meta Descrição Situação

2031 Realizar 100 cursos de iniciação às artes, com média de 30 h/a cada, totalizando 3.000 h/a e 1.500 matrículas, para jovens na faixa
etária entre 15 e 29 anos, em situação de vulnerabilidade social

Atrasado

2032 Realizar 1 (um) experimento cênico Normal

2033 Qualificar 4 (quatro) projetos artísticos em música por meio de um processo formativo de imersão no Laboratório de Música do
Cariri

Atrasado

2034 Realizar 2 (duas) mostras de trabalhos artísticos desenvolvidos nessas formações Normal

2035 Realizar 1 (uma) exposição de artes visuai Normal

2036 Realizar 4 (quatro) filmes de curta metragem como parte do PREAMAR - processo imersivo que compõe o ciclo formativo de
iniciação às artes para jovens em situação de vulnerabilidade social

Normal

Numero de Metas

Total Metas: 6 Normal: 4 Em Alerta: 0 Em Atraso: 2
0

5

10

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 66%

Alerta: 0%

Atraso: 33%
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Por Orgão: 24200004 - FUNDES

Secretaria:
24 - SESA

Órgão:
24200004 -
FUNDES

Numero de Mapps

Total Mapps: 1 Normal: 1 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Mapps

Normal: 100%

Atraso: 0%
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Dificuldade da Execução

Após aprovação do Recurso FECOP alinhado às questões de adequação orçamentária e financeira no MAPP, ocorrem os planejamentos das compras de
medicamentos, material médico hospitalar e insumos odontológicos para atendimento de toda a rede de administração direta da SESA. Os itens adquirid
os são entregues na Central de Distribuição (CD-SESA), localizado em Maracanaú. Após entrega do item, conferência e atesto, a Nota Fiscal era encami
nhada fisicamente para a Coordenadoria Financeira (COFIN) proceder com a liquidação. Em alguns momentos foram necessárias diversas articualações
e reuniões para alinhamento do fluxo descrito no sentido de dar mais celeridade.

Lições Aprendidas

NormalPor Mapp: Sequencial 2722 - Orgão 24200004 - FUNDES

Programa:
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
2722

Título:
REFORÇO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E MEDICAMENTOS NAS REDE DE ATENÇÃO À
SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.

Descrição:
Trata-se de uma estratégia diferenciada para ampliação da cobertura da Assistência Farmacêutica no Estado do Ceará, com ações voltadas à
promoção, proteção, recuperação e acesso aos medicamentos para população de baixa renda como políticas públicas de combate à pobreza.

Objetivo:
Garantir o acesso à medicamentos para população de baixa renda; Fortalecer as Redes de Atenção na Assistência Farmacêutica no Estado do
Ceará.

Justificativa:
O Estado do Ceará tem empenhado esforços no sentido de melhorar a Assistência Farmacêutica, na qual reúne um conjunto de ações
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio do acesso aos medicamentos e seu uso racional. Este projeto é justificado
na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população pobre do Estado.

Observação:

Observações do Governador:
07/03: substitui fecop por tesouro

Responsável:
Henrique Jorge Javi de Sousa

Telefones:
henrique.javi@saude.ce.gov.br

E-Mail:
3101 5133 / 5275

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
29/10/2015

Data de Início:
29/10/2015

Programado (P):
92.000.000,00

Prazo Execução:
12 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
62.812.875,58

Conclusão: Data Revisada: Pago (G):
44.767.031,75

CCPIS: 72.000.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

68.3%

% Pago
(G)/(E)

71.3%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Lições Aprendidas

Celeridade no processo de pagamento (liquidação) das Notas Fiscais enviadas pela Coordenadoria de Gestão Logística de Recursos Biomédicos. Atualm
ente a SESA possui um operador Logístico contratado para realizações das etapas do Ciclo Logístico englobando as etapas de agendamento, recebimen
to, armazenamento e distribuição de medicamentos, material médico hospitalar e insumos odontológicos, cabendo à equipe qualitativa da SESA acompa
nhar e monitorar o desempenho, bem como dar a máxima celeridade ao processo de pagamento dos fornecedores. E outro avanço foi a Implementação
do Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica, cujo foco foi modernizar o estado e os serviços prestados à sociedade com foco na transparência,
agilidade, eficácia, efetividade e economicidade, reduzir custos, padronizar documentos, facilitar o processo de assinatura e autenticidade, através do cert
ificado digital e oferecer celeridade, segurança e controle dos processos, otimizando o gerenciamento de processos. Nesse sentido, todas as liquidações
de Notas Fiscais migraram para o SUITE e não mais fisicamente.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

2. Estima-se a realização de, pelo menos, 958.621 atendimentos ambulatoriais nas unidades
especializadas em 2022.

07/02/2022 31/12/2022 43,73 84,85

1. Estima-se a realização de, pelo menos, 372.614 atendimentos ambulatoriais nas unidades
hospitalares em 2022.

07/02/2022 31/12/2022 43,73 82,24

3. Estima-se a realização de 169.209 atendimentos nas urgências/emergência em 2022. 07/02/2022 31/12/2022 43,73 86,14

4. Estima-se um quantitativo de 63.437 internações hospitalares em 2022. 07/02/2022 31/12/2022 43,73 74,9

5. : Estima-se a realização de 24.696 procedimentos cirúrgicos em 2022. 07/02/2022 31/12/2022 43,73 90,98

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

2. Elenco de grupos de Material Médico Hospitalar 07/02/2022 31/12/2022 18 43,73 72,22

1. Elenco das classes farmacológicas de Medicamentos 07/02/2022 31/12/2022 122 43,73 20,32

3. Elenco de grupos de Insumos Odontológicos 07/02/2022 31/12/2022 6 43,73 100

Título Execução

Acompanhar e monitorar a distribuição dos insumos, dentro dos serviços de saúde, monitorando os indicadores de eficiência do processo
de distribuição para as unidades atendidas.

Em
Andamento

Aprimorar o escopo de centralização dos itens referente aos processos de aquisição, recebimento, armazenagem e distribuição. Em
Andamento

Implantação, em todas as unidades hospitalares e ambulatoriais atendidas pelo Centro de Distribuição - CELOB, o sistema INTEGRA SH
para tornar mais eficaz a conferência de estoque e, assim, dar continuidade na revisão do consumo dos medicamentos e materiais
médico-hospitalares.

Em
Andamento

Atualização da Relação Estadual de Medicamentos do Estado do Ceará ¿ RESME 2022, com o elenco dos medicamentos dos sete (7)
hospitais da Rede SESA descritos, padronizados e classificados, segundo a criticidade da curva XYZ.

Em
Andamento

Elaboração e treinamento dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) das etapas de Recebimento, Distribuição e Limpeza de Áreas,
bem como a realização de treinamento dos colaboradores para padronização das atividades de trabalho.

Em
Andamento

Avaliação de indicadores de desempenho e proposição de melhorias, por meio de plano de ação, quando for o caso, visando a contínua
melhoria das atividades e a mensuração da eficiência do processo logístico, a citar: recebimento, distribuição, notificação de fornecedores
e perdas por período.

Em
Andamento

Adquirir, por meio de processo licitatório, os medicamentos e materiais médicos hospitalares e odontológicos. Em
Andamento

Metas:

Produtos:

Atividades:
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Título Execução

Concluir a implantação do sistema informatizado de gerenciamento de estoque para implementar como rotina a revisão de consumo de
medicamentos e materiais médicos hospitalares e odontológicos nas unidades hospitalares e ambulatoriais da Rede SESA ¿ WMS.

Em
Andamento

Revisar a lista da padronização de materiais médicos hospitalares e odontológicos a serem adquiridos. Em
Andamento

Meta Descrição Situação

1809 2. Estima-se a realização de, pelo menos, 958.621 atendimentos ambulatoriais nas unidades especializadas em 2022. Normal

1810 1. Estima-se a realização de, pelo menos, 372.614 atendimentos ambulatoriais nas unidades hospitalares em 2022. Normal

1811 3. Estima-se a realização de 169.209 atendimentos nas urgências/emergência em 2022. Normal

1812 4. Estima-se um quantitativo de 63.437 internações hospitalares em 2022. Normal

1813 5. : Estima-se a realização de 24.696 procedimentos cirúrgicos em 2022. Normal

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 5 Normal: 5 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

2

4

6

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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Por Orgão: 22000000 - SEDUC

Secretaria:
22 - SEDUC

Órgão:
22000000 -
SEDUC

Numero de Mapps

Total Mapps: 1 Normal: 0 Em Atraso: 1
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Mapps

Normal: 0%

Atraso: 100%
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Dificuldade da Execução

No referido período, fomos movidos a fazer uma série de adequações na proposta pedagógica do programa em virtude da necessidade de recomposição
das aprendizagens pós ensino remoto. Também tivemos algumas dificuldades logísticas na impressão e entrega dos materiais estruturados, bem como al
guns problemas para a realização das formações estaduais, como dificuldade na obtenção de equipamentos para serem utilizados nas formações, como
computador, projetor de imagens e equipamento de som.

AtrasadoPor Mapp: Sequencial 1805 - Orgão 22000000 - SEDUC

Programa:
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
1805

Título:
APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO AS AÇÕES DO PROGRAMA APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - MAIS PAIC.

Descrição:
Realização de encontros formativos com diretores de escolas, gerentes regionais, técnicos municipais, gestores municipais e professores
formadores visando a promoção de um ensino público de qualidade, promovendo, assim, o desenvolvimento do Estado.

Objetivo:
Contribuir para a melhoria do processo de aprendizagem na idade certa das crianças e jovens do ensino fundamental.

Justificativa:
O Estado do Ceará possui três quartos de suas crianças do Ensino Fundamental na rede pública de ensino. São cerca de 287.491 alunos, dos
quais 99% pertencem à rede municipal. A distorção idade série é, aproximadamente, 10% neste nível de escolaridade. A Educação Infantil
possui 188.738 alunos matriculados. Em 2007 foi realizada pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará - SEDUC, a primeira avaliação
oficial e censitária no Ceará com alunos do segundo ano. Nessa avaliação foi identificado que, apenas 40% encontravam-se nos dois primeiros
níveis; em 2010, já eram 71%. O total de crianças não alfabetizadas, que era de 33% em 2007, caiu para 7% em 2010.

