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Cumprimentando-os, felicito-os pelo início dos trabalhos desta 3ª Sessão Legislativa em 2009.
Inicio agradecendo a todos os integrantes desta Assembléia, pela forma madura e democrática
com que foram tratadas e aprovadas as matérias encaminhadas durante o ano de 2008 pelo
Executivo para apreciação deste Parlamento. Demonstrou esta Augusta Casa, mais uma vez,
zelo pela relação entre os Poderes e respeito ao nosso Estado Democrático de Direito.
Parabenizo os Senhores Deputados pela disposição política para o diálogo, entendimento e
negociação, permitindo a aprovação do Orçamento Estadual para o exercício de 2009.
Reconheço também que as emendas parlamentares propostas emprestaram maior lisura ao
processo orçamentário, contribuindo sobremaneira para a eficiência e boa gestão dos recursos
públicos. Demonstram os ilustres Deputados e Deputadas maturidade quanto aos interesses
legítimos da sociedade, superando barreiras partidárias e divisões até mesmo no período de
eleições municipais.
Faço agora um breve relato das ações desenvolvidas em 2008, que na íntegra compõem este
documento, com o objetivo de prestar contas perante esta Assembléia e à sociedade em geral, a
fim de que exercitem o pleno direito de informação e fiscalização.
O ano de 2008 transpôs os obstáculos (alguns necessários) do começo de 2007, quando
precisávamos “arrumar a casa”, organizando a máquina administrativa e estruturando as
condições necessárias para fazer fluir programas e ações voltados para a Comunidade Cearense.
Foi o ano de 2007 o começo de uma gestão de Governo que tinha particularidades próprias,
tais como estruturar um planejamento plurianual, fazer adequações nas equipes de trabalho,
projetar e negociar novos projetos e a dura tarefa de reduzir gastos e alavancar recursos.
Chegamos em 2008 e continuamos perseguindo o objetivo de manter o equilíbrio fiscal,
respeitando a relação entre receitas e despesas, captando recursos, a fim de que o Governo
pudesse garantir a realização de novos investimentos, e, assim, ofertar novos bens e serviços à
população.
Não economizamos recursos para a Saúde, para a Educação, para a Segurança Publica, para
a Infraestrutura, e outras áreas, no decorrer de 2008, tendo sempre em mente, porém, a exigência
da racionalidade nos gastos, com definição responsável de prioridades.

Aumentamos a vigilância nas despesas de governo, tomando medidas simples como a redução
de custos, possibilitando ao Governo realizar uma poupança que se reverteu em projetos sociais,
econômicos e de infraestrutura em benefício da população. Essa economia, constantemente
preconizada pelo meu Governo, se fundamenta na prática de princípios inegociáveis como a
moralidade, racionalidade, modernidade, participação e transparência na coisa pública.
A meta de resultado primário foi alcançada com folga, atingindo-se R$ 891 milhões, o que
permitirá a ampliação de investimentos estruturantes em um ano particular como será este de
2009.
Ainda como resultado de uma política fiscal austera, o Estado do Ceará tem se mantido abaixo
do limite acordado no Programa de Ajuste Fiscal (PAF) para a relação Estoque da Dívida x Receita
Líquida Real, possibilitando a contratação de novas operações de crédito, além daquelas já
aprovadas, no valor de R$ 2.687 milhões, em 2008.
A Receita total realizada no ano de 2008 foi de R$ 9,6 bilhões, sendo a receita tributária total R$
8,6 bilhões, destacando-se a arrecadação própria que superou a cifra de R$ 5,0 bilhões, que
ultrapassou a arrecadação do exercício anterior em R$ 861 milhões, correspondendo a um
crescimento nominal de 20,75%.
Do lado da despesa, executamos 91,3% dos orçamentos Fiscal e da Seguridade, com recursos
oriundos do Tesouro do Estado. Com respeito às despesas de capital, o volume de investimentos
realizados dos orçamentos Fiscal e Seguridade foi da ordem de R$ 981,6 milhões, sendo R$
550,9 milhões com recursos do Tesouro e R$ 430,6 milhões de outras fontes, distribuídos em
todos os setores da Administração.
Os gastos com Saúde e Educação, comparados com a Receita Líquida de Impostos, ultrapassaram
os limites legais, atingindo 13,85% e 26,33%, respectivamente.
Na área social, o ano de 2008 foi profícuo em resultados. Exemplos, dessa ordem, temos visto
na área de saúde, e como tal, o fortalecimento da atenção primária, resultando na diminuição
dos óbitos infantis, que registrou uma taxa em torno de 15,1/mil nascidos vivos, contra 16,0/mil
nascidos vivos em 2007, sustentando a tendência histórica de redução.
Por sua vez, os óbitos maternos atingiram, até dezembro de 2008, a marca de 48,2/100 mil
nascidos vivos, contra 70,6/100 mil em 2007, alcançando uma redução 22,4%. Esse resultado
expressa o esforço do Governo do Estado em busca do objetivo de reduzir em 50% os óbitos
maternos até 2010.
Coerentes com nossa proposta de Governo de que a Educação é a base do nosso projeto de
desenvolvimento, continuamos seguindo a rota de melhoria da qualidade da educação pública.
Além do incansável esforço para alfabetização na idade certa, outro passo importante foi a
criação de Escolas Estaduais de Educação Profissional, em que o Ensino Médio é integrado a um
curso técnico e cuja estratégia é atender a necessidade e anseios dos jovens, por meio da vinculação
entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
Em 2008, foram implantadas 25 escolas, com seis delas distribuídas no município de Fortaleza
e 19 no interior do Estado. Em 2009, 39 municípios cearenses terão Escola de Educação
Profissional e, em 2010, serão 81 municípios, quase metade dos municípios cearenses.

Além da integração do Ensino Médio com a Educação Profissional, as Escolas de Educação
Profissional oferecem aos jovens uma jornada escolar de tempo integral, em que é garantida
alimentação a todos.
O grande diferencial dessas Escolas concentra-se no seu modelo de gestão que tem por referência
a filosofia da TESE – Tecnologia Empresarial Socioeducacional. As premissas que fundamentam
esse modelo são o protagonismo juvenil, a formação continuada, a atitude empresarial, a coresponsabilidade e a replicabilidade.
Outra mostra do compromisso do Governo com a educação dos jovens cearenses é o projeto eJovem, cuja proposta é a formação complementar, realizada através de Educação a Distância
(EAD). É destinado aos alunos do 3º ano e egressos do ensino médio das escolas públicas
estaduais do Ceará. Em 2007, foram abertas 12 turmas com a participação de 200 jovens. Em
2008, esse número cresceu para 165 turmas, em 70 escolas do Estado, atingindo 3.000 alunos.
O projeto desenvolvido em dois módulos, Linguagens básicas e linguagens específicas,
compreende as disciplinas de português, matemática, inglês instrumental, informática,
empreendedorismo social e desenvolvimento de softwares.
Na área de Segurança Pública, o Governo vem realizando esforços para combater e controlar a
violência, não somente executando programas e projetos, mas objetivando garantir o bom
atendimento ao cidadão, promovendo a defesa social em função das demandas da sociedade.
O Programa Ronda da área da Segurança vem desempenhando importante papel junto à
sociedade. Indicativa dessa afirmação é a satisfação da população demonstrada na recente
Pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, sobre o Programa, o qual obteve uma aprovação de
ótimo/bom de 72% dos entrevistados. O Programa já avançou consideravelmente a sua atuação
para 122 áreas, sendo 91 na cidade de Fortaleza, 22 em Caucaia e 09 em Maracanaú.
Além disso, são destaques na Segurança Pública a criação da Perícia Forense e o início do
processo de implantação da Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará.
Tomando como foco o resultado da Cidadania Exercida, o governo atingiu o quantitativo de
483.274 atendimentos, superando em cerca de 4,0 % o total alcançado em 2007. Para o
alcance desse resultado, foram desenvolvidas ações nas Casas e Caminhões do Cidadão, no
Escritório de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, no Programa de Assistência às Vítimas e às
Testemunhas Ameaçadas, no Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, no Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, Conselho Cearense dos Direitos da
Mulher e no Conselho Penitenciário do estado do Ceará.
No Setor da Justiça, no âmbito do Poder Executivo, os esforços do Governo do Estado têm se
intensificado na criação de novas vagas e nas atividades de ressocialização do preso e egresso,
com a elevação do seu nível de escolaridade, qualificação profissional e oportunidade de trabalho
e renda, com o intuito de melhorar os índices de taxas de ocupação nas cadeias e penitenciárias,
que têm se agravado no último triênio.
Mostra do empenho do Governo foram as importantes realizações na área de Justiça, destacandose a conclusão da construção da cadeia pública de Barbalha e a recuperação da de Tauá, em
construção as cadeias públicas dos Municípios de Acopiara, Amontada, Araripe, Cruz, Fortim,

Icó, Ocara e Umirim, além das penitenciárias em fase de construção como as Casas de Privação
Provisória de Liberdade II e III, em Itaitinga, e Presídio Militar, em Aquiraz.
Destacamos em 2008 importantes avanços e realizações na área da Assistência Social, dentre
eles a adesão de 100% dos municípios cearenses ao Sistema Único de Assistência Social – SUAS,
atendimento de 929.118 famílias carentes com ações de Proteção Social Básica. Na área da
Proteção Social Especial de Alta Complexidade, 64.327 pessoas em situação de risco foram
atendidas, contra 57.725 em 2007, registrando-se um acréscimo de 11,4%. Na área da
Proteção Social Especial de Média Complexidade, destacamos a implementação do CREAS,
em 53 municípios, ampliação do número de municípios, com adesão ao Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil – PETI por 146 municípios e a implantação do “Projeto de Volta Pra Casa”,
permitindo a crianças e adolescentes da Av. Beira Mar participarem de novos projetos.
Em 2008, por meio das ações do Programa PROARES, forem atendidas 145 mil crianças,
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social, com oportunidade de inserção
social.
A política de trabalho e renda vem sendo desenvolvida com foco na formação profissional do
trabalhador cearense, com ações de qualificação social e profissional e utilização de estratégias
que possibilitam sua inserção no mercado de trabalho. São destaques, em 2008, ações do
Programa Trabalho Competitivo Alcançando a Empregabilidade, que vêm promovendo um
processo contínuo de qualificação do trabalhador; melhoria no número de trabalhadores
desempregados inseridos no mercado de trabalho, cuja participação alcançou, em 2008, 26%,
contra 24,9% em 2007, estando esses resultados acima da média da participação nacional,
que está em torno de 8%; o apoio dado aos artesãos cearenses, com 80.500 peças
comercializadas em 2008, contra 70.988 peças em 2007, com um acréscimo de 13,4%,
beneficiando 8.538 artesãos; considerável acréscimo no número de entidades artesanais e
empreendimentos de economia solidária, passando de 151 unidades em 2007 para 520 em
2008, registrando-se um considerável acréscimo de 244,3%.
As ações para a Juventude Cearense foram profícuas e ensejaram um conjunto de esforços de
natureza intersetorial, com destaques na área de Educação Social e Profissional de projetos
como Primeiro Passo; Juventude Cidadã; Juventude Empreendedora; e Primeiro Passo Digital,
destinado à inclusão digital e educação social e profissional de adolescentes e jovens do Interior
do Estado, de baixa renda, na faixa etária de 16 a 21 anos.
A cultura e o esporte, em nosso Governo, continuaram, em 2008, sendo tratados como vetores
importantes para a promoção social e o desenvolvimento da identidade do povo cearense.
A área cultural vem se firmando como vetor de desenvolvimento socioeconômico. Mostra disso
foram os resultados alcançados em 2008, quando 2.623.497 tiveram acesso à cultura,
superando em 110,3% ao alcançado em 2007, que foi de 1.247.124 pessoas com acesso a
informações, bens e serviços culturais.
Outra significativa expressão da área da cultura, diz respeito à Política de Editais, como
oportunidade de democratização e acesso aos recursos financeiros por parte da comunidade
artística, tanto da capital, quanto do interior. Em 2008, a política de Editais permitiu a aprovação

de 278 projetos culturais, superior em 65,5% ao de 2007, dos quais 167 (60%) da capital e
111 (40%) do interior, mobilizando recursos no montante de R$ 17,7 milhões.
Além disso, como política prioritária da área, o Governo do Estado elegeu a formação e
capacitação profissional, permitindo a oferta de cursos de formação profissional, em nível técnico,
extensão, graduação e pós-graduação, em todo Estado, investindo, para tanto, recursos da
ordem de R$ 1,2 milhão em 2008.
A política desenvolvida na área do Esporte e Lazer vem buscando contribuir para o crescimento
do Estado, assegurando os direitos e acesso ao esporte, gerando oportunidade de inserção
social de crianças, adolescentes e jovens das periferias de Fortaleza e do interior do Estado, por
meio de Programas e Projetos que desenvolvem iniciativas inovadoras, contribuindo, efetivamente,
para o combate à prostituição, à violência e aos vícios como drogas, alcoolismo, dentre outros.
Em 2008, as ações do Esporte beneficiaram 869.986 pessoas, registrando um acréscimo de
25,4% no número anual de pessoas atendidas com esporte e lazer, em relação a 2006.
É destaque também a implantação de Núcleos de Atendimento, nos 184 municípios, beneficiando
crianças, adolescentes e jovens inseridos em diversas modalidades esportivas. As ações do Projeto
2º Tempo Estadual – Esporte de Superação beneficiaram 46.600 crianças, adolescentes e jovens,
com 20 núcleos em Fortaleza e abrangência em 16 bairros, além de 213 núcleos no interior do
Estado.
O Projeto Bolsa-Esporte, outra grande expressão da área esportiva, beneficiou 1.513 jovens
talentos a partir de 10 anos de idade, com investimentos de R$ 2,2 milhões. O incentivo é dado
ao atleta que possui habilidade esportiva, assiduidade na escola e rendimento escolar.
Temos dito que, na área econômica, o Governo do Estado tem papel estratégico de construir a
infraestrutura necessária a um maior e sustentável crescimento econômico. Pautado nessa
premissa, o Governo do Estado vem realizando investimentos de grande magnitude, iniciados
em 2007 e 2008, com conclusões previstas para até 2010, cabendo destacar os
empreendimentos nas áreas de energia, de transporte rodoviário, portuário, metroviário, ferroviário,
recursos hídricos e saneamento.
Na área portuária do Estado, o Governo fará a implementação de um moderno sistema logístico
no Terminal do Pecém, com investimentos de ordem de 2,3 bilhões, de modo a suportar a expansão
das atividades do Complexo Industrial e Portuário, notadamente em função da implantação da
Refinaria de Petróleo, da Usina Siderúrgica e das Termoelétricas.
Dentre as realizações em 2008, na área do Porto do Pecém, é importante ressaltar o início da
construção do Terminal de Múltiplo-Uso (TMUT), cuja obra é essencial para a viabilização da
siderúrgica do Pecém e de termoelétricas que irão se instalar no Complexo do Porto, pois permitirá
a liberação do Píer 1 para operar exclusivamente com importação de matérias-primas para
esses empreendimentos (carvão mineral e minério de ferro), além de dotar o Terminal de uma
nova estrutura, mais moderna e produtiva, para movimentação de contêineres e carga geral,
com término previsto para dezembro/2010.