Observação:
A estrutura gerencial da SEDUC compreende a Sede e 20 coordenadorias regionais que articulam as políticas, diretrizes, comunicação e
acompanhamento dos municípios na região de sua abrangência. Para o MAIS PAIC foi constituída em cada uma das Credes uma equipe para
atuar na gerência dos seis eixos do Programa, coordenada pelo gerente regional do programa. As secretarias municipais de educação também
constituíram suas equipes, coordenada pelo gerente municipal do MAIS PAIC. Esta estrutura de rede está toda disponível para o projeto ainda
contando com as parceria de instituições que têm vínculos com os municípios, como a Associação dos Prefeitos

Observações do Governador:

Responsável:
Márcio Pereira de Brito

Telefones:
(85) 3101.3968

E-Mail:
marcio@seduc.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
01/02/2016

Data de Início:
01/02/2016

Programado (P):
8.000.000,00

Prazo Execução:
12 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
3.846.741,56

Conclusão:
01/02/2017

Data Revisada: Pago (G):
3.232.824,69

CCPIS: 8.000.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

48.1%

% Pago
(G)/(E)

84%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Lições AprendidasLições Aprendidas

Compreendemos que, em virtude dos grandes desafios do ano corrente, precisamos estar atentos para possibilidade de remodelação e diversificação do
s materiais, com vistas a atuar nas necessidades de aprendizagens dos municípios no âmbito do programa MAISPAIC. Também verificamos a necessida
de de iniciar o calendário de impressão e entrega dos materiais estruturados com mais antecedência para garantir a chegada às mãos dos estudantes e
m tempo hábil. Utilizar outros equipamentos além dos referidos, para a formação e/ou combinar entre as equipes, o revezamento na utilização desses rec
ursos, de modo que todos possam fazer uso.

Id Justificativa Impendimento
Resposta
Setorial

2332 Por favor, verificar a informação do %EXECUÇÃO do sistema referente a meta ID 4532, pois na evidência consta execução
da mesma.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Capacitar 5.408 professores e técnicos, com isso beneficiando 881.766 entre alunos e
professores do 1º ao 9º anos do ensino fundamental;

01/03/2022 31/12/2022 39,67 100

Conceder 1.131 bolsas de pesquisa e extensão tecnológica para os formadores e técnicos; 01/03/2022 31/12/2022 39,67 100

Realizar 936 formações; 01/03/2022 31/12/2022 39,67 87,6

Imprimir de 55.476 materiais para desenvolvimento das competências socioemocionais dos
alunos da rede pública municipal do estado do Ceará, para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental;

01/03/2022 31/12/2022 39,67 13,78

Título Início Fim Quantidade
%

Previsto
%

Execução

Municípios beneficiados com recebimento de material e Formação
Continuada

01/02/2022 31/12/2022 184 44,74 100

Título Execução

REALIZAÇÃO DE 936 FORMAÇÕES NO ÂMBITO DO MAIS PAIC Em Andamento

BOLSA DE PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA PARA 1.131 BOLSISTAS Em Andamento

Resposta Setorial:

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:



19/07/2022 14:06 SISTEMA INTEGRAÇÃO DE ACOMANHAMENTO DE PROGRAMAS - SIAP 2022

web3.seplag.ce.gov.br/spg_relatorios/(S(xg4flsqp1cwauylnit31tffx))/Fecop/RelatorioCCPIS/Imprimir?p=307bfc2c4ad76eb843f1e53b506abc7… 108/145

Meta Descrição Situação

2027 Capacitar 5.408 professores e técnicos, com isso beneficiando 881.766 entre alunos e professores do 1º ao 9º anos do ensino
fundamental;

Normal

2028 Conceder 1.131 bolsas de pesquisa e extensão tecnológica para os formadores e técnicos; Normal

2029 Realizar 936 formações; Normal

2030 Imprimir de 55.476 materiais para desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos da rede pública municipal do
estado do Ceará, para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental;

Atrasado

Numero de Metas

Total Metas: 4 Normal: 3 Em Alerta: 0 Em Atraso: 1
0

2

4

6

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 75%

Alerta: 0%

Atraso: 25%
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Por Orgão: 31200005 - FUNCAP

Secretaria:
31 - SECITECE

Órgão:
31200005 -
FUNCAP

Numero de Mapps

Total Mapps: 3 Normal: 2 Em Atraso: 1
0

2

4

Acompanhamento
Percentual de Mapps

Normal: 66%

Atraso: 33%
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NormalPor Mapp: Sequencial 151 - Orgão 31200005 - FUNCAP

Programa:
451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
151

Título:
Projeto Bolsas de Estudos e Permanência Universitária - PBEPU

Descrição:
O Projeto de Bolsas Sociais da Universidade Estadual do Ceará tem por objetivo garantir a permanência universitária qualificada de estudantes
de graduação das Universidades do Estado do Ceará, comprovadamente pertencentes a famílias de baixa renda, situados em todos seus
campi.

Objetivo:
Possibilitar permanência universitária qualificada aos estudantes beneficiários do Programa de Bolsa Acadêmica de Inclusão Social
pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social, cuja renda seja inferior a meio salário mínimo por membro do núcleo familiar,
propiciando-lhes condições mínimas de aprendizado, integralização acadêmica e resiliência na Universidade.

Justificativa:
A política estadual de governo na qual este projeto se insere está alinhada com o Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei
13.005/2014 com metas para educação do Brasil até 2024. Entre as estratégias para o cumprimento da Meta 12 ("elevar a taxa bruta de
matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 a 24
anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público"), estão "aumentar o
percentual da Taxa de Conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento)..."
(Estratégia 12.3) e "ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos(às) estudantes de instituições públicas de modo a
reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola
pública, afrodescendentes e indígenas,... de forma a apoiar seu sucesso acadêmico". De fato, nas duas últimas décadas, observa-se o
aumento expressivo do número de matrículas nas instituições de ensino superior no País e no Ceará, incrementado tanto por meio da
expansão do ensino universitário quanto pela implementação de políticas inclusivas voltadas para o ingresso e permanência do jovem na
Universidade, a exemplo do PROUNI, aplicado ao ensino universitário privado, e, especialmente, o sistema ENEM/SISU/Cotas. Devido à sua
capilaridade e à importância conferida à formação de professores para suprir as demandas do sistema educacional de ensino médio das
escolas estaduais e municipais no Estado, a presença marcante de estudantes oriundos das classes D e E mantém as universidades estaduais
muito próximas da classe trabalhadora. Por outro lado, a evasão das Universidades tem sido relacionada, principalmente, à falta de condições
financeiras por parte do estudante pobre, para manter-se realizando as atividades acadêmicas afastado do mundo do trabalho. As bolsas
sociais, no âmbito das universidades, atuam diretamente na elevação das condições de sobrevivência desses estudantes e de suas famílias,
sendo a bolsa, muitas vezes, sua única fonte financeira para manter a mobilidade (transporte), o sustento doméstico (aluguel, água, luz, de
forma partilhada com outros) e o custeio de despesas com material de estudos (fotocópias, atividades de campo e deslocamento para estas).
Portanto, a garantia deste Programa impactará diretamente na permanência universitária desses estudantes oriundos de famílias em situação
de vulnerabilidade social, cujo rendimento familiar per capita não ultrapassa meio Salário Mínimo. O esforço do Estado em ampliar o acesso ao
ensino superior deve ser complementado pelo apoio na permanência destes estudantes, com o objetivo de diminuir a evasão no ensino
superior. A BSocial é um importante apoio ao estudante, pois associa apoio financeiro com experiência prática, preparando-o melhor para o
mercado de trabalho que o espera após a sua graduação. Portanto, a continuidade de políticas públicas de assistência ao estudante de
baixíssima renda, por meio de ações como a proposta por este Projeto, é fundamental para as universidades reduzirem a evasão estudantil e
ampliarem, consequentemente, a taxa de sucesso da graduação.

Observação:
Democratizar a aproximação entre os estudantes de graduação com as experiências concretas de formação intelectual, profissional, política e
social; - Contribuir para o aprimoramento da formação acadêmica e profissional de estudantes de baixa renda, mediante a criação de
oportunidade de inserção desses estudantes em projetos e ações na própria universidade e na sociedade civil, em especial nas comunidades
localizadas no entorno dos campi universitários; - Fomentar e fortalecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que culmine
com o fortalecimento da permanência qualificada dos estudantes beneficiários durante sua formação.

Observações do Governador:

Responsável:
Ana Carolina Albuquerque

Telefones:
(85) 3275-7039

E-Mail:
carolina.rocha@funcap.ce.gov.br
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Dificuldade da Execução

A UECE e a UVA não tiveram empenhos em junho referente a competência de junho, por isso a UECE permanece com percentual de 94,55% E A Uva co
mo já havia atingido a meta também permanece, mas os anexos das evidencias são referente ao mês de maio. Já a Urca teve empenho em junho da co
mpetência de junho, por isso nas evidencias está anexada mês de junho.

Lições Aprendidas

Para o ano de 2022, o recurso aprovado no Fundo Estadual de Combate à Pobreza ( Fecop) foi o montante de R$ 9.900.000,00, sendo destinadas para a
s três universidades beneficiadas, a saber, a UECE (R$ 5.620.255,79), UVA (R$ 1.239.755,08) e URCA ( R$ 3.039.989,13), equivalente a concessão 226
9 bolsas. Em relação ao desempenho financeiro neste primeiro semestre de 2022 foram empenhados R$ 2.948.400,00, representando um percentual de
29,78% do total anual, considerado baixo devido a Universidade Estadual do Vale do Acaraú- UVA iniciar sua execução apenas no mês de maio de 2022,
no entanto em relação a meta física já atingiu 100% da bolsa implantas, enquanto que a Universidade Estadual do Ceará - UECE obteve 94,55% e a Univ
ersidade Regional do Cariri - URCA obteve 100%. O Programa Bsocial prevê mínimo de 2269 bolsas, no momento já foram implantadas 2324 bolsas, rep
resentando percentual maior de que 100,00%, devido haver cancelamento e substituição de bolsistas ao longos dos meses.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

¿ Beneficiar com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social a 1249 estudantes de graduação da
UECE

03/01/2022 30/12/2022 49,31 94,55

¿ Beneficiar com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social a 676 estudantes de graduação da
URCA

03/01/2022 30/12/2022 49,31 100

¿ Beneficiar com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social a 344 estudantes de graduação da
UVA

03/01/2022 30/12/2022 49,31 100

Título Início Fim Quantidade
%

Previsto
%

Execução

Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social para estudantes das universidades
estaduais do Ceará

03/01/2022 30/12/2022 2269 49,31 100

Título Execução

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
08/03/2017

Data de Início:
08/03/2017

Programado (P):
12.500.000,00

Prazo Execução:
12 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
3.728.700,00

Conclusão:
08/03/2018

Data Revisada: Pago (G):
3.728.700,00

CCPIS: 9.900.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

29.8%

% Pago
(G)/(E)

100%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Metas:

Produtos:

Atividades:
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Título Execução

Atribuições das Funcap: Realizar o fechamento de folha e pagamento das bolsas aos estudantes bolsistas Em
Andamento

Atribuições das Funcap: Responsável pela cobrança da devolução dos valores pagos após ser constatada a ocorrência de indícios de
irregularidade na concessão da bolsa

Em
Andamento

Atribuições das Funcap: Conferir os Termos de Outorga e Aceite de bolsa anexados pela instituição na Plataforma Montenegro; Em
Andamento

Atribuições das Funcap: Acompanhar da execução física e financeira do Projeto. Em
Andamento

Atribuições das IES : Acompanhar e monitorar os bolsistas e suspender o beneficio em alguns casos; Em
Andamento

Atribuições das IES: Responsável pela substituição dos bolsista na Plataforma Montenegro; Em
Andamento

Atribuições das IES : Suspender o pagamento se constatada a ocorrência de indícios de irregularidade na concessão da bolsa, podendo
ser solicitada a devolução dos valores pagos em proveito do beneficiário, a ser depositada na conta única do Estado.

Em
Andamento

Atribuições das IES: Suspender o pagamento da bolsa ao beneficiário durante o período em que este não comprovar a frequência mensal
exigida;

Em
Andamento

Atribuições das IES: Responsável por todo processo seletivo desde a criação do edital até a divulgação do resultado; Em
Andamento

Atribuições das IES: Realizar o cadastramento dos bolsistas na Plataforma Montenegro e impressão Termo de outorga de aceite de bolsa
a ser assinado pelos beneficiários das bolsas;

Em
Andamento

Atribuições das IES: Anexar os Termos de Outorga e Aceite de bolsa assinado na Plataforma Montenegro Em
Andamento

Meta Descrição Situação

1969 ¿ Beneficiar com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social a 1249 estudantes de graduação da UECE Normal

1970 ¿ Beneficiar com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social a 676 estudantes de graduação da URCA Normal

1971 ¿ Beneficiar com Bolsas Acadêmicas de Inclusão Social a 344 estudantes de graduação da UVA Normal

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 3 Normal: 3 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

2

4

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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Dificuldade da Execução

NormalPor Mapp: Sequencial 165 - Orgão 31200005 - FUNCAP

Programa:
451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
165

Título:
BOLSA AVANCE

Descrição:
Melhorar as condições de acesso à universidade dos estudantes egressos do Ensino Médio Público cearense, por meio de auxílio financeiro, a
ser concedido através de bolsas a alunos em situação de vulnerabilidade econômica, que tenham cursos o ensino médio es escolas públicas
estaduais e que ingressaram no Ensino Superior.

Objetivo:
Melhorar as condições de acesso à universidade dos estudantes egressos do Ensino Médio Público cearense.

Justificativa:
Os estudantes que cursarem o ensino médio numa escola pública do Estado e ao ingressarem numa instituição de Ensino Superior se
deparam com algumas despesas que , na maioria das vezes, seus familiares por serem de baixa renda e beneficiárias do Programa Bolsa
Família do Governo Federal, não dispõem das condições financeiras para supri-las. A maior dificuldade desses jovens encontra-se nos
primeiros meses de universidade, seja na compra de material didático, no deslocamento, para pagar hospedagem, sejam para outras
despesas.

Observação:
2000 jovens oriundos de escola publica estadual que ingressem em universidades receberao bolsa no valor de 500,00/ mensalmente no
periodo de 12 meses

Observações do Governador:
05/11/21: Acréscimo de R$ 17.657.455,50 somado ao saldo de 2020, total igual R$ 19.114.800,00, para atender: 600 bolsas para segundo
semestre 2019 1400 bolsas para primeiro semestre 2020 1400 bolsas para seguro semestre 2020 total: 3400 bolsas

Responsável:
Ana Carolina Albuquerque Freitas da
Rocha

Telefones:
(85) 3275-2955

E-Mail:
carolina.rocha@funcap.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
01/02/2018

Data de Início:
22/08/2019

Programado (P):
19.114.800,00

Prazo Execução:
24 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
1.782.378,80

Conclusão:
01/02/2020

Data Revisada: Pago (G):
1.770.176,40

CCPIS: 3.676.190,00

%
Empenhado
(E)/(P)

9.3%

% Pago
(G)/(E)

99.3%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Dificuldade da Execução

O motivo da redução da meta fisica de 100% para 95,50% atualmente, foi devido o cancelamento de 29 bolsas solicitadas pelos bolsistas por diversos m
otivos : desistência e trancamento do curso, mudança para outra bolsa Em 2021 o edital foi lançado pela Seduc, ofertando 3.400 (três mil e quatrocentos)
bolsa para estudantes que tenham ingressado no Ensino Superior no ano de 2019 ou 2020. No primeiro momento foram convocados 717 vagas, mas ne
m todas foram preenchidas, pois alguns bolsistas não completaram a submissão na Plataforma Montenegro, não tivemos alunos classificáreis, por esse
motivo que foram atendidos apenas 645 bolsistas ativos aptos a receber pagamentos a partir de janeiro 2022. No ano de 2022, apresentamos o projeto n
a 5ª Reunião Extraordinária - MAPP 165 no dia 16/02/2022, o recurso aprovado do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP) foi o montante de R
$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), para realizar o pagamento das bolsas e tarifas bancárias dos meses de janeiro a março de 2022 e para aten
der os pagamentos de abril a dezembro de 2022 reapresentamos o projeto na 13ª Reunião Extraordinária - MAPP 165 ¿ no dia 06/05/2022 onde foi aprov
ado o montante adicional de R$ 2.576.190,00 (dois milhões e quinhentos e setenta e seis mil e cento e noventa reais), sendo assim perfazendo total anua
l de R$ 3.676.190,00 (três milhões e seiscentos e setenta e seis mil e cento e noventa reais).

Lições Aprendidas

Em relação ao desempenho financeiro neste primeiro semestre foram empenhados R$ 1.494.364,10 (um milhão e quatrocentos e noventa e quatro mil e t
rezentos e sessenta e quatro reais e dez centavos) do montante total aprovado, representando um percentual de 40,65%. Esses valores são adequados
pois ao longos dos meses seguinte do inicio da bolsa tivemos cancelamentos de bolsas por diversos motivos por exemplo: desistência e trancamento do
curso, mudança para outra bolsa, atualmente no mês junho temos 612 bolsistas ativos e a execução atual está sendo de acordo com número de bolsistas
que ainda estão ativos no projeto que tem previsão de encerra-se em dezembro de 2022. A meta física de 645 bolsas foi atingida no primeiro mês por qu
e o recurso foi destinadas para quantidade de bolsas implantadas inicialmente.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

¿ Conceder pagamento de bolsa a 645 alunos universitários com vulnerabilidade social, que
ingressaram no ensino superior no período de 2019/2020, conforme edital SEDUC Nº 10/2021
¿ GAB - SEDUC/CE.

03/01/2022 30/12/2022 49,31 95,5

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Bolsas implantas 03/01/2022 30/12/2022 645 49,31 95,5

Título Execução

Atribuições da Funcap: I - Realizar pagamento das bolsas aos estudantes bolsistas Em
Andamento

Atribuições da Funcap: II - Acompanhar e monitorar os bolsistas e suspender o benefício nos seguintes casos Em
Andamento

Atribuições da Funcap: III - Suspender o pagamento da bolsa ao beneficiário durante o período em que este não comprovar a frequência
mensal exigida

Em
Andamento

Atribuições da Funcap: IV- Suspender o pagamento se constatada a ocorrência de indícios de irregularidade na concessão da bolsa,
podendo ser solicitada a devolução dos valores pagos em proveito do beneficiário, a ser depositada na conta única do Estado

Em
Andamento

Atribuições da Funcap: V - Acompanhar a execução física e financeira do Projeto Em
Andamento

Atribuições da Seduc: I - Responsável por todo processo seletivo desde a criação do edital até a divulgação do resultado Em
Andamento

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:
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Meta Descrição Situação

2105 ¿ Conceder pagamento de bolsa a 645 alunos universitários com vulnerabilidade social, que ingressaram no ensino superior no
período de 2019/2020, conforme edital SEDUC Nº 10/2021 ¿ GAB - SEDUC/CE.

Normal

Numero de Metas

Total Metas: 1 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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Dificuldade da Execução

1) Nas intervenções, enfrentamos dificuldades de ordem interna, como: rotatividade de profissionais e dificuldade de implantação no início do ano; e inere
ntes ao projeto, como: realização de edições concomitantes; mudanças na atuação em virtude da pandemia; dificuldade de comunicação com alguns ator
es; busca ativa estendida por dificuldades de locomoção nas áreas, cadastros incompletos ou endereços não encontrados; conflitos entre facções; desist
ência de jovens do projeto. 2) Dificuldade de aplicação dos questionários de follow-up com participantes evadidos das Edições 1 e 2 do PVOJ, em virtude
de contatos desatualizados. 3) As entrevistas individuais com os jovens de Sobral foram realizadas após o encerramento das atividades, o que dificultou
o acesso a eles. 4) Obtenção de dados e acesso aos projetos do FECOP. 5) A avaliação de impacto é prejudicada pela burocracia na obtenção e uso dos
dados, que são sigilosos. Só poderemos acessar a base de dados a partir de terminal localizado no próprio Inep, em Brasília.

Lições Aprendidas

AtrasadoPor Mapp: Sequencial 178 - Orgão 31200005 - FUNCAP

Programa:
451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
178

Título:
JOVEM - SUPERAÇÃO

Descrição:
JOVENS EM FORTALEZA E REGIAO METROPOLITANA

Objetivo:
Desenvolver ações de intervenções por equipes interdisciplinares, reforçando habilidades sócio emocionais, fatores protetivos e suporte afetivo
de até 6.500 jovens e familiares em situação de alta vulnerabilidade; e monitorar a eficácia e eficiência do Programa Virando o Jogo -
Juventude e Superação como política pública.