Em 2008, também é destaque a implantação da Usina de Regaseificação da Petrobrás, com
capacidade de 7 milhões de metros cúbicos anuais, assegurando o suprimento de gás natural
no Estado do Ceará e em outros entes de Federação, destinado às termoelétricas, indústrias e
uso veicular.
Em relação à malha viária cearense, assume grande importância o Programa CE-III, iniciado em
2008, com adiantamento de recursos do tesouro a uma operação de crédito firmada entre o
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e o Governo cearense, destinada à reabilitação,
duplicação e pavimentação de rodovias de integração e acessos aos polos de desenvolvimento
do Estado.
Foram realizados investimentos na conservação dos 4,8 mil km de rodovias não pavimentadas
da Malha Rodoviária Estadual, na conclusão da restauração de 95,05 km de estradas e na
implantação de 68,66 km de rodovia.
Cumpre destacar ainda que os investimentos realizados pelo Governo, em 2008, na conservação
e manutenção a malha rodoviária pavimentada do Estado, que corresponde a uma extensão
total de 5,87 mil km, garantiram-lhe o alcance da meta prevista de 80% no que se refere às
condições de trafegabilidade.
As obras do 1º estágio da linha sul do METROFOR tiveram o aporte de recursos no valor de
R$ 738,00 milhões da União e R$ 207,73 milhões recursos do Estado, perfazendo um total
de R$ 945,73 milhões, recursos suficientes para a conclusão das obras até 2010.
Na área habitacional o Governo vem trabalhando de modo a atenuar o déficit desse setor que
tem atingido, sobretudo, as camadas mais carentes da população cearense. Em 2008, foram
feitas parcerias com o Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal, que somados
aos recursos do Tesouro Estadual, totalizaram R$ 19,4 milhões de investimentos para a área.
Alcançamos, com esses recursos, benefícios para aproximadamente 60 mil pessoas, que se
traduzem na construção de 3.540 habitações de interesse social e realização de 8.431 melhorias
habitacionais, incluindo-se, dentre essas, a construção de unidades sanitárias (kits sanitários),
fogões com eficiência energética e pequenas reformas.
A Política de saneamento do Governo beneficiou, em 2008, uma população de 320.426
habitantes e despendeu recursos da ordem de R$ 46,7 milhões em obras e serviços, com o que
foram realizadas, na zona urbana, mais de 54 mil ligações domiciliares de água e, na zona
rural, perto de 27 mil ligações.
Quanto ao abastecimento d’água, alcançou-se a elevação da cobertura, passando de 70,8%,
em 2007, para 73,7% em 2008. No que se refere ao esgotamento sanitário, foram atendidos
mais de 24 mil domicílios, ampliando de 21,63% para 22,55% a cobertura com esse serviço no
Estado, beneficiando mais de 83 mil habitantes.
A Política de recursos hídricos desenvolvida pelo Governo do Estado tem sido um marco para as
próximas gerações, pela ampliação da infraestrutura estratégica e pela gestão, acesso e qualidade
da água. A preocupação tem sido a de evitar a degradação e exaustão desse recurso tão precioso
que é a água, necessária ao desenvolvimento socioeconômico e à qualidade de vida. A alternativa

tem sido a do planejamento e gerenciamento integrado dos recursos hídricos do Estado do
Ceará, com a participação do Estado, Municípios e Sociedade Civil. Essas são premissas que
pautam o Plano Estadual dos Recursos Hídricos (PLANERH), com a execução das obras hídricas
e ações de gestão.
Por meio de ações estruturais em 2008, o Governo fez chegar as águas do açude Castanhão à
Região Metropolitana de Fortaleza, com a conclusão dos Trechos 2 e 3. Encontra-se em construção
o Trecho 4, cujas obras foram iniciadas em novembro de 2008.
Outras obras importantes que complementaram a infraestrutura hídrica do Estado, concluídas
no ano de 2008, foram: a implantação do Sistema de Transposição do Açude Orós para o
Riacho Feiticeiro, garantindo o abastecimento do distrito de Feiticeiro, em Jaguaribe; a construção
do Açude Pesqueiro, em Capistrano; e a construção da Adutora de Forquilha.
Centenas de famílias, quase 24 mil pessoas da população rural, foram beneficiadas, em 2008,
com inúmeras obras difusas, como a construção de 301 poços, instalação e recuperação de
mais 100 sistemas de abastecimento e a construção de 382 cisternas, em diversos municípios.
Na área de desenvolvimento econômico, é importante destacar medidas que vêm viabilizando e
fortalecendo os principais segmentos produtivos da economia cearense com respeito à atração
de empreendimentos. Destacamos 72 novos empreendimentos atraídos, estando 29 em
funcionamento e 43 em fase de implantação, com investimentos previstos da ordem de R$ 8,2 bilhões,
e com potencial para a geração de 10.618 empregos diretos, beneficiando 29 municípios. Esse
resultado obtido superou em 55% a meta prevista de 40 novos empreendimentos com previsão
de implantação em 2008.
Em relação ao desenvolvimento do agronegócio, em especial no que tange à atração de
empreendimentos agropecuários e agroindustriais de grande e médio porte, destaca-se o Protocolo
de Intenções firmados em relação à Danone, uma das líderes mundiais em produtos lácteos
frescos.
As exportações de produtos gerados pelo agronegócio em 2008 deverão alcançar o patamar
de R$ 565,7 milhões, o que representa um aumento de 16,22% em relação a 2007, e
corresponde a 46,4% do total das exportações do Ceará. Semelhante desempenho positivo
deverão alcançar os três principais produtos do agronegócio do Ceará, mel de abelha com
109,1%, seguido por frutas com 70,4% e couro e peles com 29,5%. Entre os que tiveram
redução na exportação, destacam-se o camarão com 49,5% e a castanha com 18,71%.
As exportações de frutas no Ceará chegaram, em 2008, a US$ 131 milhões, com aumento de
70,35% em relação a 2007, passando de 6,73% para 10,31% na pauta das exportações totais
do Ceará, que cresceram 11,20%. Esperamos exportar, em 2010, US$ 150 milhões em frutas.
O segmento da floricultura, por sua vez, apesar da redução de 2,2% apresentada em 2008,
não retirou o Ceará da colocação do maior exportador brasileiro de rosas e o 2º na exportação
total de produtos da floricultura no Brasil.

Na promissora área do turismo, o Governo somou esforços em prol da aglutinação de ações
para firmar a infraestrutura essencial à atração de fluxos turísticos para o nosso Estado, valendo-se
do apelo às nossas riquezas naturais, costumes e culturas regionais.
Em 2008, foram marcantes as realizações do Governo no estímulo ao Setor do Turismo, com
aumento do fluxo turístico nacional e internacional, melhoria dos atrativos e serviços turísticos,
aumento do emprego e interiorização do turismo.
Vale mencionar, a título de exemplo, a demanda turística que, em 2008, via Fortaleza, foi de 2,1 milhões
de pessoas, superando em 3,4% a obtida em 2007. A receita turística direta, por sua vez, cresceu
5,7%, passando de R$ 2.543 milhões em 2007, para R$ 2.688 milhões em 2008. Por seu
turno, a demanda hoteleira de Fortaleza cresceu 4,7%, recebendo 1,1 milhão de hóspedes.
Quanto à geração de empregos temporários, criados nessa área, a expectativa para a alta
estação é de um crescimento de 33,2% no setor de alimentação, 27,8% na rede hoteleira e
35,2% para os demais segmentos.
Outra importante e recente conquista para o Estado do Ceará, realizada no Setor de Turismo, foi
o lançamento do novo vôo Fortaleza-Atlanta, da companhia aérea Delta Air Lines. A rota, que
ligará Fortaleza a Atlanta (EUA), conta com quatro freqüências semanais - às segundas, quartas,
sextas e sábados, com previsão de tempo de vôo Fortaleza-Atlanta de 8h e 55 minutos.
Outra grande aposta de infraestrutura turística no Estado é o Centro Multifuncional de Eventos
e Captação de Negócios. Em 2008, realizamos a abertura da licitação para a construção do
Centro, orçada em R$ 297,8 milhões, provenientes do Governo Federal e do Tesouro do Estado.
O empreendimento, localizado anexo ao Centro de Convenções, ocupará uma área total de
163,4 mil metros quadrados, possibilitando a realização de dezoito eventos simultâneos, além
de mais 21,4 mil metros quadrados de área verde.
A busca pela racional utilização dos nossos recursos naturais renováveis, com defesa do solo, da
flora e da fauna, tem levado o Governo do Estado a acionar um conjunto de ações, programas
e projetos em defesa do meio ambiente e da sustentabilidade do desenvolvimento.
Em 2008, a área ambiental do Estado foi favorecida com a continuidade da conservação de
suas áreas, medida necessária para garantir a preservação do equilíbrio dos sistemas. Lembramos
a criação do Parque Estadual Sítio Fundão, com área de 93,520 hectares, inserida no município
de Crato.
Além desse exemplo, outra medida, que se apresenta no contexto da Conservação e Gestão
Sustentável do Bioma Caatinga, é a realização do projeto Mata Branca, que objetiva contribuir
para a preservação, conservação, uso e gestão sustentável da biodiversidade, promovendo o
desenvolvimento sustentável das áreas prioritárias, com a participação das comunidades rurais,
que vivem em condições sociais críticas, em áreas susceptíveis de degradação.
O Governo, na implementação de sua política ambiental, vem disciplinando a implantação de
atividades produtivas utilizadoras de recursos ambientais, controlando e agindo preventivamente
na proteção e preservação do meio ambiente. O principal instrumento utilizado nessa política é
o licenciamento ambiental, processo que, operacionalmente, exige a emissão de três tipos de

licenças adequadas a cada etapa de um projeto. Em 2008, foram emitidas 2,9 mil licenças,
contra 2,7 mil em 2007.
A vigilância da área ambiental do Estado tem se dado, dentre outros, por meio de fiscalizações
de unidades de conservação, de atividades industriais e outras medidas protetivas, como o
cercamento do Parque do Rio Cocó, que além de proteger a área, proporcionará maior segurança
aos usuários do Parque.
Todos os esforços empreendidos pelo Governo, na área de desenvolvimento rural, em 2008,
voltaram-se para a consecução do fortalecimento, sustentabilidade, melhoria da renda e da
infraestrutura para a agricultura familiar.
O cumprimento dessa estratégia vem se dando por meio da execução dos programas e projetos
direcionados ao desenvolvimento sustentável dos territórios, em parceria com o governo Federal,
ao combate à pobreza rural e à democratização do acesso à terra, com ênfase na ação de
regularização das terras dos povos indígenas, ribeirinhos, povos do mar e quilombolas.
Em 2008, obtivemos a segunda maior safra de grãos da história recente da agricultura do
Ceará, com uma produção de 1,13 milhão de toneladas, 96,2% superior em relação à obtida
em 2007, representada pela produção de milho, feijão e arroz.
Pode ser mencionado também a implementação do Projeto Biodiesel, com o plantio de 31 mil
hectares de oleaginosas (mamona, girassol, gergelim, algodão e amendoim), com uma produção
de 15,3 mil toneladas.
Outras conquistas, em 2008, no setor agropecuário, dizem respeito ao número de famílias
atendidas na agricultura familiar, com o expressivo aumento de 62% em relação a 2007, passando
de 88 mil famílias para 144 mil. Esse resultado se deve, em parte, à atuação dos técnicos de
extensão rural, que, em 2008, teve seu quadro ampliado com a contratação de novos agentes
rurais.
Na área do planejamento, o novo jeito de fazer preconizado por nossa gestão, foi materializado
pela consolidação do modelo de Gestão Pública por Resultados, do Sistema MAPP e do
Orçamento Participativo Regionalizado, que envolveu mil participantes, em 14 oficinas regionais
e em um Fórum Estadual de Monitoramento das Ações e Projetos Prioritários.
Na área da Tecnologia da Informação e Comunicação, tenho a satisfação de registrar o Cinturão
Digital, projeto estratégico no qual me envolvi pessoalmente, e cujo objetivo é prover o Estado
com uma infraestrutura de fibras ópticas, ofertando uma cobertura de atendimento de 82% da
população urbana, até o final de 2009. Na primeira fase, o Governo espera interligar as instituições
governamentais nessa rede. A intenção posterior é, em parceria com o setor privado, viabilizar o
acesso da população de menor poder aquisitivo aos serviços oferecidos por essa infraestrutura
digital, de maneira que o cidadão possa se beneficiar da rede de forma efetiva.
Fator também importante para a realização do ideário do Novo Jeito de Fazer tem sido o
estabelecimento de parcerias, dentre as quais a que nos mantém em sintonia com a realidade
nacional, trabalhando de forma articulada com o Governo Federal, embora focado nas
necessidades e realidades do Ceará. Estou convicto que essa parceria é essencial para a
consolidação do desenvolvimento sustentável do nosso Estado.

Duas grandes conquistas, no âmbito da política de valorização do Servidor Público do Estado,
foram a MENP – Mesa Estadual de Negociação Permanente, já em seu 2º ano de funcionamento
tendo produzido frutos de negociação e compatibilizado interesses dos servidores com a realidade,
estadual, e a Escola de Gestão Pública, implantada em outubro de 2008, com uma vasta
programação de capacitação em gestão pública.
O ano de 2008 criou boas possibilidades de novas oportunidades para o Ceará em 2009. Há
um ânimo em todos nós pelas realizações do ano que passou, mas não estamos satisfeitos.
Temos muito por fazer, pois há grandes desafios a transpor, até que tenhamos contribuído para
minimizar a grande dívida social do nosso Estado.
Apesar da crise que abalou a economia mundial em 2008, a economia cearense, a exemplo da
brasileira, que têm suas contas sanadas e seus indicadores macroeconômicos equilibrados,
reproduzem um quadro favorável em 2008. Apontam os nossos indicadores de resultados
melhoras para o crescimento do Estado, registrando um crescimento acumulado, de janeiro a
setembro, de 6,02% no Produto Interno Bruto (PIB), superior à taxa brasileira. Esse desempenho
está amparado nos resultados da Agropecuária, com um uma taxa positiva de 26,10%, da
Indústria, 5,44%, e dos Serviços, com expansão de 4,36%. Devemos fechar o ano cum uma
taxa de crescimento anual da ordem de 5%.
Não querendo ser taxado de excessivamente otimista, em um ano de ambiência internacional
muito difícil, como será 2009, afirmo que estamos preparado, para amenizar os efeitos negativos
da crise econômica mundial, em complementação às medidas já adotadas e por vir do Governo
Federal, bem como para dotar o Estado da infraestrutura e do capital humano necessários à
sustentação das atividades econômicas. Os investimentos programados pelo Governo do Estado
terão importante papel anticíclico e promotor do emprego.
Estamos cientes de que o desenvolvimento do Ceará depende da participação e envolvimento de
toda sociedade. E cada um de nós, além do encargo de responsabilidade pelo que deverá ser
feito, possui o mérito pelo que foi já foi exitosamente realizado.
Sou firme e otimista de que, com a ajuda de todos, faremos do Estado do Ceará um lugar
melhor para se viver.
Agradeço mais uma vez os Pares desta Casa Legislativa, pois, como já disse, a seriedade no
enfrentamento dos trabalhos e a forma aguerrida de defender os projetos de nossa sociedade
engrandecem a atividade política e enriquecem a atividade pública.
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ECONOMIA MUNDIAL

A O RIGEM

DA

CRISE M UNDIAL.

O ano de 2008 vai ficar marcado pelo
agravamento da crise financeira
internacional, que vinha se verificando desde
2005.
A presente crise mundial originou-se em
decorrência da difícil situação financeira dos
Estados Unidos, provocada pelo incentivo ao
endividamento das famílias para aquisição de

imóveis. Os baixos juros praticados pelo
Governo americano, entre 2000 e 2004,
com a economia aquecida e condições
favoráveis de financiamento, desencadearam
um processo de crise financeira, que afetou
a economia real dos bens e serviços, com
reflexos negativos nas maiores economias do
mundo, principalmente naquelas que
investiram, de alguma forma, na economia
americana.

Entendendo o processo da crise financeira dos Estados Unidos
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sentir com menos intensidade os efeitos da
crise financeira mundial. Além disso, o
mercado interno brasileiro está aquecido e o
Governo Federal vem dando mostras de que
deverá assegurar as condições objetivas para
manter essa situação favorável.
Os prováveis efeitos desse quadro de
dificuldade sobre a economia mundial serão
percebidos pela redução das exportações;
queda dos preços das commodities (petróleo,
metais e produtos alimentares); redução das
remessas de dinheiro dos trabalhadores a seus
países de origem; menor fluxo de turistas; e
pela queda nos investimentos estrangeiros
diretos (IED).
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Com o sistema financeiro americano abalado,
as bolsas do mundo inteiro oscilam a cada
momento de sinal de recessão, notadamente
em economias importantes. A economia real
dos demais países deverá sofrer
consequências em 2009, uma vez que as
demandas de bens e serviços provenientes das
economias desenvolvidas, sobretudo para os
países emergentes, deverão ser reduzidas.
Assim, os países que não estiverem com seus
indicadores macroeconômicos equilibrados
serão os mais atingidos, como é o caso do
México, altamente dependente da economia
americana. Países como o Brasil, que
sanaram suas contas, que contam com
reservas suficientes, e que diversificaram
produtos e parceiros comerciais, deverão
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As estimativas de crescimento do PIB mundial
e brasileiro foram revistas várias vezes, no
decorrer de 2008, pelas instituições nacionais
e internacionais, como o Banco Central (BCB)
e o Fundo Monetário Internacional (FMI). As
últimas previsões para o crescimento da
economia mundial registram um crescimento
de 3,7%, em 2008, e de 2,2% em 2009
(Gráfico 1).
As previsões para o PIB americano, do quarto
trimestre/2008, são de queda de 3,5%, o que
contribuirá para um fechamento do PIB a
uma taxa entre 0,0 e 0,3%. Para 2009, a
previsão é de -0,2% a 1,1%, segundo o
Federal Reserve, Banco Central Americano,
em função do grau de endividamento da

população americana, considerado o maior
em 28 anos.
Os países componentes da zona do Euro, por
sua vez, deverão crescer, em 2008, 1,2% e,
para 2009, a previsão é de queda de 0,5%.
No caso do Japão, um dos países do oriente
mais afetados pela crise americana, há
perspectiva de crescimento, em 2008, de
apenas 0,5% e de retração para 0,2% em
2009. Para o Reino Unido, as previsões são
de crescimento de 0,8%, em 2008, e queda
de 1,3%, em 2009. Esse panorama justifica
a desaceleração da economia mundial em
2008 e 2009, que terá, nas economias
emergentes, o sustentáculo para suas taxas
de 3,7%, em 2008, e 2,2%, em 2009.

Panorama Econômico

Gráfico 1: Estimativas das taxas de crescimento (%), Mundo – 2008-2009

Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI), 2008.

A Tabela 1 mostra o desempenho da
economia mundial, nos anos de 2004 a
2009, já com sinais de desaceleração,
impulsionada, principalmente, pelas
economias desenvolvidas, apresentando
menores taxas de crescimento.
Assim, os dados evidenciam o crescimento
da economia mundial de 2009, sustentado
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pelos países emergentes, com previsão de
crescimento econômico de 5,1%, enquanto
para os países desenvolvidos a expectativa é
de queda na economia em 0,3%. Os países
componentes do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e
China) deverão crescer 8,5%, no caso da
China, e em torno de 4% a 3,0% para os
demais países participantes desse bloco
econômico .
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Tabela 1: Crescimento do PIB mundial (%) – 2004-2009
Regiões

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Economia Mundial

5,3

4,8

5,4

5,2

3,7

2,2

Economia Desenvolvida

3,2

2,5

2,9

2,5

1,4

-0,3

Economia Emergente

7,7

7,5

8,1

8,1

6,6

5,1

Fonte: World Outlook/2007-2008, Fundo Monetário Internacional (FMI).
(*) 2008 e 2009, são estimativas.

DA

A MÉRICA L ATINA- C ARIBE

E

Segundo a Comissão Econômica para
América Latina e Caribe (CEPAL), a economia
da Região deverá fechar o ano de 2008 com
um crescimento de 4,6%, com uma previsão
de crescimento, em 2009, de 1,9%.
Países como a Argentina, após fase de
expansão econômica, fechará o ano de 2008
com um crescimento do PIB de 6,8%, com
perspectiva de crescer 2,6%, em 2009.
No entanto, dentre os 20 países analisados
pela CEPAL, os maiores crescimentos, em
2009, virão do Peru (5%), Panamá (4,5%),
Cuba (4%), Uruguai (4%) e Venezuela (3%).
O México será o país mais afetado da Região
pela crise internacional, dada a sua
dependência econômica dos Estados Unidos,
com seu PIB, em 2009, devendo crescer
0,5%.

que esteve aquecido durante o ano inteiro,
sobretudo nas atividades do comércio
varejista e nos investimentos em máquinas e
equipamentos.
Porém, as últimas expectativas do mercado
para o Produto Interno Bruto (PIB), segundo
o Relatório Focus do Banco Central, são de
que a economia brasileira cresça 5,60%, em
2008, e de 2,44%, em 2009.
O PIB nacional já acumula, de janeiro a
setembro, um crescimento de 6,4%, a preços
de mercado, quando são incluídos os
impostos líquidos de subsídios, e 5,9% no PIB
a preços básicos, ou Valor Adicionado, sem
a incidência desses impostos. Os três setores,
Agropecuária, Indústria e Serviços,
apresentaram resultados positivos. Mesmo
com os rumores da crise financeira e as
oscilações do dólar durante o ano, a
economia brasileira alcançou alguns
resultados previstos, no final de 2007, para
2008.

Para o Brasil, as estimativas da CEPAL são de
crescimento de 5,9%, em 2008, e 2% para
2009; a mesma taxa é prevista para o
Paraguai, Chile, Equador e Colômbia.

Agropecuária

E CONOMIA B RASILEIRA EM 2008
P ERSPECTIV
AS PARA 2009
ERSPECTIVAS

Perspectivas de safra agrícola são
confirmadas para 2008

E

Apesar dos resultados do PIB nacional do
terceiro trimestre/2008 terem sido favoráveis,
o mercado espera que o desempenho do 4º
trimestre já mostre sinais de desaceleração.
O terceiro trimestre/2008 refletiu o
comportamento positivo do mercado interno,
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009
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A Agropecuária brasileira registrou um
crescimento de 6,7%, no acumulado do ano,
de janeiro a setembro, resultado amparado,
principalmente, pela produção agrícola. As
primeiras avaliações do IBGE, para 2008,
sinalizavam uma safra de grãos de 133,0 milhões
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de toneladas , 2,1% superior a de 2007. A
última estimativa para 2008, no entanto,
mostrou uma produção de 145,7 milhões de
toneladas , isto é, 9,14% acima da de 2007.
As previsões para 2009, no entanto, indicam
uma queda na produção agrícola de 3,8%,
comparativamente a 2008. Apesar de a
produção agrícola depender, em grande
medida, das condições climáticas, a crise
mundial, dada a restrição de crédito, poderá
influenciar a safra de 2009, tendo em vista
que os agricultores necessitam de recursos
financeiros para atender o ciclo produtivo das
culturas. Os preços das commodities, com
tendência de queda, desestimularão também
o investimento em tecnologia, refletindo-se na
queda de produtividade dessas culturas.
I NDÚSTRIA
A Construção Civil impulsionou a
Indústria Nacional

Panorama Econômico

Todos os quatro segmentos industriais
brasileiros acusaram taxas positivas, com
destaque para Construção Civil, que alcançou
um expressivo percentual de 10,2%,
comparativamente a 2007, e a indústria de
Transformação, que atingiu uma taxa de
6,1%, em relação a 2007.
Vale lembrar que as primeiras estimativas
para a Indústria de Transformação, feitas para
2008, apostavam em crescimento, segundo
pesquisa realizada pela Fundação Getúlio
Vargas, que registrava ”...As previsões feitas
para 2008 são mais promissoras do que as
realizadas para 2007, equiparando-se ao
otimismo verificado em outubro de 2004, nas
projeções feitas para 2005". A pesquisa
mostrava que 75% dos entrevistados
esperavam vendas reais melhores que em
2007. Além disso, dos 53% empresários
entrevistados, 39% tinham intenção de
investir, enquanto 46% pretendiam ampliar o
emprego.
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As últimas pesquisas mostram, no entanto,
que foi reduzido o grau de confiança do
empresariado, frente à crise mundial. Com
isso, reduziram-se as possibilidades de
investimento, com alguns setores já
mostrando sinais de desaceleração, como é
o caso das montadoras de veículos, as quais,
em decorrência do recuo da demanda, já
estão adaptando suas produções a essa nova
realidade.
Ainda que os grandes empresários sinalizem
redução na produção e no emprego, as
vendas reais da indústria brasileira, no
entanto, mantiveram resultados positivos no
terceiro trimestre/2008.
Os resultados da produção física industrial,
medida pelo IBGE, até outubro/2008,
mostram um crescimento de 5,8%, conforme
as categorias de uso: Bens de Capital
(18,4%); Bens Intermediários (4,4%) e Bens
de Consumo (4,1%). Nesta última categoria,
foram ressaltados os Bens Duráveis, com um
aumento de 10,5%, na aquisição de
máquinas e equipamentos, demonstrando a
disposição dos empresários em investir e
apostar no crescimento econômico do país,
nos próximos anos.
Pode-se afirmar, no entanto, que os melhores
resultados da economia brasileira, em 2008,
foram registrados pela indústria da
Construção Civil que, após anos de
oscilações entre quedas e aumentos, iniciou,
a partir de 2004, um processo de
recuperação, tendo sido um dos sustentáculos
da economia brasileira nesses últimos anos.
No acumulado do ano de 2008, a
Construção Civil registrou um crescimento de
10,20%. O resultado é explicado, em parte,
pelo aumento de obras privadas, associado
à redução da taxa de juros Selic, maior
disponibilidade de recursos para financiar a
aquisição de imóveis à população, além da
recuperação na renda pessoal, que
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S ERVIÇOS
A economia brasileira, em 2008, teve
aquecida pelo consumo intern
interno
Os Serviços apresentaram uma taxa de
crescimento de 5,5%, influenciado,
sobretudo, pelos segmentos Intermediação
Financeira (10,7%); Serviços de Informação
(8,8%); e Comércio (8,5%).
A análise segmentada da economia destaca
as vendas do Comércio Varejista, como um
dos fatores positivos que impulsionaram a
economia brasileira em 2008.
Vale salientar que as primeiras projeções de
crescimento da economia brasileira, para
2008, já estavam amparadas no varejo, e
apontavam para um crescimento entre 7,2%
a 8,5% nas vendas do setor, um desempenho
sustentado pelo aumento do crédito e da
massa salarial.
As últimas estatísticas divulgadas para o
Comércio Varejista, apesar da crise, registram
que as vendas nacionais nessa área
cresceram, de janeiro a outubro/2008, a uma
taxa de 10,4% sobre as vendas de 2007.
A estimativa do mercado é de que as vendas
varejistas fechem o ano de 2008 com uma
taxa entre 9% a 10%, em decorrência do
anúncio do pacote emergencial do Governo
Federal, em favor da manutenção do ritmo
de crescimento do consumo interno,
principalmente para as classes com menor
poder aquisitivo, que sustentaram as compras
do setor, no decorrer de 2008.
No entanto, os efeitos do pacote serão
sentidos mais fortemente em 2009, quando
serão postas em prática as novas faixas do
Imposto de Renda, que darão algum alívio
às pessoas afetadas. De acordo com o
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

Governo, as economias proporcionadas pelas
novas alíquotas serão direcionadas ao
consumo, o que poderá amenizar os possíveis
efeitos negativos da crise internacional na
economia brasileira, mantendo o mercado
interno aquecido.
Quanto às exportações brasileiras, nos
últimos anos, têm sido registrados recordes
históricos e, em 2008, apesar da oscilação
do dólar, o Brasil deverá alcançar valores
acima dos anos anteriores.
Segundo a Federação das Indústrias de São
Paulo (FIESP), as exportações deverão crescer
em torno de 14% em 2008. O crescimento
está baseado nos preços das commodities,
que estiveram favoráveis durante o ano de
2008. No entanto, o crescimento em volume
deverá ser menor, com queda prevista de
5,2% em relação ao volume exportado em
2007. O aumento das exportações deverá
estar amparado pelas exportações de
produtos industrializados, que, de janeiro a
novembro/2008, acusavam um aumento de
14,70%.
Na esteira da desaceleração da economia
mundial, com a maior probabilidade de
queda nos preços das commodities, a
trajetória futura das exportações de produtos
industrializados, tanto em valor como em
volume, deverá estar menos favorável, uma
vez que atualmente as commodities
representam uma participação de 60,26% em
relação à exportação dos produtos
industrializados.
M ERCADO

DE

T RABALHO

O emprego formal apresentou mais
um recorde e já acumula um saldo de
2,07 milhões
De 2003 a 2008, o emprego formal
acumulou 8,376 milhões de postos de
trabalho, segundo dados do Cadastro de
Empregados e desempregados (CAGED), do
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influenciou positivamente as pequenas
construções e reformas em residências, com
expressiva influência nesse segmento.

Economia Cearense em 2008 e Perspectivas para 2009

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Atualmente, o saldo, de janeiro a novembro,
é de 31,07 milhões, impulsionado pelo
Comércio e Serviços.
I NFLAÇÃO, C ÂMBIO

E

J UROS

Quanto à estimativa da inflação, medida pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), para 2008, o Banco Central prevê
uma taxa de 6,03%, superior à meta de 4,5%,
mas dentro do intervalo de 2,0 pontos
percentuais para mais ou para menos. Para
2009, a previsão é de 5,0%, aproximandose do centro da meta de inflação indicada
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN),
de 4,5%.
Tal estimativa tem como base a permanência
da Taxa Selic em 13,75%, até o final de 2008,
e da Taxa de Câmbio em R$ 2,35. Para
2009, a Taxa Selic deverá ser reduzida para
12%. O mercado prevê que o COPOM

reduzirá a Selic, já nos primeiros meses do
ano, devendo a taxa de câmbio de 2009
ficar em R$ 2,25/US$ 1,00.
E CONOMIA C EARENSE EM 2008
P ERSPECTIV
AS PARA 2009
ERSPECTIVAS

E

A economia cearense já acumula um
crescimento de 6,02%, de janeiro a setembro
de 2008
Coerente com o cenário macroeconômico
brasileiro favorável, em 2008 a economia
cearense registrou um crescimento
acumulado, de janeiro a setembro, de 6,02%
no Produto Interno Bruto (PIB), superior à taxa
brasileira (Tabela 2). O desempenho da
economia cearense, nos três primeiros
trimestres de 2008, esteve amparado nos
resultados da Agropecuária, com um uma
taxa positiva de 26,10%, da Indústria, 5,44%
e dos Serviços, com expansão de 4,36%
(Tabela 3).

Tabela 2: Taxas Trimestrais do PIB a preços básicos, Ceará e Brasil - 2008
Taxa Trimestral (%) do PIB a preços básicos (*)

Períodos

Ceará

Brasil

Acumulado Jan-Set/Mesmo período do ano anterior

6,02

5,9

Trimestre (3 )/Mesmo trimestre do ano anterior

6,23

6,3

Últimos quatro trimestres/quatro trimestres imediatamente anteriores

5,49

5,8

0

Panorama Econômico

Fonte: IPECE e IBGE.
(*) Corresponde ao valor adicionado a preços básicos, sem incidência de impostos.

O IPECE estima que o PIB cearense, em valor, feche o ano de 2008 em R$ 54,940 bilhões, com
um PIB per capita de R$ 6.501,40. Para a economia brasileira, a previsão é a de um PIB de R$
2,873 trilhões (Gráfico 2). Em termos de taxa de crescimento a previsão é de que a economia do
Ceará cresça acima de 5%.
Gráfico 2: Valor do PIB a preços de mercado, Brasil e Ceará – 2003-2008
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A economia cearense, em 2008, foi amparada pelo bom desempenho dos três setores, que
registraram taxas positivas nos três primeiros trimestres, como pode ser observado na Tabela 3.

Tabela 3: Taxa de crescimento setorial, Estado do Ceará – 2008 (*)
Setores /
Atividades

2008
1º Trim.

2º Trim.

3º Trim.

Jan./Set.

1 - Agropecuária

9,57

33,65

28,93

26,10

2 - Indústria

7,98

3,83

4,57

5,44

Extração Mineral

-0,79

1,50

-14,47

-3,54

Transformação

6,06

2,33

4,91

4,42

Construção

10,58

8,07

6,57

8,35

Eletricidade, Gás e Água

11,21

10,29

6,44

9,10

3 - Serviços

4,24

4,53

4,31

4,36

Comércio

8,55

8,69

10,91

9,48

Alojamento e Alimentação

9,88

6,26

11,34

9,24

Transportes

3,16

2,72

0,37

2,12

Comunicação

4,24

4,51

4,46

4,41

Intermediação Financeira

5,43

6,37

5,79

5,87

Aluguéis

4,16

6,06

4,46

4,89

Administração Pública

2,49

4,02

1,56

2,61

PIB (Valor adicionado a preços básicos)

5,42

6,37

6,23

6,02

A GROPECUÁRIA
Perspectivas de safra agrícola são
confirmadas para 2008 e o Ceará alcança
uma safra de 1,132 milhão de toneladas
A Agropecuária, apesar de ter uma pequena
participação (em torno de 7%) para a
formação da economia cearense, registrou,
em 2008, um crescimento significativo, com
uma taxa de 26,10% no PIB a preços básicos,
tornando-se um dos sustentáculos do
crescimento da economia estadual. Esse
desempenho da Agropecuária é reforçado
pela produção de grãos, que não foi recorde,
mas dobrou em relação à produção de grãos
de 2007. As primeiras previsões eram de uma
safra recorde de grãos, em torno de 1.426
mil toneladas, significando um aumento de
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147,05% sobre a safra de 2007 (577.108
toneladas). Contudo, na
previsão
denovembro/2008, a quantidade caiu para
1.132, 24 mil toneladas, ou 96,81% em
relação à alcançada em 2007. Segundo o
IBGE, as causas para essa queda estão
ligadas a vários fatores e a cada tipo de
produto. Por exemplo, a produção de
castanha de caju sofreu redução na sua
estimativa em função do plantio tardio, da
incidência de fortes ventos, da temperatura
elevada, em alguns municípios produtores,
que prejudicou a floração.
O desempenho também foi influenciado pela
produção animal, sobretudo na produção de
leite (11,57%), bovinos (5,82%), ovos
(22,79%) e aves (2,10%), como pode ser visto
no Gráfico 3.
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Fonte: IPECE.
(*) Dados referentes a iguais trimestres do ano anterior. As taxas são estimativas e podem sofrer alterações.
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Gráfico 3: Produção de grãos e animal, Estado do Ceará - 2008

Fonte: IBGE

I NDÚSTRIA
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A Indústria cearense cresceu 5,44%

recuperação, chegando em 2008 com um
crescimento de 8,35% sobre 2007, cujo
resultado foi explicado anteriormente, no item

A Indústria cearense, até setembro/2008,
registrou um crescimento de 5,44% sobre
igual período de 2007. O desempenho
favorável esteve apoiado na conjuntura
nacional, que acabou transbordando na
economia cearense. Com exceção da
Indústria Extrativa Mineral, os outros três
segmentos
industriais
registraram
crescimento.