Justificativa:
O Projeto ¿VIRANDO O JOGO - JUVENTUDE E SUPERAÇÃO¿ é uma política pública direcionada para jovens que não estudam e não
trabalham, que visa possibilitar uma oferta de vivências de cunho sócio educativo, de qualificação profissional, na perspectiva de fomentar o
retorno dos jovens ao ambiente escolar.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:
Ana Carolina Albuquerque da Rocha

Telefones:
85 32752955

E-Mail:
carolina.rocha@funcap.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
04/11/2018

Data de Início:
10/03/2020

Programado (P):
3.600.000,00

Prazo Execução:
12 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
1.606.060,00

Conclusão:
04/11/2019

Data Revisada: Pago (G):
1.606.060,00

CCPIS: 3.599.360,00

%
Empenhado
(E)/(P)

44.6%

% Pago
(G)/(E)

100%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Lições Aprendidas

1) A cada edição, aperfeiçoamos os processos para que os dados coletados cheguem ao nosso alcance da maneira mais eficaz, aperfeiçoamos o proces
so de comunicação, tendo reuniões sistemáticas com os atores do processo, criamos tutoriais para facilitar o preenchimento dos dados, estamos melhora
ndo o processo de comunicação com as famílias através de grupos de whatsapp. 2) Para o desafio do follow-up, podemos minimizar o problema dos cad
astros desatualizados com a realização do cadastro da família do adolescente no momento da inscrição; a criação de uma ¿Comunidade do Virando o Jo
go¿ capaz de reunir os dados dos jovens e seus familiares, possibilitando também a integração contínua, independente do término do projeto. 3) Para as
dificuldades nas entrevistas, é necessário afinar melhor o cronograma de execução do projeto para que a coleta de dados ocorra de modo mais tranquilo.
4) Caso o projeto dependa de informações do setor público, é importante fazer uma aproximação antecipada para que as entregas de dados e informaçõ
es não atrapalhem a execução do projeto. Fizemos reuniões ainda em 2021 com a equipe do FECOP e isso contribuiu para minimizar a demora na entre
ga de dados durante a execução do projeto em 2022.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Composição de um banco de dados apto a auxiliar na elaboração de recomendações para o
aprimoramento das políticas públicas para os jovens em situação de abandono escolar,
contendo apontamentos sobre fatores de risco para o abandono escolar, taxa de evasão
escolar e principais motivos para descontinuidade do aluno no programa.

03/01/2022 30/12/2022 49,31 42,85

Aplicação do banco de dados para acompanhamento da taxa de evasão e análise dos
principais motivos para descontinuidade do Programa pelo aluno, bem como da satisfação dos
participantes e da adequação das diferentes estratégias educacionais utilizadas.

03/01/2022 30/12/2022 49,31 75

Realizar, em tempo hábil, a avaliação ex ante de todos os projetos encaminhados pelas
Secretarias do Governo do Ceará para serem financiados pelo FECOP. Nos últimos dois anos,
foram enviados 65 projetos para avaliação no CAPP;

03/01/2022 30/12/2022 49,31 100

Realizar a avaliação executiva de 3 projetos selecionados pelo CCPIS em 2022; 03/01/2022 30/12/2022 49,31 0

Propor estratégias de avaliação dos programas Bolsa Estágio e CMIC; 03/01/2022 30/12/2022 49,31 0

Análise dos dados referentes aos projetos executados pelo FECOP entre de 2009 até 2020. 03/01/2022 30/12/2022 49,31 0

Avaliação da adequação do FECOP segundo os princípios e diretrizes de governança pública
aceitos internacionalmente: capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria
regulatória, accountability e transparência.

03/01/2022 30/12/2022 49,31 0

Acompanhamento dos principais fatores de risco para o abandono escolar entre os
participantes do programa.

03/01/2022 30/12/2022 49,31 42,85

Mostrar e analisar a evolução dos recursos financeiros recebidos pelos municípios cearenses
do Programa Nacional de Alimentos Escolar (PNAE) que objetiva atender a insegurança
alimentar das famílias.

03/01/2022 30/12/2022 49,31 40

Realizar uma análise mais aprofundada da segurança alimentar dos beneficiários do Programa
de Transferências de renda nos municípios cearenses. Pretende-se adicionalmente construir e
analisar os principais determinantes da segurança alimentar dos beneficiários do Programa de
Transferência de Renda nos municípios do Estado do Ceará.

03/01/2022 30/12/2022 49,31 20

Realizar uma análise de impacto do programa estadual Cartão Mais Infância Ceará sobre o
desempenho escolar das crianças.

03/01/2022 30/12/2022 49,31 0

Capacitação dos profissionais que prestam atenção aos jovens e familiares; recrutamento e
treinamento da equipe de 30 profissionais responsáveis pela intervenção nos seis territórios
pré-definidos.

03/01/2022 30/12/2022 49,31 83

Realização do acompanhamento de até 2.000 jovens, identificando os que necessitam de maior
suporte pela equipe de profissionais da intervenção; obtenção de Informações sobre as até
2.000 famílias participantes do Projeto Virando o Jogo e realização do trabalho de campo

03/01/2022 30/12/2022 49,31 52

Aplicação e migração dos dados registrados no Software JotForms, até o período atual, para a
plataforma com banco de dados da vice-governadoria, para registro de atividades,
acompanhamento da taxa de evasão e análise dos principais motivos para descontinuidade do
Programa pelo aluno, bem como da satisfação dos participantes e da adequação das diferentes
estratégias educacionais utilizadas (formação cidadã, cursos de qualificação profissional,
atividades culturais e desportivas);

03/01/2022 30/12/2022 49,31 0

Metas:
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Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Identificação do perfil dos participantes e avaliação da sua adequação aos objetivos definidos
na política pública.

03/01/2022 30/12/2022 49,31 66,66

Avaliação do produto educacional oferecido pelo programa e sua capacidade de auxiliar na
reinserção escolar e qualificação profissional dos jovens.

03/01/2022 30/12/2022 49,31 49,93

Título Início Fim Quantidade
%

Previsto
%

Execução

Avaliações de impacto 04/01/2022 31/12/2022 2 49,03 0

Estratégia de Avaliação Bolsa Estágio e CMIC 04/01/2022 31/12/2022 1 49,03 0

Levantamento Bibliográfico 04/01/2022 01/12/2022 1 53,47 0

Relatório sobre a correspondência entre o planejamento estadual de combate a
pobreza e a implementação dos projetos do FECOP

04/01/2022 31/12/2022 1 49,03 0

Relatório contendo análise de dados da execução dos projetos do FECOP 04/01/2022 31/12/2022 1 49,03 0

Banco de dados JotForms e Migração de Dados 04/01/2022 01/12/2022 1 53,47 0

Relatório da adequação do FECOP segundo os princípios e diretrizes de
governança pública aceitos internacionalmente

04/01/2022 31/12/2022 1 49,03 0

Relatório da pesquisa com recomendações 01/06/2022 31/12/2022 1 13,62 0

Relatório com recomendações 04/01/2022 31/12/2022 1 49,03 0

Apresentação de resultados 01/11/2022 31/12/2022 1 0 0

Relatórios e Artigos Científicos 01/03/2022 31/12/2022 6 39,67 0

Banco de Dados 04/01/2022 01/12/2022 1 53,47 0

Construção do perfil dos jovens participantes do Programa Virando o Jogo-
Juventude e Superação

04/01/2022 01/10/2022 1 65,56 0

Avaliações ex ante 04/01/2022 31/12/2022 65 49,03 84,61

Modelo de avaliação executiva 04/01/2022 31/12/2022 1 49,03 100

Avaliações executivas 04/01/2022 31/12/2022 3 49,03 0

Título Execução

Encontros presenciais e remotos com familiares dos jovens assistidos pelo Programa Virando o Jogo; Em
Andamento

Registro em prontuário eletrônico; Em
Andamento

Atividades de articulação institucional e comunitária para posterior encaminhamento dos jovens; Em
Andamento

Grupo focal com grupos de jovens Em
Andamento

Produtos:

Atividades:
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Título Execução

Acompanhamento dos dados cadastrais das famílias; Em
Andamento

Entrevistas com alunos que abandonaram o Programa Em
Andamento

Aplicação de quatro questionários para composição de um banco de dados que subsidiará as análises sobre o perfil dos jovens e sobre
o programa.

Em
Andamento

Elaboração de banco de dados e análise das informações colhidas. Em
Andamento

Elaboração de relatórios, sistematização das análises e articulação entre as diversas equipes envolvidas. Em
Andamento

Mapeamento dos equipamentos e serviços oferecidos nos territórios em que os jovens vivem; Em
Andamento

Acompanhamento aos jovens que apresentam alguns problemas de relacionamento com os familiares Em
Andamento

Escuta psicossocial de assistentes sociais e psicólogos aos pais, caso seja detectado algum problema com o jovem participante do
projeto;

Em
Andamento

Grupos temáticos Em
Andamento

Relatórios mensais Em
Andamento

Meta Descrição Situação

1982 Composição de um banco de dados apto a auxiliar na elaboração de recomendações para o aprimoramento das políticas públicas
para os jovens em situação de abandono escolar, contendo apontamentos sobre fatores de risco para o abandono escolar, taxa de
evasão escolar e principais motivos para descontinuidade do aluno no programa.

Alerta

1983 Aplicação do banco de dados para acompanhamento da taxa de evasão e análise dos principais motivos para descontinuidade do
Programa pelo aluno, bem como da satisfação dos participantes e da adequação das diferentes estratégias educacionais
utilizadas.

Normal

1984 Realizar, em tempo hábil, a avaliação ex ante de todos os projetos encaminhados pelas Secretarias do Governo do Ceará para
serem financiados pelo FECOP. Nos últimos dois anos, foram enviados 65 projetos para avaliação no CAPP;

Normal

1985 Realizar a avaliação executiva de 3 projetos selecionados pelo CCPIS em 2022; Atrasado

1986 Propor estratégias de avaliação dos programas Bolsa Estágio e CMIC; Atrasado

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 16 Normal: 6 Em Alerta: 3 Em Atraso: 7
0

10

20

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 37%

Alerta: 18%

Atraso: 43%
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Meta Descrição Situação

1987 Análise dos dados referentes aos projetos executados pelo FECOP entre de 2009 até 2020. Atrasado

1988 Avaliação da adequação do FECOP segundo os princípios e diretrizes de governança pública aceitos internacionalmente:
capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, accountability e transparência.

Atrasado

1989 Acompanhamento dos principais fatores de risco para o abandono escolar entre os participantes do programa. Alerta

1990 Mostrar e analisar a evolução dos recursos financeiros recebidos pelos municípios cearenses do Programa Nacional de Alimentos
Escolar (PNAE) que objetiva atender a insegurança alimentar das famílias.

Alerta

1991 Realizar uma análise mais aprofundada da segurança alimentar dos beneficiários do Programa de Transferências de renda nos
municípios cearenses. Pretende-se adicionalmente construir e analisar os principais determinantes da segurança alimentar dos
beneficiários do Programa de Transferência de Renda nos municípios do Estado do Ceará.

Atrasado

1992 Realizar uma análise de impacto do programa estadual Cartão Mais Infância Ceará sobre o desempenho escolar das crianças. Atrasado

1993 Capacitação dos profissionais que prestam atenção aos jovens e familiares; recrutamento e treinamento da equipe de 30
profissionais responsáveis pela intervenção nos seis territórios pré-definidos.

Normal

1994 Realização do acompanhamento de até 2.000 jovens, identificando os que necessitam de maior suporte pela equipe de
profissionais da intervenção; obtenção de Informações sobre as até 2.000 famílias participantes do Projeto Virando o Jogo e
realização do trabalho de campo

Normal

1995 Aplicação e migração dos dados registrados no Software JotForms, até o período atual, para a plataforma com banco de dados da
vice-governadoria, para registro de atividades, acompanhamento da taxa de evasão e análise dos principais motivos para
descontinuidade do Programa pelo aluno, bem como da satisfação dos participantes e da adequação das diferentes estratégias
educacionais utilizadas (formação cidadã, cursos de qualificação profissional, atividades culturais e desportivas);

Atrasado

1996 Identificação do perfil dos participantes e avaliação da sua adequação aos objetivos definidos na política pública. Normal

1997 Avaliação do produto educacional oferecido pelo programa e sua capacidade de auxiliar na reinserção escolar e qualificação
profissional dos jovens.

Normal
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Por Orgão: 42000000 - SEJUV

Secretaria:
42 - SEJUV

Órgão:
42000000 -
SEJUV

Numero de Mapps

Total Mapps: 3 Normal: 0 Em Atraso: 3
0

2

4

Acompanhamento
Percentual de Mapps

Normal: 0%

Atraso: 100%
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Dificuldade da Execução

Até o presente momento não tivemos nenhuma dificuldade apresentada, pois o cronograma está sendo seguido de acordo com a proposta inicial.

Lições Aprendidas

Disciplina, paciência, respeito mútuo e responsabilidade.

AtrasadoPor Mapp: Sequencial 567 - Orgão 42000000 - SEJUV

Programa:
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
567

Título:
CEARÁ ATLETA - BOLSA ESPORTE

Descrição:
A proposta tem por finalidade favorecer a formação e o surgimento de novos esportivos em crianças,jovens e adolescentes que encontram-se
abaixo da linha de pobreza .

Objetivo:
Conceder bolsa a crianças, adolescentes , jovens e adultos ,em forma de incentivo financeiro ao surgimento de novos talentos

Justificativa:
Possibilitar o acesso ao esporte e lazer a população que encontra-se abaixo da linha de pobreza como forma de inclusão social .

Observação:
2017: 1767 selecionados no primeiro edital - valor de R$ 2.636.520,00 / ano ( 1200 de 100,00 / 367 de 130,00 e 200 de 260,00) 2018: 4000
para o segundo edital - valor de R$ 6.120.000,00 /ano (2500 de 100,00 / 1000 de 130,00 e 500 de 260,00) 15/02/21: lançamento do Bolsa
Esporte - CEARÁ ATLETA para 4000 atletas. Sendo 3000 vagas nível (R$160,00) e 1000 vagas nível 2 (R$ 175,00). Cota de 20% para
PARATLETAS

Observações do Governador:
01/04/19: 649.000,00 p/ bolsas de 2015; 1.095.000,00 p/ bolsas de 2017 e 2.600.000,00 p/ 5 meses de bolsas (4000) em 2019 20/01/22: novo
edital será de 6000 bolsas, sendo 5.500 bolsas no valor de R$ 200,00 e 500 bolsas no valor de R$ 400,00

Responsável:
Rogério Nogueira Pinheiro

Telefones:
3101-4401

E-Mail:
rogerio.pinheiro@esporte.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
05/08/2017

Data de Início:
05/08/2017

Programado (P):
8.010.415,00

Prazo Execução: 8
mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
2.038.760,00

Conclusão:
05/04/2018

Data Revisada: Pago (G):
2.008.970,00

CCPIS: 7.382.935,00

%
Empenhado
(E)/(P)

25.5%

% Pago
(G)/(E)

98.5%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Conceder 20 Bolsas Monitoramento para graduandos em Educação Física e de Gestão
Desportiva, que auxiliam a coordenação do Programa do Ceará Atleta - Bolsa Esporte.

04/04/2022 31/12/2022 32,1 100

Conceder 6000 Bolsas, sendo: Nível I (iniciação esportiva) e Nível II (desempenho esportivo). 04/04/2022 31/12/2022 32,1 0

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Concessão de auxílio financeiro por meio Bolsa Monitoramento 04/04/2022 31/12/2022 20 32,1 100

Concessão de auxílio financeiro por meio de Bolsa Esporte 04/04/2022 31/12/2022 6000 32,1 0

Título Execução

¿ Divulgação do Edital no setor ASCON através de mídia escrita e falada, rede social, internet entre outras; Finalizado

¿ Inscrição e documentação enviada através do site da Secretaria do Esporte e Juventude ¿ SEJUV programa elaborado pela T.I com
todo o suporte necessário do setor;

Finalizado

¿ Avaliação da documentação feita através da Comissão de Avaliação do Ceará Atleta ¿ Bolsa Esporte Em
Andamento

¿ Seleção dos candidatos por nível feito através da Comissão de Avaliação do Ceará Atleta - Bolsa Esporte; Em
Andamento

¿ Assinatura do termo de compromisso e entrega dos documentos para abertura da conta do beneficiário realizado pelo setor CODES
com a colaboração dos técnicos do setor;

Em
Andamento

¿ Depósito mensal para os bolsistas atletas e bolsistas monitores realizado através do setor COAF; Em
Andamento

¿ Bolsistas monitores auxiliam no monitoramento dos atletas e em atividades pertinentes ao programa. Em
Andamento

¿ Acompanhamento do Programa ¿ setor CODES. Em
Andamento

¿ Divulgação do resultado setor ASCON através de mídia escrita e falada, rede social, internet entre outras; Em
Andamento

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:
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Meta Descrição Situação

2039 Conceder 20 Bolsas Monitoramento para graduandos em Educação Física e de Gestão Desportiva, que auxiliam a coordenação do
Programa do Ceará Atleta - Bolsa Esporte.

Normal

2040 Conceder 6000 Bolsas, sendo: Nível I (iniciação esportiva) e Nível II (desempenho esportivo). Atrasado

Numero de Metas

Total Metas: 2 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 1
0

1

2

3

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 50%

Alerta: 0%

Atraso: 50%
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Dificuldade da Execução

Lições Aprendidas

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

- Integrar 128 comunidades e promover a economia dos territórios, durante os eventos
esportivos;

07/02/2022 30/04/2022 100 100

AtrasadoPor Mapp: Sequencial 680 - Orgão 42000000 - SEJUV

Programa:
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
680

Título:
ESPORTE E DESENVOLVIMENTO - TAÇA DAS FAVELAS (FUNDEJ 155)

Descrição:
Esporte e Desenvolvimento inclui a Taça das Favelas e o Basquete de rua

Objetivo:
Esporte e Desenvolvimento inclui a Taça das Favelas e o Basquete de rua

Justificativa:
Esporte e Desenvolvimento inclui a Taça das Favelas e o Basquete de rua

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:
Rogerio Nogueira Pinheiro

Telefones:
3101 4406

E-Mail:
rogerio.pinheiro@esporte.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
04/09/2019

Data de Início:
11/10/2019

Programado (P):
1.200.000,00

Prazo Execução: 6
mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
1.200.000,00

Conclusão:
04/03/2020

Data Revisada: Pago (G):
1.200.000,00

CCPIS: 1.200.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

100%

% Pago
(G)/(E)

100%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Metas:
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Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

- Elaborar uma programação de atividades paralelas às esportivas, com palestras, workshops,
cursos e apresentações, atingindo um público de acordo com o público alvo.

07/02/2022 30/04/2022 100 100

- Planejar, organizar, executar e avaliar uma competição esportiva na modalidade de futebol
campo, nos naipes, masculino e feminino, para o número de equipes avaliadas dentro dos
critérios propostos;

07/02/2022 30/04/2022 100 100

Título Início Fim Quantidade
%

Previsto
%

Execução

Atividades paralelas não esportivas (palestras, workshops, shows,
apresentações culturais)

07/02/2022 30/04/2022 2000 100 100

Jogos de futebol 07/02/2022 30/04/2022 6000 100 100

Título Execução

a) Divulgação do evento e Regulamento Finalizado

b) Inscrição e documentação Finalizado

c) Seleção das favelas e lideranças Finalizado

d) Etapas regionais Finalizado

e) Etapa Estadual Finalizado

f) Congresso técnico Finalizado

g) Abertura dos jogos Finalizado

h) FINAL Finalizado

Meta Descrição Situação

1713 - Integrar 128 comunidades e promover a economia dos territórios, durante os eventos esportivos; Atrasado

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 3 Normal: 0 Em Alerta: 0 Em Atraso: 3
0

2

4

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 0%

Alerta: 0%

Atraso: 100%
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Meta Descrição Situação

1714 - Elaborar uma programação de atividades paralelas às esportivas, com palestras, workshops, cursos e apresentações, atingindo
um público de acordo com o público alvo.

Atrasado

1715 - Planejar, organizar, executar e avaliar uma competição esportiva na modalidade de futebol campo, nos naipes, masculino e
feminino, para o número de equipes avaliadas dentro dos critérios propostos;

Atrasado
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AtrasadoPor Mapp: Sequencial 681 - Orgão 42000000 - SEJUV

Programa:
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
681

Título:
Esporte em 3 tempos

Descrição:
Devido a implantação das Areninhas em todos os municípios do Estado do Ceará a Secretaria do Esporte e Juventude SEJUV entende como
importante a execução do Projeto Esporte em 3 tempos que será desenvolvido nesses equipamentos com objetivo de promover a difusão do
esporte em todos os Municípios ,com profissionais capacitados, implemento esportivos de qualidade, que venha a promover a inclusão social
através da democratização do esporte e lazer buscando garantir o acesso a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e
social, fortalecendo as competências familiares o empoderamento comunitário e estimulando a escolarização .Além disso, oportunizar as
pessoas com deficiências a possibilidade de convivência com os demais, possibilitando a aquisição de hábitos e atitudes saudáveis.

Objetivo:
O projeto têm a previsão de implantar 195 núcleos de esporte educacional para desenvolvimento do Projeto Esporte em 3 Tempos, em
atendimento às crianças e adolescentes nos municípios no Estado do Ceará, na faixa etária de 07 (sete)até 17 (dezessete) anos. Cada núcleo
será composto por 100 participantes, que serão distribuídos em turmas por faixas etárias: 07 até 10 anos (Aprender), 11 até 13 anos
(Desenvolver) e 14 até 17 anos (Superar). Em cada núcleo será ofertado aos beneficiados, no mínimo, 02 modalidades/atividades esportivas
coletivas e/ou individual nas turmas APRENDER e DESENVOLVER (07 até 13 anos). Já na turma SUPERAR (14 até 17 anos) haverá a
possibilidade de ser ofertada no mínimo 01 (uma) modalidade/atividade esportiva. Poderão ser desenvolvidas mais modalidades/atividades
esportivas em todas as turmas, de acordo com interesse dos participantes, habilidade e competências do profissional. As principais
modalidades oferecidas serão futebol, futebol society, recreação e treinamento funcional.