Desempenho Setorial da Indústria.

O maior destaque de 2008 vai para a
Construção Civil, que, após anos de
oscilações entre quedas e aumentos, iniciou,
a partir de 2004, um processo de

atividades industriais ligadas a Alimentos e
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Outro segmento importante da Indústria
cearense, o de Transformação, registrou uma
variação positiva 4,42% no PIB a preços
básicos, o que foi confirmado pela Pesquisa
Mensal Industrial, realizada pelo IBGE, que
capta a variação da produção física industrial
(Gráfico 4). O resultado foi influenciado pelas
Bebidas; Produtos Químicos; Metalurgia
Básica; e produtos de Metal, exclusive
máquinas e equipamentos.
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Gráfico 4 Taxa de crescimento (%) da indústria, Estado do Ceará - 2008 (*)

Fonte: IBGE

SERVIÇOS
Serviços cearenses cresceram 4,36%
A economia cearense tem nos Serviços seu maior sustentáculo, contribuindo com
aproximadamente 70% para a formação da economia estadual. No acumulado do ano, janeiro
a setembro/2008, os Serviços cresceram 4,36% sobre igual período de 2007.

Panorama Econômico

Gráfico 5: Taxa de crescimento (%) dos Serviços, Estado do Ceará - 2008 (*)

Fonte: IPECE
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Os principais fatores que influenciaram o
desempenho estão ligados à própria
conjuntura nacional favorável, que,
transbordando para economia cearense, pela
aplicação de uma política monetária mais
flexível, facilitou uma maior oferta de crédito.

recuperação da renda do trabalhador e a
maior facilidade de crédito foram os principais
fatores responsáveis pelo resultado positivo
do comércio, apesar da taxa básica de juros,
referencial para o crédito a varejo, encontrarse ainda em patamar elevado. Dentre as
atividades varejistas, destacaram-se, em
2008, as vendas de Móveis e
Eletrodomésticos; Equipamentos de
Informáticas; Artigos Farmacêuticos; Tecidos,
Vestuário e Calçados; Hipermercados/
supermercados; Produtos Alimentícios;
Bebidas; e fumo (Tabela 4). As vendas do
Comércio Varejista cresceram 8,43% sobre
o mesmo período de 2007.

Dos segmentos que mais contribuíram para
os resultados positivos dos Serviços, merecem
ser ressaltados o Comércio e o Alojamento e
Alimentação.
Quanto ao setor Comércio, destaca-se o
segmento Varejista, que experimentou uma
elevação apoiado na retomada do
crescimento do mercado interno, a partir de
2004. A melhora do consumo interno, a
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Tabela 4: Evolução das vendas a varejo, Brasil e Ceará – Janeiro a Outubro/2003-2008 (*)
Atividades

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Comércio Varejista

-5,92

8,52

16,06

9,57

10,61

8,43

Combustíveis e lubrificantes

-9,75

-1,7

7,91

-17,96

12,67

17,62

Hipermer., supermer. bebidas e fumo

-10,23

10,91

15,06

]7,32

3,13

0,47

Hipermercados e supermercados

-9,84

11,69

11,81

9,31

4,08

0,47

Tecidos, vestuário e calçados

0,28

3,82

12,1

8,57

11,48

5,58

Móveis e eletrodomésticos

-0,8

23,25

30,58

27,78

15,05

11,51

Artigos farmacêuticos e outros

-

-

5,09

12,12

8,28

5,8

Livros, jornais, revistas e papelaria

-

-

15,03

-1,35

2,14

16,73

Equipamentos comunicação

-

-

186,54

65,97

77,41

45,81

Outros artigos de uso pessoal

-

-

16,16

14,87

17,26

16,5

Fonte: IBGE.
(*) Dados de 2008 referem-se ao acumulado de janeiro a outubro.

Quanto

às

exportações

cearenses,

semelhantes às brasileiras, nos últimos anos
estão batendo recordes. Em 2008, apesar
da oscilação do dólar e da crise internacional,
o Ceará e o Brasil mantiveram suas
exportações com valores acima dos anos
anteriores, tendo em vista que o acumulado
de janeiro a novembro/2008 já alcança US$
1,170 bilhão, aproximadamente, valor
superior ao total registrado em 2007, de
cerca de US$ 1,148 bilhão (Tabela 5).
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Embora a Balança Comercial tenha
apresentado saldos negativos nos últimos três
anos, os motivos são justificáveis, dado que
as importações cresceram em ritmo mais
acelerado que as exportações em virtude das
importações de bens de capital efetuadas
pelas empresas, que apostaram no
crescimento da economia cearense nesses
anos. Vale salientar que a Conta Corrente do
Comércio, ou seja, o somatório das
exportações e das importações, já ultrapassou
ao valor obtido em 2007 (US$ 2,556 bilhões),
como pode ser visto na Tabela 5.
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Tabela 5: Evolução do comércio exterior, Estado do Ceará – 2002-2008 (*)
Anos

Exportações

Importações

Balança Comercial

Conta Corrente do Comércio

2002

545.023.335

635.909.703

-90.886.368

1.180.933.038

2003

762.602.719

540.776.879

221.825.840

1.303.379.598

2004

861.567.940

572.739.266

288.828.674

1.434.307.206

2005

933.589.116

588.483.556

345.105.560

1.522.072.672

2006

961.874.415

1.098.177.457

-136.303.042

2.060.051.872

2007

1.148.357.273

1.407.912.335

-259.555.062

2.556.269.608

2008 (**)

1.169.948.209

1.410.766.863

-240.818.654

2.580.715.072

Fonte: Secex/MDIC.
(*) Valores em milhão de real.
(**) Os dados de 2008 estão acumulados até novembro.
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DE

T RABALHO

O mercado de trabalho cearense veio, a cada mês do ano de 2008, batendo recorde na criação
de postos de trabalho formais, conforme pode ser visto na Tabela 6. O Estado do Ceará, em
novembro/2008, constituiu-se no terceiro maior responsável pela criação de empregos formais
no Brasil, com a criação de 4.245 empregos, antecedido pelo Rio de Janeiro (17.547) e Rio
Grande do Sul (8.036). Esse resultado fez do Ceará o maior gerador de emprego formal da
Região Nordeste.

Períodos

Admissão

Desligamento

Saldo

2000

198.971

182.147

16.824

2001

221.503

205.987

15.516

2002

210.911

190.466

20.445

2003

214.402

190.307

24.095

2004

219.048

195.149

23.899

2005

234.527

202.932

31.595

2006

247.180

218.269

28.911

2007

281.467

248.339

33.128

2008

324.845

277.645

47.200

Fonte: CAGED/MTE.
(*) Acumulado de Janeiro a Novembro/2008.

Os resultados foram reflexos do comportamento das principais atividades vistas na Tabela 7. A
Construção Civil, o Comércio e a Agricultura, de janeiro a novembro/2008, já superaram os
saldos fechados de todos os anos da série, 2000-2007. Deve-se também destacar o desempenho
da Indústria de Transformação e Serviços, com saldos de 11,77 mil e 9,43 mil empregos,
respectivamente.
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Tabela 6: Evolução do emprego formal, Estado do Ceará – 2000-2008 (*)
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Tabela 7: Emprego formal acumulado, por saldo por setores, Estado do Ceará - 2000-2008
Anos

Indústria deTransformação

Construção Civil

Comércio

Serviços

Agricultura

2000

8.421

-2.246

3.932

7.098

830

2001

-1.509

-2.217

2.661

16.180

1.990

2002

12.046

-484

7.892

9.073

1.843

2003

4.480

-1.402

4.501

9.656

1.433

2004

12.138

1.015

8.964

8.340

996

2005

4.607

413

9.296

14.126

2.192

2006

6.597

4.752

9.192

11.516

1.170

2007

13.340

3.531

11.156

10.408

255

2008 (*)

11.768

6.009

15.333

9.431

2.391

Fonte: CAGED/MTE.
(*) Acumulado de Janeiro a Novembro/2008.
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As expectativas para a economia cearense
estarão mais fortemente atreladas ao
desempenho da economia nacional e
internacional, tendo em vista que as maiores
economias mundiais estão em recessão. No
entanto, as medidas adotadas pelos Governos
Federal e Estadual deverão fazer a diferença
nesse momento de crise. Ou seja, o Governo
Federal já iniciou um processo de proteção,
sobretudo ao mercado interno, com incentivo
ao crédito para as pessoas físicas e empresas.
Quanto à política monetária, na última Ata
do COPOM, o Governo Federal sinaliza com
a manutenção da Taxa de Juros Básica-Selic
em 13,75%, com o objetivo de estabilizar os
preços, que tem garantido bons resultados
nos indicadores macroeconômicos do país.
Tem sido o instrumento mais eficiente de
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combate a um problema crônico do Brasil,
que é a inflação em níveis elevados. No
entanto, dependendo do comportamento dos
preços externos e internos, o Governo Federal
poderá reduzir gradualmente a Taxa Selic,
dando melhores condições às empresas para
o enfrentamento da crise mundial.
Por sua vez, na esfera estadual, o Governo
também sinaliza com a implementação de
uma série de investimentos, sobretudo em
infraestrutura, para manter o ritmo de
crescimento que o Estado vinha obtendo nos
últimos anos. Com as finanças estaduais
sanadas, com poupança garantida, resta ao
Governo ministrar os investimentos previstos,
que poderão minimizar os efeitos da crise
internacional em 2009.
De acordo com essas perspectivas, o IPECE
estima que a economia cearense, cresça em
torno de 2,5%.
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A política de desenvolvimento econômico
desencadeada desde 2007 pelo Conselho
Estadual de Desenvolvimento EconômicoCEDE e pela sua vinculada Agência de
Desenvolvimento do Estado do Ceará ADECE, culminou, em 2008, com a
reformulação das regras que regem o Fundo
de Desenvolvimento Industrial – FDI, com
ênfase na interiorização do emprego (Decreto
nº 29.183, de 08 de fevereiro de 2008).
Esse novo arranjo institucional vem
direcionando esforços para o alcance de seus
objetivos estratégicos setoriais de incentivar
a atração e ampliação de empreendimentos,
o fortalecimento da infraestrutura estratégica
do Ceará e a melhoria do desempenho do
agronegócio no Estado.
O resultado desse esforço propiciou, em
2008, a aprovação pelo Conselho de
Desenvolvimento Industrial (CEDIN) de
219 resoluções, representando um incremento de
130% em relação a alcançado em 2007
(95 pleitos). Com status mais avançado de
execução destacam-se, dentre esses, a
atração de 72 novos empreendimentos,
sendo 29 em funcionamento e 43 em
implantação, com investimentos previstos da
ordem de R$ 8,2 bilhões, com potencial para
a geração de 10.618 empregos diretos,
beneficiando 29 municípios. Esse resultado
obtido superou em 55% a meta prevista de
40 novos empreendimentos com previsão de
implantação em 2008.
Outra ação constante das prioridades do
CEDE/ADECE consistiu no apoio ao
desenvolvimento do agronegócio, em especial
no que tange à atração de empreendimentos
agropecuários
e
agroindustriais,
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

representados em 10 Protocolos de Intenções
firmados em 2008, para implantação de
empreendimento de grande e médio porte,
merecendo destaque a Danone, uma das
líderes mundiais em produtos lácteos frescos.
Também nesse contexto, ressaltem-se as
ações implementadas para promover a
interlocução entre os integrantes das cadeias
produtivas do agronegócio, nas instâncias
públicas e privadas relacionadas ao setor,
notadamente no ano de 2008, com a
instalação das Câmaras Setoriais, com o
início de ações para o fortalecimento do
segmento da mineração, leite, frutas , flores,
carnaúba, camarão e da tecnologia da
informação e comunicação.
A projeção das exportações em 2008
alcançaram US$ 565,7 milhões em produtos
gerados pelo agronegócio, o que representa
um aumento de 16,22% em relação a 2007,
correspondendo a 46,4% do total das
exportações do Ceará. Os três produtos
com maior aumento na exportação do
agronegócio cearense, foram: mel de abelha,
com 109,1%, seguido por frutas, com 70,4%,
e couro e peles, com 29,5%. Entre os que
tiveram redução na exportação, destacamse o camarão, com 49,5%, e a castanha,
com 18,71%.
As exportações de frutas no Ceará chegaram,
em 2008, a US$ 131 milhões, com aumento
de 70,35% em relação a 2007, passando
de 6,73% para 10,31% na pauta das
exportações totais do Ceará, que cresceram
11,20%. Para 2010, projeta-se exportar US$
150 milhões em frutas.
Em relação à floricultura, apesar de ter havido
uma redução nas exportações de 2,2% em
2008, o Ceará continua sendo o maior
exportador brasileiro de rosas e o 2º na
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exportação total de produtos da floricultura
no Brasil.

Desenvolvimento Econômico

Os Projetos de grande impacto para a
economia do Estado, a exemplo da Refinaria,
Siderúrgica e a Zona de Processamento de
Exportação - ZPE, foram objeto de redobrada
atenção por parte do Governo do Estado,
mediante apoio do CEDE/ADECE, tendo em
vista a complexidade das negociações de
projetos dessa envergadura, reconhecendo
que suas implementações demandam
recursos, empenho e trabalho exaustivo em
todos os desdobramentos, esforço que
certamente ultrapassará o ano em curso.
Além disso, atento às necessidades imediatas
demandadas pela sociedade, o Governo do
Estado, através do CEDE/ADECE, ampliou
sua área de atuação em outros setores da
economia, fortalecendo o adensamento das
cadeias produtivas locais, de forma a
assegurar a competitividade essencial ao
sucesso dos produtos aqui industrializados.
Nesse contexto, ressalte-se a publicação do
Decreto nº 29.506, de 23 de outubro de
2008, que possibilitou a concessão
diferenciada de benefícios para o setor têxtil,
considerando sua significativa participação
na indústria de transformação cearense, além
de estratégico para o desenvolvimento
econômico do Ceará.
Mobilizado pela oportunidade e o momento
mundial voltado para as políticas de
preservação do meio ambiente e de sua
sustentabilidade, o Governo do Estado
desenvolveu ações intensivas em relação aos
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modelos de geração de energia, razão pela
qual o setor de energias renováveis vem sendo
fortemente trabalhado, aproveitando as
vocações naturais do Estado (ventos alísios,
sol, marés e outros). Por meio da cadeia
produtiva da Energia Eólica e Solar, o estado
do Ceará poderá tornar-se referência
mundial, num horizonte de 3 anos, o que
deverá propiciar o desenvolvimento industrial,
no Estado, para fabricantes desse setor.