Justificativa:
O projeto têm a previsão de implantar 195 núcleos de esporte educacional para desenvolvimento do Projeto Esporte em 3 Tempos, em
atendimento às crianças e adolescentes nos municípios no Estado do Ceará, na faixa etária de 07 (sete)até 17 (dezessete) anos. Cada núcleo
será composto por 100 participantes, que serão distribuídos em turmas por faixas etárias: 07 até 10 anos (Aprender), 11 até 13 anos
(Desenvolver) e 14 até 17 anos (Superar). Em cada núcleo será ofertado aos beneficiados, no mínimo, 02 modalidades/atividades esportivas
coletivas e/ou individual nas turmas APRENDER e DESENVOLVER (07 até 13 anos). Já na turma SUPERAR (14 até 17 anos) haverá a
possibilidade de ser ofertada no mínimo 01 (uma) modalidade/atividade esportiva. Poderão ser desenvolvidas mais modalidades/atividades
esportivas em todas as turmas, de acordo com interesse dos participantes, habilidade e competências do profissional. As principais
modalidades oferecidas serão futebol, futebol society, recreação e treinamento funcional.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:
Rogerio Nogueira Pinheiro

Telefones:
3101-4401

E-Mail:
rogerio.pinheiro@esporte.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
26/11/2021

Data de Início:
01/12/2021

Programado (P):
9.773.274,75

Prazo Execução:
12 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
2.305.628,64

Conclusão:
26/11/2022

Data Revisada: Pago (G):
1.128.117,40

CCPIS: 9.733.339,00

%
Empenhado
(E)/(P)

23.6%

% Pago
(G)/(E)

48.9%

Acompanhamento:
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Dificuldade da Execução

Nesse momento do projeto estamos ainda com uma pequena dificuldade de cadastramento de alunos para fechar nossa meta. Acreditamos que nesse p
eríodo de julho (Férias de alguns alunos da rede de ensino) possam vir participar do nosso projeto. Também estamos com uma dificuldade na aquisição d
e material esportivo. Estamos justificando juridicamente junto a PGE do estado, a aquisição e liberação para a doação de material esportivo em ano eleito
ral.

Lições Aprendidas

Aprendemos a cada dia com o projeto e com as recomendações dos técnicos da Seplag e Sejuv. Nesse período de andamento do projeto passamos por
muitas tribulações (compra de material, acesso as comunidades "controladas por facções", chamamento dos profissionais selecionados no processo, cad
astramento dos alunos e outros) mas todos estão sendo superadas com o tempo e com a agilidade dos demais setores das secretárias englobadas nos p
rocessos desse projeto.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Atendimento mensal de 19.500 crianças e adolescentes, com atividades esportivas; 01/04/2022 20/12/2022 34,22 90,46

Beneficiar no mínimo em 85% dos participantes estejam matriculados em escolas públicas; 01/04/2022 20/12/2022 34,22 100

Realização de no mínimo duas avalições físicas por participante durante o projeto; 02/05/2022 20/12/2022 25,43 0

Ocupar no mínimo 80% dos espaços e equipamentos esportivos públicos (campinhos,
areninhas, praças mais infância e outros);

01/04/2022 20/12/2022 34,22 100

Manutenção e ativação de no mínimo 170 núcleos esportivos mensalmente; 01/04/2022 20/12/2022 34,22 100

Cadastramento de 19.500 beneficiários do projeto; 01/04/2022 20/12/2022 34,22 90,46

Título Início Fim Quantidade
%

Previsto
%

Execução

Cadastramento de núcleos e equipamentos esportivos 03/01/2022 30/06/2022 195 100 88,71

Avaliação Física dos participantes 01/04/2022 16/12/2022 19500 34,75 0

Cadastramento de alunos e participantes do projeto 01/04/2022 16/12/2022 19500 34,75 90,46

Realização de atividades esportivas sistemáticas e atividades assistemáticas
nos núcleos (visitas técnicas, amistosos, eventos, datas comemorativas e
outros).

01/04/2022 16/12/2022 5616 34,75 95,33

Realização de reuniões presenciai ou virtuais com membros da coordenação
geral, coordenação setorial, pedagógica, supervisão, professores e estagiários.

03/01/2022 16/12/2022 1 51,3 100

Realização de capacitação e treinamento presencial ou virtual semestral com
membros da coordenação geral, coordenação setorial, pedagógica, supervisão,
professores e estagiários

01/03/2022 01/07/2022 2 99,18 100

Avaliação e monitoramento dos níveis de saúde e aptidão física 01/04/2022 16/12/2022 19500 34,75 0

Título Execução

Capacitação técnica Em Andamento

Lições Aprendidas:

Metas:

Produtos:

Atividades:
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Título Execução

Atividades assistemáticas Em Andamento

Atividades Sistemáticas Em Andamento

Cadastramento dos alunos Em Andamento

Avaliação física Pendente

Elaboração e execução do plano pedagógico Finalizado

Meta Descrição Situação

2021 Atendimento mensal de 19.500 crianças e adolescentes, com atividades esportivas; Normal

2022 Beneficiar no mínimo em 85% dos participantes estejam matriculados em escolas públicas; Normal

2023 Realização de no mínimo duas avalições físicas por participante durante o projeto; Atrasado

2024 Ocupar no mínimo 80% dos espaços e equipamentos esportivos públicos (campinhos, areninhas, praças mais infância e outros); Normal

2025 Manutenção e ativação de no mínimo 170 núcleos esportivos mensalmente; Normal

2026 Cadastramento de 19.500 beneficiários do projeto; Normal

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 6 Normal: 5 Em Alerta: 0 Em Atraso: 1
0

5

10

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 83%

Alerta: 0%

Atraso: 16%
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Por Orgão: 18000000 - SAP

Secretaria:
18 - SAP

Órgão:
18000000 - SAP

Numero de Mapps

Total Mapps: 1 Normal: 1 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Mapps

Normal: 100%

Atraso: 0%
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Dificuldade da Execução

NormalPor Mapp: Sequencial 667 - Orgão 18000000 - SAP

Programa:
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estatégico Setorial

Sequencial:
667

Título:
Capacitação profissional de presos para promoção do desenvolvimento pessoal, dignidade e reinserção social -
Projeto Sou Capaz

Descrição:
Promover a reinserção social, por meio da oferta de cursos de capacitação profissional, de 10.000 (dez mil) internos das Unidades Prisionais
do Estado do Ceará e 500 (quinhentos) assistidos cumprindo pena fora do cárcere.

Objetivo:
Promover a reinserção social de internos das Unidades Prisionais do Estado do Ceará por meio da qualificação profissional; Incentivar a
ocupação dos presos nas Unidades Prisionais; Promover a autoestima dos internos, por meio do desenvolvimento pessoal; Possibilitar uma
futura inserção no mercado de trabalho dos internos.

Justificativa:
A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará desenvolveu este projeto com o escopo de promover a ressocialização do
preso, a qual constitui o fim máximo dessa pasta, possibilitando a reinserção daqueles que cometeram crimes na sociedade, garantido a
observância da dignidade da pessoa humana, evitando a reincidência e contribuindo para promoção da paz social. Com o presente Projeto
tem-se por objetivo capacitar os presos no interior das Unidades Prisionais, totalizando 50% (cinquenta por cento) da população custodiada no
interior das 18 (dezoito) Unidades Prisionais, possibilitando a futura inserção das pessoas privadas de liberdade no mercado de trabalho,
garantindo, assim, a ressocialização dos apenados. Ademais, faz-se necessário capacitar as pessoas em regime semiaberto sob monitoração
eletrônica e presos em regime aberto, que estão em liberdade, mas com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, com vista a evitar a
reincidência criminal. Essa população é vulnerável a marginalização social e a reincidência do crime, portanto, o projeto visa contribuir para
mudança na condição do preso, qualificando-o e oportunizando condições e habilidades para o fator renda, seja dentro ou fora das unidades
prisionais.

Observação:
Contemplados pelo projeto os presos em regime fechado, em regime semiaberto sob monitoração eletrônica e presos em regime aberto, que
estão em liberdade, mas com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, com vista a evitar a reincidência criminal.

Observações do Governador:

Responsável:
Alezxandre Pereira Pirajá

Telefones:
(85) 31017714 / 31017718

E-Mail:
alexandre.piraja@sap.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
20/01/2022

Data de Início:
20/01/2022

Programado (P):
6.406.820,00

Prazo Execução:
12 mes(es)

Data de Término:
22/01/2023

Empenhado (E):
351.705,00

Conclusão:
20/01/2023

Data Revisada: Pago (G): 0,00

CCPIS: 6.406.820,00

%
Empenhado
(E)/(P)

5.5%

% Pago
(G)/(E)

0%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Dificuldade da Execução

Processo de dispensa de licitação, aberto em 17 de março de 2022, ficou parado por um tempo considerável aguardando publicação do Decreto Governa
mental para alteração do orçamento para a REGIÃO METROPOLITANA, visto que o orçamento para execução dos cursos de capacitação profissional es
tava previsto na Região do Cariri. Dito isso, a dispensa de licitação fora publicada apenas em 02 de junho de 2022, comprometendo a execução financeir
a no período estipulado.

Lições Aprendidas

Verificar com o financeiro desta pasta o orçamento necessário para a execução do projeto, logo após a sua deliberação e aprovação pelo CCPIS.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Capacitar profissionalmente 3.920 (três mil novecentos e vinte) internos, que possuam renda
familiar mensal de até ½ salário mínimo, no interior de 08 (oito) Unidades Prisionais.

01/07/2022 30/12/2022 0 0

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Pessoas custodiadas capacitadas 01/07/2022 30/12/2022 3920 0 0

Título Execução

Contratar o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ¿ SENAI para a execução dos cursos de capacitação profissional. Finalizado

Abertura de Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, em favor do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial ¿ SENAI

Finalizado

Selecionar o Público Alvo da Unidade Prisional que estiver recebendo os cursos. Finalizado

Executar os cursos (teoria e prática), com 20 (vinte) participantes cada turma, na área da construção civil (pedreiro, eletricista instalador
residencial, gesseiro, instalador hidraúlico, pintor) em 08 (oito) Unidades Prisionais

Em
Andamento

Certificar ao final do Curso o interno que obteve frequência igual ou superior a 75% e média 7,0 (sete) em todos os módulos Pendente

Fornecer o material didático, bem como equipamentos de proteção individual e outros recursos que se façam necessários a
aprendizagem.

Finalizado

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 1 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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Meta Descrição SituaçãoMeta Descrição Situação

2161 Capacitar profissionalmente 3.920 (três mil novecentos e vinte) internos, que possuam renda familiar mensal de até ½ salário
mínimo, no interior de 08 (oito) Unidades Prisionais.

Normal
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Por Orgão: 56200010 - FIMPC

Secretaria:
56 - SEDET

Órgão:
56200010 -
FIMPC

Numero de Mapps

Total Mapps: 1 Normal: 0 Em Atraso: 1
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Mapps

Normal: 0%

Atraso: 100%
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AtrasadoPor Mapp: Sequencial 1 - Orgão 56200010 - FIMPC

Programa:
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
1

Título:
Repasse de funding para execução do programa Ceará Credi

Descrição:
Mapp destina-se para o financiamento do Programa de Microcrédito Produtivo do Governo do Ceará, com foco nos empreendimentos da
economia popular e solidária. Investimento de R$100 milhões, garantindo até 36 mil empréstimos. O público beneficiado será:
Microempreendedores (formais e informais); Trabalhadores autônomos; Microempreendedores Individuais (MEI); Agricultores familiares
(negócios não agrícolas); Grupo produtivo solidário. O programa irá priorizar pessoas em situação de vulnerabilidade e beneficiários de
políticas sociais. Dentre as atividades econômicas priorizadas estão: artesanato, comércio, serviços, empreendedorismo social e cultural. O
limite de renda para se inscrever no Programa: Receita bruta anual do negócio: até R$ 81 mil por beneficiário. Não são elegíveis: renda
pessoal mensal maior que 3 salários mínimos. O Programa disponibilizará de duas linhas de crédito: 1. Capital de Giro ¿ para compra de
insumos, matéria-prima e produtos acabados. 2. Investimento Fixo ou Misto - para aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos, e
abertura de novos negócios mais capital de giro. O valores para Capital de Giro Individual é de R$ 500 a R$ 3.000, já para grupo será de R$
500 a R$ 3.000 por empreendedor (limite total de R$ 15.000). Em relação ao Investimento Fixo ou Misto Individual, os valor será de R$ 1.000 a
R$ 5.000 e para grupo será de R$ 1.000 a R$ 5.000 por empreendedor (limite total de R$ 21.000). Sobre as formas de acesso e garantias
poderão ser: a) Crédito individual, com garantia de aval de grupo solidário. b) Crédito Individual, com garantia de avalista. C) Crédito de Grupo
Produtivo Solidário, com garantia solidária. Em relação aos juros, em 2021 a taxa será ZERO, mas a partir de 2022, no Capital de Giro será de
0,5% a.m. e no Investimento Fixo ou Misto será de 0,3% a.m., somado a taxa de abertura de crédito (2% sobre o valor desembolsado). O prazo
será de 4 a 9 meses de Capital de Giro, com carência de até 2 meses e, de 12 a 24 meses, com carência de até 4 meses para o Investimento
Fixo ou Misto. Para aqueles adimplentes terão um bônus de adimplência de 10% sobre as parcelas pagas em dia. Este será depositado em
conta poupança vinculada ao programa e só poderá ser retirado após o encerramento.

Objetivo:
O Programa Microcrédito Produtivo do Ceará tem como objetivo ampliar oportunidades de trabalho e renda para microempreendedores,
trabalhadores autônomos, formais e informais, e agricultores familiares, por meio da disponibilização de crédito produtivo orientado,
capacitação empreendedora e educação financeira, como estratégia de inclusão produtiva e financeira da camada mais vulnerável da
população. Referido Programa torna-se ainda mais necessário no atual e delicado contexto econômico provocado pela pandemia da Covid-19,
a qual deixou evidente a necessidade da implementação de políticas públicas direcionadas a micro e pequenos negócios, levando em
consideração o grande potencial que têm na geração de emprego e renda na base da pirâmide empresarial.

Justificativa:
Diante do elevado nível de desocupação e pessoas desalentadas, bem como da grande quantidade de trabalhadores por conta própria na
força de trabalho cearense, uma forma de promover a ocupação e geração de renda é através da promoção do empreendedorismo. O estímulo
ao empreendedorismo pode ativar a capacidade de produção da base da pirâmide empresarial do Estado, com uma estratégia voltada para
grupos específicos de baixa renda e minorias com potencial empreendedor de maneira geral. Neste sentido, o Governo do Estado instituiu o
Programa Microcrédito Produtivo do Ceará e criou o Fundo de Investimentos de Microcrédito Produtivo do Ceará, através da Lei Complementar
nº 230, de 07/01/2021, alterada pela Lei Complementar nº 239, de 09/04/2021, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e
Trabalho ¿ SEDET.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:
Patrícia Campos

Telefones:
85 9 88719619

E-Mail:
patricia.campos@sedet.ce.gov.br
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Dificuldade da Execução

O primeiro ano do Ceará Credi foi marcado pelo intenso esforço para viabilizar a concessão de crédito, na perspectiva do cumprimento das metas estabel
ecidas, enquanto a estruturação do programa acontecia simultaneamente. Desde a seleção e formação básica da equipe, a definição de prioridades e dis
tribuição do trabalho, o domínio das ferramentas tecnológicas existentes, a definição do processo completo , até as questões legais, de prestações de co
ntas, repasses financeiros e as questões estratégicas, tudo estava em construção. As maiores dificuldades situaram-se nos instrumentos tecnológicos, ta
nto a ferramenta de domínio do Governo do Estado, a Plataforma Ceará Credi, onde é feito o cadastramento de clientes, como as ferramentas e procedi
mentos de domínio do parceiro E-Dinheiro Brasil: a) o Sistema Operacional do Crédito e Gestão da Carteira (SIPWEB); b) a Plataforma Digital APP E-Din
heiro Brasil; c) a contratação de prestação de serviço para emissão de boletos e recepção do pagamento de parcelas; d) a intermediação financeira com
o banco que abriga os recursos para os empréstimos. A impossibilidade de integração tecnológica dos sistemas ¿ Plataforma Ceará Credi, SIPWEB, emi
ssão e pagamento de boletos, liberação de crédito, pagamento de parcelas etc. ¿ requereu considerável esforço de retaguarda, inclusive a estruturação d
e uma equipe dedicada a suprir as limitações das ferramentas tecnológicas, frente à complexidade do programa.

Lições Aprendidas

A estruturação e operacionalização de um programa da natureza do Ceará Credi é intensiva de tecnologia e de capital humano, especialmente por se trat
ar de um programa em construção, que iniciou com uma demanda elevada e a pressão de uma política pública de resgate das populações menos favore
cidas. Assim, a ADECE focou na busca de solução para a questão tecnológica, conseguindo identificar e fechar contrato de serviço com empresa de TI d
etentora de sistema especializado em microcrédito, com larga experiência e abertura para customização, possibilitando elevar o padrão de operacionaliza
ção do modelo de negócios do Ceará Credi, pela convergência com sua metodologia do Ceará Credi, interatividade com o cliente e, especialmente, integr
ação com as demais bases de dados, ponto essencial à eficiência e gerenciamento do programa. Além disso, tem investido fortemente na seleção e capa
citação do pessoal de linha de frente, formando uma equipe comprometida, preparada e produtiva, criando os elementos indispensáveis ao sucesso e à c
ontinuidade do programa.

Id Justificativa Impendimento
Resposta
Setorial

2325 Por favor, retificar a evidência da meta id 4486, meta id 4490, meta id 4491, do produto id 4136 e produto id 4138, pois está
divergente do percentual de execução.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Efetivar parceria com 2 instituições financeiras para prestação de serviços de
contratação,liberação,recebimento de parcelas, juros, encargos e concessão de bônus de
adiplência.

01/03/2022 31/05/2022 100 50

Manter 65 postos de atendimento do Programa 01/03/2022 31/05/2022 100 98,46

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
17/05/2021

Data de Início:
01/05/2021

Programado (P):
27.222.082,00

Prazo Execução:
12 mes(es)

Data de Término:
20/05/2023

Empenhado (E):
27.150.431,74

Conclusão:
17/05/2022

Data Revisada: Pago (G):
27.150.431,74

CCPIS: 27.222.082,00

%
Empenhado
(E)/(P)

99.7%

% Pago
(G)/(E)

100%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Resposta Setorial:

Metas:
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Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Contratar e implementar 3 serviços tecnológicos, dos quais os requisitos são: - Novo Sistema
Microcrédito Produtivo Orientado (MPODigital): novo sistema operacional - Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC): contratação direta - Plataforma Ceará Credi (Cadastros e Base de Dados):
aprimoramento

01/03/2022 31/05/2022 100 33,33

Contratar 9.400 operações de microcrédito produtivo com microempreendedores 01/03/2022 31/05/2022 100 100

Capacitar 1.880 empreendedores de baixa renda através de plataforma de ensino à distância. 01/03/2022 31/05/2022 100 100

Contratar 120 agentes de crédito 01/03/2022 31/05/2022 100 93,33

Contratar 11 supervisores 01/03/2022 31/05/2022 100 63,63

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Número de pessoas capacitadas 01/03/2022 31/05/2022 1880 100 100

Número de postos de atendimento 01/03/2022 31/05/2022 65 100 98,46

Número de agentes de microcrédito 01/03/2022 31/05/2022 120 100 93,33

Número de operações contratadas 01/03/2022 31/05/2022 9400 100 100

Título Execução

Ampliação de mais um parceiro financeiro para a contratação/liberação/recebimento das parcelas dos empréstimos; Pendente

Melhoria e Customização da Plataforma de Cadastro Ceará Credi e sua integração às demais bases e sistemas dos parceiros; Em
Andamento

Parceria com as prefeituras municipais para a disponibilização de sala equipada e suporte de um assistente administrativo para acelerar
e interiorizar o atendimento

Finalizado

Criação de linha de crédito para cooperativas da agricultura familiar e da economia solidária Finalizado

Contratação de serviço de software para operacionalização do Programa - Sistema MPO Digital; Finalizado

Avaliação do Programa Ceará Cred Em
Andamento

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 7 Normal: 0 Em Alerta: 0 Em Atraso: 7
0

5

10

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 0%

Alerta: 0%

Atraso: 100%
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Meta Descrição Situação

1959 Efetivar parceria com 2 instituições financeiras para prestação de serviços de contratação,liberação,recebimento de parcelas, juros,
encargos e concessão de bônus de adiplência.