2008 | Realizações
FUNDO DE
INDUSTRIAL

DESENV
OL
VIMENT
O
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
– FDI

· Aprovação, pelo Conselho de
Desenvolvimento Industrial – CEDIN, de
219 resoluções com atração de
72 novos empreendimentos beneficiando
29 m u n i c í p i o s : A m o n t a d a , A r a c a t i ,
Acaraú, Acarape, Aquiraz, Beberibe, Brejo
Santo, Barroquinha, Caucaia, Crateús,
Eusébio, Fortaleza, Guaiuba, Horizonte,
Iguatu, Itaitinga, Jaguaribe, Maracanaú,
Martinópole, Pacajus Pacatuba, Pindoretama,
Paraipaba, Quiterianópoles, São Gonçalo do
Amarante, Sobral, Trairi, Tauá e Várzea
Alegre. Setor de Produção:: Produtos
Químicos, Higiênicos, Hidráulicos,
Embarcações, Alimentos, Energia Elétrica e
Solar, Calçados, Componentes para
Calçados, Bebidas, Embalagens, Minério de
Ferro, Sementes, Móveis, Papel, Vidros,
Artigos do Vestuário, Colchões.
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QUADRO 01 - PRINCIPAIS PROTOCOLOS FIRMADOS EM 2008.
PRINCIPAIS PROJETOS APROVADOS
(PROTOCOLOS DE INTENÇÃO)
Empresa

InvestimentosR$ milhões

Empregos

Local

MPX – Pecém Geração de Energia S/A

2.400.000.000,00

120

São Gonçalo

Genpower Energy Participações Ltda (*)

2.800.000.000,00

1200

São Gonçalo

Enerce Energias Renováveis do Ceará Ltda

875.000.000,00

35

Barroquinha

Enerce Energias Renováveis do Ceará Ltda

35.000.000,00

450

Caucaia

Enerce Energias Renováveis do Ceará Ltda

16.873.250,00

15

Pindoretama

Agroenergia do Nordeste S/A

510.000.000,00

30

São Gonçalo

Danone Ltda

54.123.000,00

100

Maracanaú

Termolux Geradora de Energia Ltda

300.000.000,00

60

São Gonçalo

Super Verde Agricultura LTDA

94.000.000,00

129

São Gonçalo

Olímpia Empreendimentos Minerais Ltda

24.750.000,00

55

Sobral

Companhia Brasileira de Bebidas Premium

34.034.000,00

210

Pindoretama

(*) Número de empregos na construção e produção
Fonte: CEDE

C ÂMARAS S ET
ORIAIS
ETORIAIS
· Instalações, pela ADECE, de 7 Câmaras
Setoriais: Setores Mineral, Leite, Frutas , Flores,
Carnaúba, Camarão e da Tecnologia da
Informação e Comunicação. As câmaras
estão em pleno funcionamento, atuando no
fortalecimento dos interesses desses
segmentos, identificando gargalos impeditivos
ao desenvolvimento das cadeias produtivas,
propondo soluções, integrando os agentes
públicos e privados, para implantação e
acompanhamento de projetos prioritários de
interesse comum. Atua como indutor na
organização dos elos faltantes e facilita
mecanismos de governança dessas cadeias.
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· Desenvolvimento de estudo de viabilidade
econômica para localização de seis
plataformas multimodais ao longo da ferrovia
transnordestina, no estado do Ceará, tendo
sido identificados, numa primeira fase, 42
municípios com maiores índices de
desenvolvimento socioeconômico aptos à
instalação dessas plataformas.
· Celebração de Convênio entre a ADECE e
a Fundação Albanisa Sarasate, objetivando
a elaboração de um Guia Econômico, para
disponibilizar informações sobre o estado do
Ceará, suas potencialidades, dados
macroeconômicos, mapas, entidades de
capacitação, bem como a política de atração
de empreendimentos do Governo do Estado.
- Elaboração de estudo objetivando identificar,
georreferenciar, cadastrar, vistoriar e avaliar
todos os imóveis rurais circunscritos na área
do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
– CIPP.
- Elaboração de diagnóstico, como parte do
Programa PISCE (Piscicultura Ceará),
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· Gestão do Fundo de Desenvolvimento
Industrial – FDI, que registrou, até
novembro/2008, resultado cumulativo
operacional, representado por diferimento
de ICMS de R$ 705,8 milhões, com
entrada d e c a i x a p a r a o E s t a d o d o
Ceará de R$ 383 milhões, incluindo retorno
de R$ 67 milhões (até/dezembro 2008),
pagamento de ICMS à vista de R$ 290,9
milhões e taxas para ADECE, FIT e Banco
de R$ 23,6 milhões.

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

objetivando a implantação de projetos de
criação super intensivas de tilápias.
- Levantamento de dados e estudos em curso
sobre os principais agronegócios do estado
do Ceará (leite, agricultura irrigada, camarão,
caprino-ovino, caju, mel e carnaúba), visando
a disponibilização de informações
estratégicas, com embasamento técnico e
nível de abrangência significativa, para
subsidiar empresários e Governo nas tomadas
de decisão.

Desenvolvimento Econômico

- Elaboração de estudo da cadeia produtiva
da Energia Eólica, objetivando a elaboração
de um guia para o desenvolvimento de
projetos e atração de investimentos nesse tipo
de energia.
- Desenvolvimento de estudo, em parceria
ADECE/BNB, sobre tributos, custos gerais e
linhas de crédito, especificamente para
projetos de energias renováveis. Após
concluído, o estudo deverá ser apresentado
à Eletrobrás e EPE – Empresas de Pesquisa
Energética, do Ministério de Minas e Energia
e à Associação Brasileira de Energia Eólica –
AB Eólica.
E VENT
OS N A CIONAIS
VENTOS

E

I NTERNA
CIONAIS
NTERNACIONAIS

- Participação da ADECE no Encontro Brasil
x Alemanha, realizado pelo Ministério do Meio
Ambiente e Minas e Energia da Alemanha,
em Colônia, que tratou de sugestões para o
Acordo de Cooperação Energética, firmado
pelo governo brasileiro e aquele país.
- Participação da ADECE em reunião com a
Embaixada Alemã, em parceria com o MDIC/
RENAI, oportunidade em que foi apresentado
o potencial do Ceará no setor de energias
renováveis, especificamente energia eólica e
solar, com o propósito de viabilizar o
desenvolvimento de rodadas de negócios com
empresas alemãs interessadas em se instalar
no Ceará e desenvolver “joint ventures” com
empresas cearenses.
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- Participação no II Congresso Brasileiro de
Energia Solar, na Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis,
sobre políticas energéticas do Brasil e do
mundo, com palestrantes do Brasil,
Alemanha, Espanha, México, Portugal,
Austrália, Estados Unidos e Cuba. Na
oportunidade, a ADECE divulgou as
potencialidades do estado do Ceará e a sua
posição de vanguarda no que diz respeito a
energias renováveis, destacando o projeto da
Usina Solar de Tauá.
- Participação no 1st Asia Brasil Business
Round – Table, em Brasília, promovido pelo
Instituto de Cooperação Internacional
(ICOOL), tendo a ADECE, na oportunidade,
atuado em rodadas de negócios entre Brasil,
China e Cingapura, nas áreas de
agronegócios de biocombustíveis, imobiliário,
logística, infra-estrutura, mineração,
tecnologia, inovação e traders.
M ISSÕES DE NEGÓCIOS N ACIONAIS
I NTERNACIONAIS

E

- Portugal – Realização de missão para
conhecer o TAGUSPARK, o maior parque de
ciência e tecnologia de Portugal e um dos
principais pólos dinamizadores de inovação
tecnológica naquele País; e participar da Feira
Internacional de Cabo Verde-FIC, visando
estreitar relações e trocar experiências de
visão, gestão e resultados entre os
representantes governamentais e os
responsáveis pelo desenvolvimento
tecnológico do Ceará. Participaram
30 empresas brasileiras na Feira de Cabo
Verde, das quais 20 cearenses.
- Coréia do Sul, China e Mongólia –
Participação de missão, objetivando a
prospecção e a consolidação de novos
investimentos para o estado do Ceará,
oportunidade em que foram realizadas visitas
a grandes empresas, a exemplo das coreanas
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- Alemanha – Missão em visita à Fruit
Logística 2008, em Berlim, maior feira do
mercado de frutas do mundo, cuja agenda
envolveu reunião com a Embaixada do Brasil,
para apresentação, por parte do Governador
do Estado, sobre o potencial do Ceará em
termos de fruticultura, além de articulações
com empresários visando à prospecção de
investimentos para esse setor.
- Itália – participação do CEDE em
delegação empresarial do Governo Brasileiro,
no Fórum Empresarial Brasil-Itália, em Roma.
Na ocasião, o CEDE presidiu a Mesa Setorial
sobre o setor têxtil.
I NFRAESTRUTURA

PARA

E MPREENDIMENT
OS
MPREENDIMENTOS

- Celebração de Convênio (ADECE/ Prefeitura
Municipal de Jaguaribe), para execução das
obras de terraplanagem em terrenos
destinados a um empreendimento voltado
para industrialização de produtos de
perfumaria e de higiene pessoal (Sanaj
Industrial Ltda) e de materiais elétricos e
produtos metalúrgicos (Daisa Indústria
Metalúrgica Ltda).
- Em negociação Convênio de Cooperação
Técnica GTZ/ADECE, contemplando a
instalação de um Centro de Treinamento de
Energias Renováveis e desenvolvimento de um
pólo industrial para o setor, que servirá de
base para desenvolvimento da cadeia
produtiva.
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- Celebração de Convenio ADECE/Fundação
Franco-Brasileira
de
Pesquisa
e
Desenvolvimento
(FUBRAS)
para
georreferenciamento de todos os
equipamentos de atração de investimentos
instalados nos municípios do estado do
Ceará, objetivando disponibilizar um sistema
informatizado da gestão de galpões, terrenos
e distritos industriais.
- Disponibilização, pela CODECE, de
54.675,61 m² de áreas, sob forma de
cessão temporária, destinadas a 4
empreendimentos industriais, além de mais
764.687,10 m² de áreas correspondentes a
alienações do seu patrimônio. Do total das
alienações, 70.554,10 m² propiciaram o
incremento ao desenvolvimento imediato de
3 novos negócios e, 694.133,00 m²
destinaram-se a ADECE, com o objetivo de
fomentar a política de desenvolvimento
econômico do Estado.
- Apoio à implementação do Projeto da Usina
Solar de 50MW da empresa MPX, no
município de Tauá, intermediando as
negociações com a Prefeitura do município e
com a comitiva empresarial chinesa, parceira
no empreendimento.

2009 | PPropostas
ropostas
- Atração de 40 novos empreendimentos de
médio e grande portes.
- Instalação de mais 4 Câmaras, beneficiando
as cadeias produtivas do Mel De Abelha,
Caju, Tilápia, Caprinos / Ovinos.
- Implantação do Sistema de Monitoramento
para acompanhamento de empresas
beneficiárias do FDI.
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Daewoo Marine Engenharia Naval & Co. Ltd
(DSME), terceiro maior estaleiro do mundo;
Pohang Iron and Steel Corporation (Posco);
e Hyundai Motor Corporation. Foram
visitadas as empresas chinesas Tetra Pak, em
Shangai, e indústria de painéis solares, em
Beijing, além de contatos mantidos com o
presidente da Chery, fabricante de automóveis
da China, e à Usina Siderúrgica de Baostel,
maior produtora de aço, também daquele
País.
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Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar
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olítica Setorial
A atuação do Sistema Estadual de
Agricultura, liderado e coordenado pela
Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA,
atrelada aos Eixos “Economia para uma Vida
Melhor” e “Sociedade justa e solidária”, tem
sido pautada por uma política pública com
foco no desenvolvimento rural sustentável,
visando o alcance dos resultados estratégicos
de governo “Crescimento Econômico com
Sustentabilidade”, “Economia Rural
Fortalecida”, “Ceará Competitivo nas suas
Vocações e nas novas Oportunidades”.
Nesse sentido, todos os esforços da SDA,
constantes na matriz de Gestão por
Resultados-GPR, voltaram-se, em 2008, para
o fortalecimento, sustentabilidade, melhoria
da renda e melhoria da infra-estrutura para
a agricultura familiar.
O ano de 2008 foi marcado pela
consolidação
da
nova
estrutura
organizacional, tendo a SDA sido
redesenhada, criando-se coordenadorias
responsáveis pelas atividades finalísticas
relativas ao desenvolvimento da Agricultura
Familiar, apoio às cadeias produtivas da
pecuária, desenvolvimento da pesca e
aqüicultura, desenvolvimento territorial e
combate à pobreza rural, desenvolvimento
agrário e programas e projetos especiais,
além da Coordenadoria de Planejamento e
Gestão, voltada para atividades-meio.
A atual política agrícola, tendo como
fundamento básico a pequena propriedade
para uma exploração agroecológica racional
e sustentável, buscou garantir a inclusão
social no processo produtivo. A execução dos
programas e projetos da SDA direcionaramse ao alcance do desenvolvimento sustentável
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dos territórios/regiões, ao combate à pobreza
rural e à democratização do acesso à terra,
com ênfase na ação de regularização das
terras dos povos indígenas, ribeirinhos, povos
do mar e quilombolas.
O desempenho do setor agropecuário foi
satisfatório, tendo sido obtida, em 2008, a
segunda maior safra de grãos da história
recente da agricultura do Ceará, com uma
produção de 1,13 milhão de toneladas,
96,2% superior em relação à obtida em
2007, representada pela produção de milho,
feijão e arroz.
Quanto à performance dos indicadores
setoriais, vale destacar o desempenho relativo
ao número de famílias atendidas na
agricultura familiar, tendo sido registrado um
expressivo aumento de 62%, passando de
88.740 famílias atendidas em 2007 para
144.191 em 2008. A obtenção desse
resultado foi, em boa medida, devida à
ampliação do quadro técnico da EMATERCE,
com a contratação de novos Agentes Rurais.
A Defesa Agropecuária do Ceará teve como
objetivo maior, em 2008, reduzir a
vulnerabilidade sanitária do Estado. A
ADAGRI, executora das ações de vigilância
sanitária dos vegetais, animais e seus
subprodutos, executou suas ações utilizando
as 20 Unidades Locais e 11 postos de
vigilância, estrategicamente localizados.
Relativamente aos resultados alcançados na
ação de defesa animal, releva salientar que,
de um efetivo total de 2.277.730 cabeças
no Estado, foram vacinados 2.056.786
animais, correspondendo a 90,30% do
rebanho cearense. Ressalte-se que esses
percentuais de cobertura atingiram
patamares superiores ao índice mínimo de
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As ações direcionadas ao fortalecimento da
infraestrutura para a agricultura familiar
foram efetivadas por meio das ações do
Projeto São José, registrando-se um
acréscimo de 178% no número de famílias
beneficiadas com projeto de água. Foram
executados 211 projetos de abastecimento
de água, beneficiando 17 mil famílias, com
um investimento de R$ 17,3 milhões.

executou o cadastro georreferenciado de
imóveis rurais e regularizou vários, além de
incorporar ao patrimônio do Estado as terras
devolutas, conforme legislação em vigor.
O esforço dessas ações resultou no beneficio
a 420 famílias de trabalhadores rurais, por
meio do Projeto de Crédito Fundiário, com a
concessão de moradia, infraestrutura básica
(abastecimento d’água, cercas, currais,
aprisco etc.), segurança alimentar, criação de
animais de pequeno porte e infraestrutura
produtiva. Ainda nesse segmento, foram
beneficiadas 8.577 famílias com a concessão
de títulos de propriedade, contra 6.058 em
2007, registrando um acréscimo de 41,0%.

2008 | Realizações

No tocante à comercialização de
hortigranjeiros e outros produtos no
entreposto atacadista da CEASA/Ce, estimase uma elevação no volume de hortigranjeiros
ao redor de 10% (500 mil toneladas),
devendo ultrapassar a meta para dezembro/
2008, que foi estabelecida em 450 mil
toneladas. Toda essa movimentação de
hortigranjeiros injetou na economia local e
Estadual, cerca de R$ 592 milhões, contra
os R$ 511 milhões ocorridos em 2007,
culminando com uma elevação de 16,0% em
relação ao valor comercializado.

AGRICUL
TURA FAMILIAR
AGRICULTURA

No que diz respeito ao abastecimento
alimentar, foram adquiridos e distribuídos 54
mil litros de leite/dia, em 146 municípios,
contando com a participação de
aproximadamente 1.500 pequenos
produtores de leite, o que contribuiu para o
combate à fome e à desnutrição de 54.000
beneficiários.

· Implantação de 1.440 ha de mandioca, com
variedades de alto valor agroindustrial,
beneficiando 4.800 agricultores familiares;
implantação/modernização de 48 casas de
farinha, por meio de convênios com
associações comunitárias, modernização de
1 secador de raspa de mandioca,
implantação de 1 mini-fábrica de produtos
alimentícios, oriundos da fécula de mandioca
e implantação de 1 unidade de propagação
rápida de mandioca.

Responsável pela política agrária do Estado,
com ênfase na agricultura familiar, o IDACE,
por meio do seu Programa de Ação Fundiária,
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

· Distribuição de 3,1 mil toneladas de
sementes de milho, feijão, sorgo, algodão,
mamona, gergelim, girassol, arroz, maniva
de mandioca (5.332,5 m³), colmos de canade-açúcar (892,7 t) e mudas de caju
(1.000.000), beneficiando 91.722
agricultores familiares.
· Distribuição de 1.000 toneladas de palma
forrageira, possibilitando a implantação de
140 hectares, beneficiando igual número de
agricultores familiares.
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80%, estabelecido pelo Ministério da
Agricultura e Pecuária, garantindo as
condições exigidas pelas normas brasileiras
de exportação. Tal fato deu-se graças ao
esforço de integração institucional efetivado
pela SDA, estabelecendo parcerias com os
governos municipais, Governo Federal,
Federação e Sindicatos de Trabalhadores
Rurais e Patronais e outras organizações da
sociedade civil.