Atrasado

1960 Manter 65 postos de atendimento do Programa Atrasado

1961 Contratar e implementar 3 serviços tecnológicos, dos quais os requisitos são: - Novo Sistema Microcrédito Produtivo Orientado
(MPODigital): novo sistema operacional - Serviço de Proteção ao Crédito (SPC): contratação direta - Plataforma Ceará Credi
(Cadastros e Base de Dados): aprimoramento

Atrasado

1962 Contratar 9.400 operações de microcrédito produtivo com microempreendedores Atrasado

1963 Capacitar 1.880 empreendedores de baixa renda através de plataforma de ensino à distância. Atrasado

1964 Contratar 120 agentes de crédito Atrasado

1965 Contratar 11 supervisores Atrasado
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Por Orgão: 56000000 - SEDET

Secretaria:
56 - SEDET

Órgão:
56000000 -
SEDET

Numero de Mapps

Total Mapps: 2 Normal: 1 Em Atraso: 1
0

1

2

3

Acompanhamento
Percentual de Mapps

Normal: 50%

Atraso: 50%
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Dificuldade da Execução

1. Baixa adesão das empresas ao Programa; 2. Falhas no monitoramento dos vínculos de emprego; 3. Dificuldade na efetivação do caledário de pagame
nto dos benefícios.

Lições Aprendidas

1. A divulgação do Programa necessita ser ampliada nos meios de comunicação de massa; 2. O monitoramento dos vínculos de emprego deve levar em
consideração a data de divulgação das informações do CAGED e do CNIS, para fechamento; 3. Necessidade de melhor planejamento na etapas que ant
ecedem o pagamento dos benefícios.

NormalPor Mapp: Sequencial 97 - Orgão 56000000 - SEDET

Programa:
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
97

Título:
Programa Mais Empregos Ceará

Descrição:
Projeto visa Estimular a geração de empregos e a promoção da renda no Estado do Ceará, em reforço as ações públicas já adotadas para
superação das adiversidades econômicas e sociais ocasionadas pela pandemia da Covid-19

Objetivo:
I ¿ promover o emprego e gerar renda; II ¿ estimular a criação de novos vínculos nas atividades laborais e empresariais; e III ¿ reduzir o
impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública.

Justificativa:
Projeto se justifica pela necesside de promover e estimular a geração de empregos após o período de medidas de combate a pademia da
Covid-19.

Observação:

Observações do Governador:

Responsável:
Kennedy Vasconcelos

Telefones:
34442922

E-Mail:
kennedy.vasconcelos@sedet.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
26/07/2021

Data de Início:
01/08/2021

Programado (P):
63.398.400,00

Prazo Execução: 8
mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
6.305.750,00

Conclusão:
26/03/2022

Data Revisada: Pago (G):
6.305.750,00

CCPIS: 22.000.000,00

%
Empenhado
(E)/(P)

9.9%

% Pago
(G)/(E)

100%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:

Metas:
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Título Início Fim
%

Previsto
%

ExecuçãoTítulo Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Estimular a geração e manutenção de 6.666 vínculos de emprego e a promoção da renda no
Estado do Ceará.

03/01/2022 30/12/2022 49,31 50,16

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Pagamento de parcela realizado 03/02/2022 30/12/2022 6 44,55 64,33

Vínculo de trabalho criado e/ou mantido 03/01/2022 30/12/2022 6666 49,31 50,16

Título Execução

Celebração de parceria com instituições públicas ou privadas Em Andamento

Validação e monitoramento dos pedidos de benefício Em Andamento

Pagamento do Benefício realizado Em Andamento

Avaliação da execução física e financeira do Programa Em Andamento

Manutenção e desenvolvimento de sistema virtual do programa Mais Empregos Ceará Em Andamento

Cadastros de interessados realizado Em Andamento

Meta Descrição Situação

1823 Estimular a geração e manutenção de 6.666 vínculos de emprego e a promoção da renda no Estado do Ceará. Normal

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:

Numero de Metas

Total Metas: 1 Normal: 1 Em Alerta: 0 Em Atraso: 0
0

1

2

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 100%

Alerta: 0%

Atraso: 0%
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Dificuldade da Execução

O Programa Nossas Guerreiras apresentou como meta inicial capacitar 2.308 (duas mil trezentos e oito) mulheres e beneficiar 1.308 (mil trezentos e oito)
participantes mensalmente. Entretanto, após 07 (sete) meses de realização do Nossas Guerreiras, verificou-se uma baixa adesão ao Programa, não send
o possível atingir a meta mensal inicialmente estipulada. Dentre os problemas identificados pela equipe de execução do projeto nesse momento encontra
mos a barreira tecnológica do público-alvo do Programa, dado que todo o processo de inscrição é realizado exclusivamente, por meio digital. Outro proble
ma encontrado, diz respeito ao alto percentual de inscrições realizadas com documentação errada ou incompleta. Até o final de maio de 2022, 32,7% (trin
ta e dois vírgula sete porcento) das participantes foram não habilitadas na fase de análise documental.

AtrasadoPor Mapp: Sequencial 99 - Orgão 56000000 - SEDET

Programa:
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Tipo:
Investimento

Prioridade:
Estratégico
Governamental

Sequencial:
99

Título:
NOSSAS GUERREIRAS

Descrição:
NOSSAS GUERREIRAS - PROGRAMA DE MICROCRÉDITO PARA MULHERES DE FORTALEZA

Objetivo:
O Programa Nossas Guerreiras tem como objetivo estimular o empreendedorismo feminino, possibilitando o acesso ao crédito orientado de até
R$ 3.000,00 (três mil reais), além de capacitações voltadas para a área de gestão e acompanhamento técnico/gerencial. O Programa deverá
contemplar até 17.000 (dezessete mil) propostas de negócios, sendo 100 (cem) já no ano de 2021.

Justificativa:
De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ¿ IPEA, o quadro econômico gerado pela pandemia impactou diretamente
as mulheres, sendo possível observar que o percentual de trabalhadoras inseridas no mercado de trabalho ficou em 45,8%, o menor percentual
dos últimos 20 anos. É importante mencionar que este cenário ficou mais evidente pelo fato de atividades que geralmente são ocupadas por
mulheres foram mais afetadas na pandemia (domésticas, manicure, pedicure, serviços de beleza e comércio). Não se pode deixar de
mencionar que a suspensão das aulas presenciais fez com que muitas mulheres tivessem que deixar seus empregos para cuidar dos filhos.
Uma saída para mitigar e melhorar esse quadro social é fomentar o empreendedorismo através do presente programa.

Observação:
NOSSAS GUERREIRAS - PROGRAMA DE MICROCRÉDITO PARA MULHERES DE FORTALEZA

Observações do Governador:

Responsável:
Kennedy Vasconcelos

Telefones:
85 3108-1019

E-Mail:
kennedy.vasconcelos@sedet.ce.gov.br

DATAS DE
PREVISÃO DE
EXECUÇÃO

DATA DE
EXECUÇÃO

OUTRAS
INFORMAÇÕES

Aprovação:
11/10/2021

Data de Início:
14/10/2021

Programado (P):
51.153.846,15

Prazo Execução:
12 mes(es)

Data de Término:
31/12/2022

Empenhado (E):
7.692.307,75

Conclusão:
11/10/2022

Data Revisada: Pago (G):
7.692.307,75

CCPIS: 46.153.846,00

%
Empenhado
(E)/(P)

15%

% Pago
(G)/(E)

100%

Acompanhamento:

Lições Aprendidas:
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Lições AprendidasLições Aprendidas

Para as duas situações apresentadas acima, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico ¿ SDE, vem investindo no aumento da equipe do pr
ograma, com o objetivo de melhorar a abordagem e o acompanhamento mais próximo das participantes, auxiliando as interessadas em todo o processo
de inscrição de modo instrutivo. Desta forma, a SDE reorganizou o organograma da equipe de execução, ampliando o seu quantitativo de pessoal, que at
ualmente conta com 19 (dezenove) colaboradores, bem como os pontos de atendimento para auxiliar as participantes no preenchimento das informações
e no envio da documentação correta para inscrição. Destaca-se ainda, que o sistema está sendo remodelado, com o intuito de permitir maior acessibilida
de para as participantes procederem a sua inscrição na plataforma do Programa Nossas Guerreiras.

Id Justificativa Impendimento Resposta Setorial

2305 Por favor, corrigir o percentual de execução da meta
id 4493 e produto id 4140. Descrever quais as
providências que já foram tomadas para sanar as
dificuldades da execução da meta id 4492e o
produto id 4139.

Em relação a meta mencionada a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico
¿ SDE, vem investindo no quantitativo de equipes de atendimento do projeto, com foco
no suporte e no tramite do processo de inscrição e ainda estão remodelando a página
(site) do Programa com o intuito de garantir maior acessibilidade aos participantes.

Título Início Fim
%

Previsto
%

Execução

Disponibilizar 15.692 (quinze mil seiscentos e noventa e dois) créditos orientados; 28/01/2022 31/12/2022 45,4 5,68

Capacitar 27692 (vinte e sete mil seiscentos e noventa e duas) mulheres em Elaboração de
Proposta de Negócio;

28/01/2022 31/12/2022 45,4 38,82

Título Início Fim Quantidade % Previsto % Execução

Microcréditos orientados disponibilizados 28/01/2022 31/12/2022 15692 45,4 5,68

Mulheres capacitadas em Elaboração de Proposta de Negócio; 28/01/2022 31/12/2022 27692 45,4 38,82

Título Execução

Validar as inscrições (Análise documental) ¿ PMF (SDE/FMDE) Em Andamento

Realizar capacitações ¿ PMF (SDE/FMDE/SEBRAE-CE) Em Andamento

Analisar a viabilidade das Propostas de Negócios recebidas ¿ PMF (SDE/FMDE) Em Andamento

Auxiliar na formalização das empreendedoras selecionadas ¿ PMF (SDE/FMDE) Em Andamento

Auxiliar na abertura das contas correntes das empreendedoras selecionadas, caso necessário ¿ PMF (SDE/FMDE) Em Andamento

Elaborar relatórios parcial e final de Prestação de Contas ¿ PMF (SDE/FMDE) Em Andamento

Resposta Setorial:

Metas:

Produtos:

Atividades:

Indicadores:

Detalhamento de METAS:
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Meta Descrição Situação

1681 Disponibilizar 15.692 (quinze mil seiscentos e noventa e dois) créditos orientados; Atrasado

1682 Capacitar 27692 (vinte e sete mil seiscentos e noventa e duas) mulheres em Elaboração de Proposta de Negócio; Alerta

Numero de Metas

Total Metas: 2 Normal: 0 Em Alerta: 1 Em Atraso: 1
0

1

2

3

Acompanhamento
Percentual de Metas

Normal: 0%

Alerta: 50%

Atraso: 50%