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

· Implantação de 4.900 ha de caju anão
precoce, beneficiando 2.400 produtores, em
82 municípios; e substituição de copa em
1.000 ha de caju comum, beneficiando 600
produtores;

Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

· Implementação do Projeto Biodiesel, com o
plantio de 31.047 hectares de oleaginosas
(mamona, girassol, gergelim, algodão e
amendoim), com uma produção de 15.310
toneladas.
· Adesão de 285.363 agricultores familiares
ao Garantia Safra, com possibilidade de
pagamento de benefício em municípios por
perdas de safra, em virtude do excesso de
chuvas.
· Elaboração de projetos, em parceria com o
Banco do Brasil e Banco do Nordeste do Brasil,
para dar acesso ao crédito no valor de R$
177 milhões, no âmbito do PRONAF, para
investimento e custeio de 69 mil contratos.
· Execução do Projeto Práticas Agrícolas para
a Convivência com o Semiárido Cearense com aplicação de R$ 1,85 milhão, tendo
alcançado excelentes resultados.
· Instalação de oito secadores solar móveis
para o processamento de palha da carnaúba,
beneficiando 480 famílias de agricultores/as
familiares.
· Classificação de 810 mil toneladas de
produtos agrícolas.
· Análise de 441 amostras pelo Laboratório
de Sementes, representando 4.732,9
toneladas de sementes.
· Assistência técnica continuada a 241
floricultores, em 33 municípios, com uma
área implantada de 287 hectares. Instalação
de um projeto de estruturas coletivas para
floricultura da agricultura de base familiar,
três projetos de telados para viveiro de mudas,
quatro projetos de energia solar para
irrigação e um projeto de cultivo protegido
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de hortaliças, beneficiando 50 famílias.
· Revitalização de quatro agrovilas, com ações
de recuperação da infraestrutura hidráulica
e implantação de cultivos.
· Capacitação para 200 agricultores
familiares de associações e cooperativas na
ótica da transição da agricultura convencional
para a orgânica.
· Instalação de 31 tanques de resfriamento
de leite e distribuídos 300 kits de higienização
da ordenha, beneficiando 366 produtores.
· Confecção de 6.000 cartilhas sobre
higienização e boas práticas de ordenha e
sobre reserva estratégica alimentar de
bovinos, para serem distribuídas aos
produtores de leite atendidos pela EMATERCE,
que participam do Programa Fortalecimento
do Arranjo Produtivo da Bovinocultura
Cearense.
· Realização de dois cursos de capacitação
em inseminação artificial, para produtores de
26 associações.
· Realização de quatro cursos de reserva
estratégica alimentar de bovinos, ovinos e
caprinos, beneficiando 93 produtores da
agricultura familiar.
· Assistência técnica aos beneficiários do
Projeto Cabra Nossa, envolvendo criadores
de 45 municípios e os beneficiários do Projeto
de Melhoramento Genético de Caprinos e
Ovinos, em 25 municípios do Estado do
Ceará.
· Realização de dois dias de campo sobre
reserva estratégica de alimentos para
técnicos e criadores dos municípios de
Independência e Tauá, com a participação
de 59 criadores da agricultura familiar.
· Cadastramento de apicultores para
introdução de 500 abelhas-rainha, em 500
novas colméias nas regiões: Cariri, Inhamuns,
Sertão Central, e Vale do Jaguaribe.
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· Realização de 48 visitas técnicas aos
apicultores beneficiários do projeto de
melhoramento genético das abelhas-rainha
da Mesorregião do Cariri.

· Implantação da infraestrutura interna do
.packing-house, do Perímetro de Agricultura
Irrigada Curupati, em Jaguaribara,
beneficiando 69 famílias reassentadas.

· Elaboração do Projeto de Desenvolvimento
do Arranjo Produtivo Local da Apicultura, na
Mesorregião da Chapada do Araripe.

· Estruturação da central de gestão dos
perímetros irrigados do complexo Castanhão,
equipando-a com dois automóveis e três
motocicletas, para o apoio técnico às 305
famílias reassentadas dos perímetros do
Curupati e Mandacaru, em Jaguaribara, e
Alagamar, em Jaguaretama.

· Realização de 17 exposições e de duas feiras
agropecuárias, constantes no calendário
oficial da SDA, com a participação de 776
expositores, com 21.217 animais, tendo sido
julgados 3.930 animais de bom padrão
genético das espécies bovina, ovina, caprina
e eqüina.
· Fiscalização, por meio do Serviço de
Inspeção Animal, de 15 abatedouros, 12
unidades de processamento, 33 laticínios e
2 estabelecimentos de ovos, totalizando 62
unidades de abate, com a inspeção de
45.663 bovinos, 25.496 suínos, 5.597
ovinos, 2.223 caprinos, 2,5 milhões de
frangos e 672 avestruzes.
· Peixamento de 1.003 açudes, em 103
municípios, resultando em um acréscimo em
torno de 1,1 mil toneladas na disponibilidade
de pescado nesses reservatórios.
· Acompanhamento e monitoramento de
projetos de piscicultura em tanques-rede, de
cinco associações e de uma cooperativa, em
açudes públicos.
· Diagnóstico, seleção e aprovação das
comunidades que serão beneficiadas com os
40 centros comunitários de produção de leite.
Convênio celebrado entre a Secretaria do
Desenvolvimento Agrário e o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
· Construção de 441 cisternas, com a
capacitação de 2.883 famílias para o
gerenciamento dos recursos hídricos e
manejo da água.
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· Início de construção do posto de
resfriamento de leite, galpão de insumos e
escritório para técnicos do perímetro irrigado
Mandacaru 1ª Etapa, no município de
Jaguaribara, assistindo 132 famílias
reassentadas.
· Início da implantação do sistema de
irrigação “on farm” e das obras de
recuperação dos 7.310 metros de canais do
perímetro de agricultura irrigada Alagamar,
no município de Jaguaretama, contemplando
uma área de 104 ha, atendendo 104 famílias
reassentadas.
· Aquisição de 47 imóveis por meio do
Programa Nacional do Crédito Fundiário/
Projeto de Combate à Pobreza Rural - CPR e
Consolidação da Agricultura Familiar - CAF,
atendendo 420 famílias, para um total de
10.074 hectares. Os recursos envolvidos
somam R$ 7,6 milhões, sendo R$ 3,2
milhões, para financiamento da aquisição da
terra e R$ 4,4 milhões para investimentos
comunitários sociais e produtivos.
· Distribuição de 94 unidades do Programa
Arca das Letras, perfazendo um total de
20.680 livros, em parceria com a Secretaria
de Reordenamento Agrário, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário – MDA.
· Elaboração de 65 Planos de
Desenvolvimento dos Assentamentos
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Estaduais - PDA’s /PRA’s, localizados em 23
municípios.
· Financiamento de 360 projetos,
beneficiando 24.732 famílias rurais, no
âmbito do Projeto São José.
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· Em processo de implantação, 107 sistemas
de abastecimento de água domiciliar, 131
poços-chafariz e 784 cisternas, com recursos
do Projeto São José.
· Realização de oito oficinas de capacitação
em processos de licitação e prestação de
contas para 385 representantes das
associações comunitárias, em 38 municípios,
diretamente beneficiários com 180 projetos
para áreas de assentamentos.
· Implantação do Núcleo de Garantia
Ambiental, tendo como principais
responsabilidades as atividades de análise
ambiental dos subprojetos no âmbito do São
José.
DEFESA AGROPECUÁRIA

· Coordenação, acompanhamento e
supervisão da Área Livre de Anastrepha
grandis (Mosca das Frutas), nos municípios
de Aracati, Limoeiro do Norte, Icapuí,
Itaiçaba, Jaguaruana, Quixeré e Russas, com
o objetivo de permitir a exportação de
cucurbitáceas para os Estados Unidos, países
do Mercosul e outros estados da Federação.
· Fiscalização do monitoramento de moscas
das frutas e certificação fitossanitária em 21
empresas produtoras de melão e melancia.
· Levantamento sanitário na cultura da
bananeira, em diversas regiões do Estado,
visando à manutenção da Área Livre da
Sigatoka Negra no Estado, cujo
reconhecimento foi obtido pela Instrução
Normativa nº 63, de 21/11/2006, do
MAPA.
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· Manutenção de 11 Barreiras
Zoofitossanitárias, visando disciplinar e
fiscalizar o trânsito de veículos
transportadores de produtos e subprodutos
de origem vegetal e animal e garantir a
sustentabilidade das Áreas Livres de
Anastrepha grandis e Sigatoka Negra.
· Monitoramento de mosca-das-frutas com
vistas ao Systems Approach para a cultura
do mamoeiro, nas regiões do Baixo
Jaguaribe, do Baixo Acaraú e no município
de Mauriti. A adoção desse modelo permitirá
credenciar áreas de exportação para países
que exigem declaração adicional quanto à
produção em áreas de baixa prevalência de
mosca-das-frutas, no caso, Estados Unidos
e Japão.
· Coordenação e acompanhamento da
campanha de vacinação do rebanho bovídeo
do Estado contra a febre aftosa, realizada em
duas etapas, atingindo mais do que o índice
mínimo exigido de 80%, estabelecido pelo
Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA.
· Realização de oito caravanas de educação
sanitária, visando promover e divulgar a
Campanha de Vacinação Contra a Febre
Aftosa, conclamando os criadores a
vacinarem o seu rebanho bovino e bubalino,
a fim de alcançarem índices vacinais em torno
de 100%.
· Realização de 161 eventos de Educação
Sanitária, entre palestras, cursos para
vacinadores e cursos de capacitação para a
equipe técnica da Adagri.
· Implantação do Projeto de Controle e
Monitoramento de Moscas-das-Frutas em
mangueiras, no município de Mauriti, em
parceria com a Biofábrica/Moscamed,
· Monitoramento da ocorrência de
cochonilha-do-carmim (Dactylopius opuntiae)
em palma forrageira, em nove municípios do
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· Cadastramento de 240 unidades avícolas
do Estado e 935 pontos de venda de aves.
· Realizadas 19.507 fiscalizações nos postos
de fronteiras.
· Realização de ações referentes à erradicação
da brucelose e tuberculose, com a
certificação da 1ª fazenda livre de brucelose
e tuberculose no Ceará, e vistoria em 45 salas
de exames em todo o Ceará.
Abastecimento Alimentar
· Desenvolvimento de projeto de construção
da Ceasa Cariri, já licitado, encontrando-se
em fase de análise dos recursos impetrados
por ocasião do certame licitatório.
· Relançamento do Ceasa nos Bairros, que,
em 2008, atendeu 24 bairros periféricos de
Fortaleza.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL

· Assistência a 144.191 produtores
familiares, nas áreas de agricultura e
pecuária, com ações de Assistência Técnica
e Extensão Rural (ATER).
· Contratação e manutenção de 1.025
Agentes Rurais, sendo 806 do Estado e 219
das prefeituras conveniadas.
· Assistência a 248 unidades de agroindústria,
atingindo a 2.277 produtores familiares e
gerando 1.520 empregos.
· Assistência a 491 unidades de negócio nãoagrícola (turismo e artesanato), envolvendo
841 famílias.
· Assistência a 72 unidades de
beneficiamento, envolvendo 891 produtores
de base familiar, com a geração de 318
empregos.
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· Treinamento de 407 Agentes Rurais, nas
áreas de formação de Agente de ATER e
tecnologias agropecuárias.
· Treinamento de 2.373 produtores familiares,
com a realização de 197 cursos.
· Realização de 147 dias de campo,
envolvendo 6.347 produtores familiares.
· Implantação de 446 Unidades Técnicas de
Referência, nas áreas de agricultura e
pecuária.
· Apoio às organizações de produtores rurais,
no âmbito da agricultura familiar, em
comercialização,
associativismo
e
agroindustrialização, abrangendo 1.763
associações, com 30.011 participantes.
· Assistência técnica em 322 assentamentos,
com uma área de 18.833 ha, envolvendo
4.348 famílias de assentados e capacitando
outras 752.
· Elaboração de 168 Subprojetos de
Investimentos Comunitário (SIC’s),
beneficiando 1.003 famílias e 56 Subprojeto
de Aquisição de Terras (SAT’s) para 416
famílias.
· Elaboração de 6.126 projetos de custeio,
sendo 5.918 do Pronaf e 131 de outras
linhas de crédito, beneficiando 6.126 famílias
de produtores rurais.
· Elaboração de 56.206 projetos de
investimento, beneficiando 20.310
produtores.
· Vacinação contra Brucelose em 14.053
bovinos, atendendo 3.971 produtores de base
familiar.
· Vacinação de 591.217 bovinos contra raiva
dos herbívoros, atendendo a 56.228
produtores rurais.
· Vacinação contra a febre aftosa, realizada
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Cariri, totalizando 279 propriedades
monitoradas, numa área total de 435,7 ha.
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em duas etapas, atingindo um rebanho de 2.002.180 de bovinos e bubalinos, representando
um índice de alcance da ordem de 88% do rebanho existente.
· Distribuição de 3.585 toneladas de sementes de culturas de subsistência, além de 230 mil
mudas de cajueiro anão precoce e 664 mil raquetes de palma forrageira, beneficiando 80.103
produtores.
· Assistência Técnica a produtos agrícolas, conforme quadro a seguir.

DISCRIMINAÇÃO

ÁREA (ha)

PRODUTOR (nº)

1. A
GRICUL
TURA DE SEQUEIRO
AGRICUL
GRICULTURA
Fruticultura (abacaxi, banana, caju)

34.309,0

17.973

1.458,0

406

Mamona

21.945,0

16.163

Milho híbrido

46.547,0

34.795

Milho variedade

21.828,0

22.995

1.745,0

1.915

370,0

63

Flores de vaso

1,0

36

Flores temperadas

2,0

44

Culturas de folhagens

4,5

35

1.320,0

1.180

523,0

1.222

42,0

104

4,0

37
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Cana-de-açúcar

2. A
GRICUL
TURA IRRIGAD
A
AGRICUL
GRICULTURA
IRRIGADA
Fruticultura (banana, coco, goiaba, manga, uva e mamão)
Cana-de-açúcar

Feijão vigna
Maracujá
3. OLERICUL
TURA
OLERICULTURA
Abóbora
Alface

2,5

18

Cenoura

17,0

94

Chuchu

37,0

100

Folhosas

6,0

36

Melancia

19,0

32

Pimentão

44,0

219

Repolho

3,0

12

136,0

400

Beterraba orgânica

Tomate

- Assistência Técnica no âmbito da pecuária, conforme quadro abaixo,
DISCRIMINAÇÃO

REBANHO (cab.)

PRODUTOR (nº)

178.792

23.426

PECUÁRIA
Bovinocultura
Caprinocultura

80.868

6.770

Ovinocultura

146.253

12.583
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DESENV
OL
VIMENT
O AGRÁRIO
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO

· Realização de Cadastro Georreferenciado
de 13.305 imóveis rurais, objetivando o
conhecimento detalhado da estrutura
fundiária, nos municípios de Redenção, Brejo
Santo , Icó, Mauriti, Penaforte, Porteiras,
Umari, Crateús, Barro, Aurora, Jaguaribara
e Tururu.
· Regularização fundiária de 8.557 imóveis
rurais, permitindo a entrega dos títulos de
propriedade, representando um percentual de
crescimento da ordem de 29,20% em relação
a 2007.
· Realização de 90 vistorias, avaliações e
georreferenciamento de imóveis rurais no
âmbito do Crédito Fundiário, proporcionando
o financiamento de 47 imóveis, em benefício
de 420 famílias de agricultores de base
familiar.
· Realização do Cadastro Georreferenciado
de imóveis e cadastro de 400 famílias, para
elaboração de uma proposta de
reordenamento agrário, no município de
Quixeramobim.
DESENV
OL
VIMENT
O D
A AGRICUL
TURA
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR (FEDAF)

· Conclusão do projeto de melhoria do
sistema tecnológico de produção para
restauração da competitividade do Perímetro
Irrigado Jaguaribe-Apodi, com 100% de
adimplência.
· Acompanhamento da execução dos projetos
financiados pelo Fundo de Desenvolvimento
do Agronegócio - FDA em 2006/2007:
Projeto de Cultivo Protegido de Hortaliças e
Projeto de Aquisição e Instalação de Kits de
Medição Horosazonal de Energia,
implementado em parceria com a Coelce.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

OUTRAS AÇÕES

· Realização de estudos para revisão do
zoneamento da cultura da mamona no
Estado, juntamente com a Sudene, Ministério
da Agricultura, Embrapa, Funceme,
Ematerce, objetivando readequar a área
zoneada de riscos climáticos.
· Cadastramento de agricultores familiares
com interesse no plantio de oleaginosas para
o Projeto Biodiesel em 2009.
· Participação no Grupo Estadual de Gestão
da Lagosta - GEGLAG-CE, envolvendo
órgãos estaduais, federais, representações de
pescadores e armadores de pesca, para o
ordenamento da pesca da lagosta.
· Celebração de convênio com o Instituto
Centro de Ensino Tecnológico do Ceará –
CENTEC, para a realização de análises
microbiológica e físico-química do leite
distribuído pelo programa do leite.
· Realização de credenciamento de seis
empresas de pasteurização, para contratação
pelo Programa Leite Fome Zero.
· Priorização, pelo Projeto São José, do
fortalecimento de parcerias com instituições
que atuam no meio rural; (a) Funasa – em
torno de R$ 10 milhões para subprojetos de
abastecimento de água e saneamento; (b)
Incra – recursos da ordem de R$ 1,8 milhão
para as ações complementares de construção
de açudes, nos assentamentos trabalhados;
(c) BNB – financiamento de crédito para
pequenos produtores beneficiados com
subprojetos de trator, disponibilizando
recursos no valor de R$ 4,0 milhões para as
atividades produtivas. (d) BB/DRS – em torno
de 54% dos subprojetos produtivos
conveniados poderão utilizar recursos
adicionais por meio do programa de
Desenvolvimento Regional Sustentável, do
Banco do Brasil, que disponibilizou em torno
de R$ 12 milhões, para 27 municípios.

45

Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

· Assistência técnica a 1.010 produtores de
peixes, proprietários de 1.363 gaiolas de
criação, obtendo-se uma produção anual de
1.113,5 toneladas de pescado.
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· Efetivação de convênios com 40 associações
de assentamentos oriundos do Projeto Crédito
Fundiário, para implantação de 449
unidades habitacionais, distribuídos em 25
municípios do Estado, envolvendo recursos
de R$ 3,4 milhões.
· Participação da elaboração de regulamento
fitossanitário do Perímetro Irrigado do Baixo
Acaraú.
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· Criação do Fundo de Defesa Agropecuária
do Estado do Ceará – FUNDEAGRO.
· Criação de cinco comissões municipais,
para implantação do Projeto de Educação
Sanitária sobre uso correto de agrotóxicos e
destinação final de embalagens.

2009 | PPropostas
ropostas
AGRICUL
TURA FAMILIAR
AGRICULTURA

· Distribuição de 3.115,80 toneladas de
sementes das culturas de feijão, milho, arroz,
sorgo, algodão, mamona, gergelim e girassol;
12.000 metros cúbicos de maniva de
mandioca; 900.000 mudas e mais 360.000
garfos de cajueiro anão precoce para
enxertia; e aquisição de 10 milhões de
raquetes de palma forrageira para mais de
220 mil agricultores de base familiar,
· Modernização e fortalecimento de 50
agroindústrias de mandioca - casas de
farinha.
· Produção de 30 mil pacotes de Bacillus
thuringiensis, para atender 30 mil agricultores
de base familiar, no controle da lagarta do
cartucho do milho.

implantação de 1.400 ha, com a participação
dos agricultores de base familiar organizados,
introduzindo-se tecnologias de produção
pautadas nos princípios agroecológicos
sustentáveis e garantindo a incorporação de
valor agregado à produção em pequenas
agroindústrias comunitárias, em beneficio de
740 famílias.
· Desenvolvimento de ações com as
comunidades rurais de agricultores familiares,
visando à implementação de tecnologias
alternativas de convivência com o semiárido.
· Elaboração de projetos para agricultores
familiares, em parceria com o Banco do Brasil
e Banco do Nordeste do Brasil, visando o
acesso a crédito no valor de R$ 495 milhões
de reais, no âmbito do Pronaf, para
investimento e custeio.
· Cadastramento de 28.571 agricultores
familiares no Projeto Biodiesel.
· Distribuição de 15 mil toneladas de calcário
dolomítico para correção da acidez do solo e
de 50 toneladas de ácido bórico para o cultivo
de oleaginosas.
· Implantação de 46,95 mil hectares de
oleaginosas pelo Projeto Biodiesel do Ceará.
· Implantação de projetos de energia solar
para irrigação em áreas da agricultura
familiar.
· Implantação de 25 projetos com tecnologia
de geração de energia eólica.
· Implantação de 11 hortos de plantas
medicinais, em áreas de agricultura familiar.

· Adesão de 300 mil agricultores familiares,
em 176 municípios, ao Fundo Garantia
Safra.

· Implantação de cinco estruturas de cultivo
protegido para agricultores familiares no
cultivo de flores, folhagens e plantas
ornamentais, com a utilização de energia
eólica.

· Reativação da cultura do algodão, com a

· Implantação de 50 projetos de irrigação
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· Revitalização de 16 perímetros públicos
estaduais de irrigação, a partir das ações
levantadas pelo Estudo Propositivo de
Revitalização dos Perímetros, em 2.548
hectares de áreas irrigáveis do Estado.
· Implantação de oito hectares de fruticultura
irrigada e recuperação de 46 ha de irrigação
localizada.
· Capacitação de 70 técnicos da Ematerce
em sistema de produção de caju e de 1.000
agricultores na tecnologia de substituição de
copas de cajueiro.
· Implantação de 40 centros comunitários de
produção de leite (tanques de resfriamento),
beneficiando aproximadamente 1.000
produtores da agricultura familiar.
· Instalação de 55 tanques de resfriamento
de leite.
· Distribuição de 800 kits tecnológicos de
inseminação artificial, higienização da
ordenha e análise do leite.
· Monitoramento da gestão de 184 tanques
de resfriamento de leite.
· Capacitação de 671 produtores da
agricultura familiar assistidos pelo Projeto de
Caprinocultura Leiteira.
· Distribuição de 1.000 abelhas-rainha,
melhoradas geneticamente, beneficiando
200 produtores da agricultura familiar.
· Capacitação de 500 produtores da
agricultura familiar e de 120 técnicos em
apicultura.
· Realização do III Seminário Estadual de
Apicultura.
· Implantação de 40 apiários, com 800
colméias, beneficiando 40 famílias da
agricultura familiar.
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· Treinamento e capacitação de 330
aqüicultores/produtores, em 105 cursos,
envolvendo a gestão da aquicultura,
piscicultura superintensiva em tanques-rede,
associativismo
e
cooperativismo,
beneficiamento do pescado, educação
ambiental, uso de equipamentos para a
análise d’água, visando a sustentabilidade e
a gestão dos empreendimentos aquícolas.
· Inspeção em 62 unidades de abate de 65
mil bovinos, 35 mil suínos, 3,4 mil ovinos,
3,5 mil caprinos, 2,5 milhões de frangos e
970 avestruzes.
·
Realização
de
mapeamento
socioeconômico dos pescadores artesanais
de águas continentais do Estado.
· Realização do levantamento da cadeia
produtiva da tilapicultura do Ceará, visando
criar um banco de dados para controle e
planejamento das atividades aquícolas e de
pesca, conforme determina a legislação.
· Repovoamento, com 7 milhões de alevinos,
de 1.000 açudes públicos estaduais,
federais, de áreas de assentamento e
comunitários, em benefício de 25 mil
famílias.
· Elaboração de quatro projetos para
implantação de unidades demonstrativas de
piscicultura associativa em tanques-rede,
para reassentados na área de influência do
Açude Castanhão.
· Implantação do Mercado do Peixe, Terminal
Pesqueiro, elaboração de um estudo de
mercado sobre a tilápia no Estado, e
desenvolvimento da marca “TILÁPIA DO
CEARÁ”.
· Atendimento a 40 mil famílias, com a
construção de 40 mil cisternas, e realização
de 1.600 cursos de capacitação para os
beneficiários.
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localizada, buscando eficiência hídrica
energética, beneficiando 1.704 famílias.
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· Aquisição e distribuição de 20 milhões de
litros de leite pasteurizados tipo C.
· Aquisição e distribuição de 1,2 milhão de
litros de leite de cabra.
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· Implantação de 40 centros comunitários de
produção de leite. Convênio celebrado entre
SDA/Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate a Fome.
· Implantação de sistema de irrigação “off
farm” e “on farm”, da 2ª Etapa do Perímetro
de Agricultura Irrigada do Curupati, no
município de Jaguaribara, contemplando
uma área de 243 ha e atendendo 81 famílias
reassentadas.
· Implantação das culturas do Perímetro de
Agricultura Irrigada do Curupati - 2ª Etapa
no município de Jaguaribara (81 ha do
consórcio goiaba - maracujá, 81 ha de
mamão, 40,50 ha de uva e 40,50 ha
culturas temporárias).
· Implantação do sistema de irrigação “off
farm” e “on farm”, da 1ª Etapa do Perímetro
de Agricultura Irrigada do Mandacaru, no
município de Jaguaribara, contemplando
uma área de 396 ha e atendendo 132
famílias reassentadas.
· Implantação das culturas do perímetro de
agricultura irrigada do Mandacaru, 1ª Etapa,
no município de Jaguaribara (396 ha capim
irrigado), para pecuária leiteira.
· Introdução de 2.112 matrizes da raça
girolanda, no Perímetro Irrigado do
Mandacaru, beneficiando as 32 famílias
reassentadas.
· Implantação de 104 ha do consórcio goiaba
- maracujá, 104 ha de mamão, 52 ha de
uva e 52 ha culturas temporárias, no
Perímetro de Agricultura Irrigada Alagamar,
no município de Jaguaretama.

48

· Financiamento, pelo BNDES, para a
construção de 100 km de estradas, com
revestimento primário, para atendimento da
agricultura familiar com irrigação, que
beneficiará 415 famílias nos municípios de
Alto Santo, Aracati, Tabuleiro do Norte,
Iracema, Ibicuitinga, Morada Nova,
Jaguaretama e Solonópole.
· Recuperação de casas de bombas,
manutenção e operação da captação
flutuante e estação de bombeamento
secundária do Perímetro de Agricultura
Irrigada Alagamar, em Jaguaretama,
beneficiando 104 famílias reassentadas.
· Reabilitação da tomada d’água flutuante do
Perímetro de Agricultura Irrigada Curupati,
em Jaguaribara, beneficiando 150 famílias
reassentadas.
· Implantação do sistema de irrigação “off
farm” e “on farm”, da 2ª Etapa do Perímetro
de Agricultura Irrigada do Mandacaru, em
Jaguaribara, contemplando uma área de
114 ha, atendendo 38 famílias reassentadas.
· Apoio à implantação de sete Escolas
Agrícolas Familiares, nos Territórios Rurais.
· Implantação de Centro de Formação em
Agricultura Ecológica Urbana.
· Apoio ao desenvolvimento sustentável dos
sete territórios rurais já homologados pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA,
por meio das seguintes ações: aquisição de
20 gaiolas de peixes para jovens agricultores;
12 kits para irrigação; construção de um
entreposto de mel; aquisição de um kit de feira
móvel, com 30 barracas; instalação de
unidades demonstrativas para transição
agroecológica; aquisição de seis veículos e
32 motos, para acompanhamento das
atividades do programa cisternas; ampliação
e estruturação de espaço de vendas para
mulheres artesãs; e organização,
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· Instalação de colegiados, elaboração do
Plano Safra Territorial e do Plano de
Desenvolvimento Rural Sustentável, em seis
Territórios Rurais não homologados pelo
MDA.
· Apoio ao desenvolvimento da arte e cultura,
em 200 assentamentos estaduais e
comunidades rurais, por meio do Projeto de
Arte e Cultura na Reforma Agrária.
· Distribuição de 240 Arca das Letras, com
acervo de 52.800 livros, em parceria com as
Secretarias da Cultura e de Justiça e com
SRA/MDA, realizando ainda a capacitação
de 480 Agentes de Leitura, nos
assentamentos e comunidades onde serão
distribuídos os acervos.
· Construção de 600 unidades habitacionais
em assentamentos.
· Elaboração de 24 Planos de
Desenvolvimento e Recuperação dos
Assentamentos através de Convênio com o
SEBRAE.
· Implantação do Sistema de Informações dos
Assentamentos e Reassentamentos Rurais do
Estado
· Realização da Assistência Técnica e Extensão
Rural nos assentamentos estaduais,
atendendo a uma população de 1.600
famílias.
· Financiamento, pelo Projeto São José, de
448 projetos de abastecimento d’água, 166
projetos produtivos e 11 projetos sociais, no
valor de R$ 48,7 milhões, atendendo 31.250
famílias.
DEFESA AGROPECUÁRIA

· Obtenção da alteração da classificação do
Estado do Ceará para risco médio de Febre
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Aftosa, com o cumprimento das exigências
do MAPA, elevando, dessa forma, a
competitividade dos produtos agropecuários
cearenses no comércio nacional ou
internacional.
· Complementação do Fortalecimento da
estrutura da Adagri, com melhoria das
barreiras zoofitossnitárias e ampliação das
unidades no Estado.
· Transferência de todas as ações de Defesa
Agropecuária para a ADAGRI.
· Realização de convênio com o MAPA e com
prefeituras, para fortalecimento da ADAGRI
e ações de Defesa Vegetal.
· Contribuição para a produção de alimentos
seguros, livres de contaminações químicas,
físicas e biológicas, com a elaboração de
diagnóstico sobre aplicação das boas
práticas na produção dos principais produtos
oriundos da agricultura familiar na RMF.
· Realização de 300 eventos de educação
sanitária e distribuição de 100.000
exemplares de material educativo e
informativo para conscientizar a população
cearense da importância da Defesa
Agropecuária quanto ao risco da ocorrência
de doenças e pragas que acometem animais
e vegetais.
· Manutenção da condição de área livre de
Sigatoka Negra, viabilizando a manutenção
e abertura de novos mercados para a cultura
da banana, com o monitoramento de 60
municípios com maior representatividade na
produção.
· Manutenção da condição de área livre de
Anastrepha grandis, permitindo o livre trânsito
de cucurbitáceas e abertura de novos
mercados, com a fiscalização e
monitoramento dos 13 municípios envolvidos.
· Contribuição para a implantação e
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reestruturação e fortalecimento dos
colegiados.
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manutenção de pomares de goiabeiras livres
de nematóides-das-galhas, com a inspeção
dos maiores viveiros produtores de mudas e
propriedades inseridas em oito perímetros
irrigados.
· Participação na Elaboração de regulamento
fitossanitário nos oito perímetros irrigados do
Estado.
ABASTECIMENT
O ALIMENT
AR
ABASTECIMENTO
ALIMENTAR
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· Comercialização de 520 mil toneladas,
gerando uma circulação monetária da
ordem de R$ 650 milhões.
· Construção e operacionalização da Ceasa
Cariri, com uma estimativa de
comercialização de 65.000 toneladas, nos
primeiros 12 meses.
· Ampliação do Ceasa nos Bairros, colocando
mais três unidades volantes, com a
possibilidade de atender até 30 bairros/
semana, beneficiando cerca de 24 mil
famílias por mês.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL

· Assistência técnica a 140.100 agricultores
nas ações de todos os programas e projetos
coordenados pela SDA.
· Apoio e Fortalecimento do Setor Leiteiro da
Agricultura Familiar
- Formação de 477 técnicos, com a
realização de 27 eventos de capacitação,
nas principais bacias leiteiras do Estado.
- Capacitação de 1.625 agricultores/as
familiares, com a realização de 27 cursos,
nas principais bacias leiteiras do Estado.
- Realização de oito eventos metodológicos,
envolvendo diretamente 750 agricultores
familiares.
· Apoio e Fortalecimento do Setor
Mandioqueiro da Agricultura Familiar.
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- Formação de 104 técnicos por meio de
seis eventos de capacitação, nas principais
regiões de produção de mandioca.
- Capacitação de 200 agricultores
familiares, com a realização de 10 cursos,
nas principais regiões agricultoras do
Estado.
- Realização de 34 eventos metodológicos,
envolvendo
diretamente
1.200
agricultores familiares.
· Industrialização da Agricultura Familiar –
Agroindústria Familiar.
- Formação de 275 técnicos por meio de
15 eventos de capacitação, nos
municípios a serem trabalhados pelo
programa.
- Capacitação de 455 agricultores familiares
através de 37 cursos em Boas Práticas de
Fabricação (BPF).
· Apoio a Comercialização dos Produtos e
Serviços da Agricultura Familiar.
- Formação de 412 técnicos, com a
realização de 34 eventos de capacitação
sobre apoio a comercialização e
cooperativismo, nos municípios a serem
trabalhados pelo programa.
- Capacitação de 782 agricultores familiares
através de 19 cursos sobre apoio a
comercialização e cooperativismo
autogestionário.
· Produtos e Mercados Diferenciados da
Agricultura Familiar.
- Formação de 187 técnicos através de 40
eventos de capacitação sobre Produtos e
Mercados Diferenciados da Agricultura
Familiar, nos municípios a serem
trabalhados pelo Programa.
- Capacitação de 1.080 agricultores
familiares através de 54 cursos sobre
Produtos e Mercados Diferenciados da
Agricultura Familiar, nos municípios a
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· Geração de Emprego e Renda da
Agricultura Familiar – Atividades NãoAgrícolas – Turismo Rural.
- Formação de 182 técnicos através de 45
eventos de capacitação sobre produtos e
mercados diferenciados da agricultura
familiar.
- Capacitação de 538 agricultores/as
familiares por meio de 34 cursos sobre
produtos e mercados diferenciados da
agricultura familiar.
· Estratégias de Fortalecimento da Agricultura
Familiar na Cadeia do Biodiesel.
- Formação de 247 técnicos por meio de
18 eventos de capacitação sobre a cadeia
produtiva do Biodiesel.
- Capacitação de 1.885 agricultores
familiares com a realização de 57 cursos
sobre a cadeia produtiva do biodiesel.
- Implantação de 15 Unidades Técnicas
Demonstrativas, envolvendo na condução
300 agricultores/as familiares.
· Qualificação dos Agentes de ATER –
Formação de Agentes de ATER.
- Formar 739 técnicos na metodologia
participativa e na nova abordagem de ATER
para atuarem, junto aos agricultores/as
familiares, em 17 eventos de capacitação
(inicial e continuada).
· Sistemas de Produção Sustentáveis –
Agroecologia.
- Formação de 994 técnicos por meio de
15 eventos de capacitação sobre a
agroecologia,
- Capacitação de 645 agricultores familiares
por meio de 16 eventos de capacitação
sobre a agroecologia, nos municípios a
serem trabalhados.
- Instalação de 18 UTD sobre agroecologia
– compostagem/biofertilizantes/sistemas
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agroflorestais,
envolvendo
agricultores familiares.
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· Atendimento a 1.000 famílias de agricultores
familiares para acesso a terra, por meio de
ações de vistoria, avaliação e
georreferenciamento de imóveis rurais, no
âmbito do Programa Nacional de Crédito
Fundiário.
· Realização do cadastro georreferenciado de
28.325 imóveis rurais e regularização
fundiária de 17.144 imóveis, que serão
beneficiados com títulos de propriedades, em
parceria com o Ministério de Desenvolvimento
Agrário, Banco Interamericano de
Desenvolvimento e Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária.
DESENV
OL
VIMENT
O D
A AGRICUL
TURA
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR (FEDAF)

· Financiamento de R$ 1,44 milhão para a
implantação de 4.900 ha de cajueiro anão
precoce enxertado e recuperação de
cajueiros improdutivos, beneficiando 2 mil
famílias.
· Financiamento de R$ 1,1 milhão para
aquisição e instalação de 1.500 kits de
medição horosazonal de energia,
beneficiando 1.500 famílias.
· Financiamento R$ 358 mil para implantação
de dez projetos produtivos diversificados, com
avançadas tecnologias de irrigação,
drenagem, biocompostagem, recuperação
de matas ciliares, eficiência energética, em
benefício das famílias residentes nas áreas de
influência dos projetos.
· Financiamento de R$ 195 mil para
implantação de cinco projetos, com a
tecnologia de geração de energia solar, para
acionamento de eletrobomba, beneficiando
as famílias da área de influência do projeto.
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serem trabalhados pelo programa.
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· Financiamento de R$ 92,4 mil para
implantação de 11 hortos de plantas
medicinais, visando o fornecimento de
matéria prima com controle de qualidade em
áreas de associações comunitárias,
assentamentos e unidades de agricultura
familiar, beneficiando 55 famílias.

· Financiamento de R$ 100 mil para
implantação de dois projetos de criação e/
ou engorda de pequenos animais, que
possam ser desenvolvidos em pequenas
áreas, beneficiando 30 famílias.

Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

· Financiamento de R$ 150 mil para
implantação de cinco estruturas de cultivo
protegido para agricultores familiares, para
cultivo de flores, folhagens e plantas
ornamentais, utilizando energia eólica,
beneficiando 25 famílias.

· Financiamento de R$ 900 mil para
implantação de 50 projetos de irrigação
localizada, buscando eficiência hídrica,
energética, com respeito ao meio ambiente,
beneficiando 50 famílias.
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LOGÍSTICA DE TRANSPOR
TE
TRANSPORTE
TE,, COMUNICAÇÃO E ENERGIA

A globalização da economia gerou sérios
desafios ao poder público, responsável maior
pela implantação das infraestruturas
necessárias à dinamização da economia. A
existência de gargalos estruturais e logísticos
encarece a produção local, gera custos,
diminui a competitividade de produtos nos
mercados e põe em risco a continuidade do
crescimento econômico sustentável.
Os investimentos realizados em infraestrutura
têm efeito imediato na redução de custos
gerais da economia. Esse efeito poderá ser
potencializado se a infraestrutura beneficiada
for estratégica, alavancadora de
empreendimentos produtivos que dinamizem
a cadeia produtiva da área ou do estado em
que ela está sendo implantada, viabilizando
negócios, gerando empregos, demandando
insumos, serviços de logística e aumentando
a arrecadação tributária.
O Governo do Ceará reputa a infraestrutura
como pré-condição para o crescimento
sustentável.
Considerando que a existência de uma
adequada infraestrutura de transportes
constitui-se fator fundamental para a
expansão da economia cearense, e que a
atual apresenta limitações a um maior
crescimento
econômico,
com
competitividade, em relação a outros estados
da Federação, investimentos de grande
magnitude estão sendo iniciados, com
conclusões previstas para até 2010, cabendo
destacar os empreendimentos nas áreas de
energia, de transporte rodoviário, portuário
e ferroviário.
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Esses investimentos estão inseridos no Eixo
de Governo ECONOMIA PARA UMA VIDA
MELHOR, por meio de programas e projetos
voltados para o aumento da competitividade
econômica do Estado, com foco nos
resultados setoriais, Melhoria da Logística de
Transporte e Autossuficiência da Matriz
Energética do Estado.
Na área portuária, o Complexo Industrial e
Portuário do Pecém – CIPP possui um
terminal moderno, em condições de propiciar
operações portuárias eficientes, com tarifas
competitivas, acessos rodoviários e ferroviários
livres e independentes de confinamentos
provocados por centros urbanos.
Sendo um porto público de uso privado, sua
moderna operação tem permitido a atração
de grandes armadores mundiais,
possibilitando o estabelecimento de escalas
regulares nas principais linhas de navegação
marítima de longo curso e cabotagem,
integrando-o às grandes rotas internacionais
e nacionais de navegação.
O crescimento do volume de carga
movimentada apresenta resultados
satisfatórios, sendo a primeira instalação
portuária do Brasil na exportação de frutas
(280.000 (*) toneladas), e a segunda na
exportação de calçados (14.500(*)
toneladas). O melão e banana são as frutas
que mais se destacam na pauta. Até o final
do ano, as exportações cearenses, através do
TPP, deverão ultrapassar o valor de 610(*)
milhões de dólares. No sentido de
importação, temos como destaque o aço,
com 360.000(*) toneladas, e o algodão, com
31.000(*) toneladas, que representa a
segunda maior movimentação, comparada
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com as demais instalações portuárias do
Brasil, conforme dados da SECEX/
CEARÁPORTOS.

por conta das obras de adequação do Píer
2, para permitir a movimentação de gás
natural.

Em 2008, estima-se que a movimentação de
cargas gerais e contêineres (importação e
exportação) no TPP atingirá 1.460.000
toneladas, representando um percentual de
crescimento da ordem de 7% em relação a
2007 (excetuando a movimentação de granel
líquido). A movimentação de contêineres, por
sua vez, atingirá, aproximadamente, 142.000
TEU’S. É importante salientar que não houve
movimentação de granel liquido em 2008,

De janeiro a dezembro de 2008, a
movimentação de carga exportada deverá
ultrapassar o valor de 590.000(*) toneladas
e a carga importada a cifra de 870.000(*)
toneladas, apresentando um crescimento de
16% em relação ao mesmo período de 2007
(excetuando a movimentação de granel
líquido).
(*) Dados por ano (Estimados Nov e Dez/
2008).

EVOLUÇÃO NA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS - EXPORTAÇÕES
(TONELADA)

(*) Dados por ano Estimados Nov e Dez.

EVOLUÇÃO NA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS - IMPORTAÇÕES
(TONELADA)

(*) Dados Estimados Nov e Dez de 2008 (sem granel líquido).
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Dessa forma, o Governo do Estado investirá,
nos próximos anos, recursos da ordem de R$
2,3 bilhões, destinados à ampliação e
modernização do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém, na construção do
Terminal de Múltiplo Uso - TMUT, obra de
fundamental importância para a viabilização
da Companhia Siderúrgica; na aquisição de
Scanner de Contêineres, para agilizar o
processo de inspeção, evitando o atraso de
embarques e possibilitando maior eficiência
e segurança das operações, atendendo aos
mais recentes padrões internacionais; na
expansão do Molhe (quebra-mar), para
proteção das embarcações que utilizarão o
Terminal de Múltiplo Uso; na ampliação de
Tomadas Frigoríficas, objetivando melhorar o
atendimento aos exportadores e consolidar
a posição de principal porto do Brasil no
escoamento de frutas e pescados; na
construção do Terminal Intermodal de
Cargas, destinado a atividades portuárias
complementares, como armazenamento de
contêineres vazios e granéis, centros de
distribuição, zonas de apoio logístico e outras;
na construção da Correia Transportadora
cujo equipamento cria condições
operacionais adequadas ao transporte de
matérias-primas destinadas à usina
siderúrgica e na construção de Bloco de
Utilidades, para atendimento a todos os
usuários do Terminal Portuário, reunindo salas
de escritórios, área de alimentação, agências
bancárias, agência dos Correios, cartório,
auditório e outros serviços.

Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

Cabe destacar a implantação da Usina de
Regaseificação da Petrobrás, no píer 2 do TPP,
com capacidade de 7 milhões de metros
cúbicos anuais, assegurando o suprimento
de gás natural no Estado do Ceará e em
outros entes de Federação, destinado às
termoelétricas, indústrias e uso veicular.
Os investimentos na malha viária cearense
visam garantir condições satisfatórias para
deslocamento das cargas rodoviárias,
conforto e segurança aos usuários e
atendimento às demandas de infraestrutura
viária.
Para essa área, ressalte-se o Programa CEIII, iniciado em 2008, resultante de uma
operação de crédito firmada entre o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID e o
Governo cearense, destinado a um Plano de
Investimento de preservação do patrimônio
estadual, em programa de reabilitação,
duplicação e pavimentação de rodovias de
integração e acessos aos pólos de
desenvolvimento do Estado.
Atualmente, a malha rodoviária pavimentada
do Estado corresponde a uma extensão total
de 5.866,31km. Os investimentos realizados
em 2008 na conservação e manutenção
preventiva garantiram-lhe a meta prevista de
80% em bom estado em termos de condição
de trafegabilidade.
Destaquem-se, ainda, os investimentos
realizados na conservação dos 4.858,61 km
de rodovias não pavimentadas (em
revestimento primário) da Malha Rodoviária
Estadual; na conclusão da restauração de
95,05 Km de estradas; e na implantação
de 68,66 Km de rodovia.
No atendimento às demandas da
infraestrutura viária, necessária para a
implantação de empreendimentos turísticos,
cujos benefícios estão diretamente
relacionados ao incremento da atividade
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Diante desse cenário, o Terminal Portuário do
Pecém aponta a necessidade de
implementação de um sistema logístico com
infraestruturas mais ousadas, de modo a
suportar a expansão das atividades do
Complexo Industrial e Portuário, notadamente
em função da implantação da Refinaria de
Petróleo, da Usina Siderúrgica e das
Termoelétricas.
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turística e à geração de emprego e renda, foi
construída a rodovia de acesso às praias do
Litoral Leste de Aquiraz, numa extensão de
2,00 Km e a duplicação da CE 040, no
trecho Aquiraz – Entr. CE – 453, numa
extensão de 6,50 Km (Sistema Viário Aquiraz
- Resort).
No setor de transporte de passageiros,
merece destacar a inclusão das obras do 1º
estágio do Trem Metropolitano de Fortaleza
– linha sul do METROFOR, dentre os projetos
prioritários de investimentos em infraestrutura do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC, do Governo Federal, com
o aporte de recursos no valor de R$ 738,00
milhões da União e R$ 207,73 milhões
recursos do Estado, perfazendo um total de
R$ 945,73 milhões, recursos esses suficientes
para a conclusão das obras até 2010. Até
outubro de 2008, o empreendimento
apresenta um avanço físico acumulado de
53,3%.
Em continuidade à modernização do Sistema
de Trens Urbanos de Fortaleza, estão previstas
a elaboração do estudo de viabilidade para
implantação da linha Leste, ligando a Estação
João Felipe (Centro) à Unifor, e do projeto
executivo do VLT – Veículo Leve sobre Trilhos
para o ramal Parangaba - Mucuripe .
Na área da energia, especial atenção vem
sendo dado à diversificação da matriz
energética do Estado, com ênfase à energia
limpa, com apoio ao desenvolvimento de
tecnologia para o Projeto Energia das Ondas,

resultante de parceria com a Universidade
Federal do Rio de Janeiro, para implantação
de um protótipo de geração de energia
elétrica por ondas do mar; à elaboração de
estudos e projetos de viabilidade e localização
para a estruturação de subestações e linhas
de transmissão coletoras de energia eólica;
à elaboração dos Atlas do Potencial Eólico e
Solarimétrico do Estado do Ceará; aos
investimentos na ampliação na rede de
distribuição de gás natural, na garantia do
suprimento, na interiorização da rede de
distribuição para o atendimento a pólos
industriais no Estado do Ceará, notadamente
as usinas termoelétricas e demais
empreendimentos a serem implantados no
Complexo Portuário Industrial do Pecém.
Cabe destaque a produção de energia eólica,
com a implantação da infraestrutura viária
para os 14 parques eólicos privados no
Estado, com 517,93 MW previstos, tendo
sido já realizados 82,13MW, através do
programa Federal PROINFA. Atualmente o
Ceará ocupa o 2º lugar no ranking de
produção de energia eólica no Brasil, e, ao
final de julho do próximo ano, com a
conclusão do restante dos parques,
passaremos para o 1º lugar.
Evolução do Mercado de Gás Natural
A Companhia de Gás do Ceará (CEGÁS)
termina o ano de 2008 com uma tendência
de crescimento no volume de vendas de gás
natural não-térmico de 3% e térmico de
240%.

Fornecimento de Gás Natural por Segmento – Dezembro/2008
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Há também uma preocupação constante, por
parte do Governo do Estado, na
implementação das metas de segurança do
trânsito em vias públicas. Nesse sentido,
campanhas educativas vêm sendo
implementadas continuamente pelo DETRAN,
com cursos, palestras, blitze’s educativas,
peças teatrais e outros eventos ligados à
educação no trânsito, além da intensificação

de ações fiscalizatórias, com melhoria na
abordagem e controle, objetivando reduzir o
número de infratores no trânsito e,
conseqüentemente, os índices de acidentes
nos Estados do Ceará. Os indicadores de
resultados obtidos em 2008, incorporados
na seqüência histórica dos últimos anos,
podem ser visualizados nos quadros
seguintes.

INDICADORES DE RESULTADOS (GPR)
Aumento das Condições de Segurança no Trânsito e Transportes
RESULTADOS

DESCRIÇÃO
Nº de Vítimas Fatais no Trânsito p/10.000

METAS

2005

2006

2007

2008

2009

15,40

13,53

12,18

11,81

11,22

18,43

17,46

15,57

16,19

15,38

218,36

195,69

168,48

167,80

159,41

261,32

252,57

239,08

215,18

204,42

veículos
Nº de Vítimas Fatais no Trânsito p/100.000
habitantes
Nº de Acidentes no Trânsito p/10.000
veículos
Nº de Acidentes no Trânsito p/100.000
habitantes

OBS: Índices calculados anualmente. Salientamos que houve redução em todos os índices dos
indicadores mensurados no que se refere aos comparativos de 2007 em relação aos anos
anteriores.
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INDICADORES DE PRODUTOS (GPR)
(Programa Estadual de Otimização do Trânsito)
Indicadores

Metas 2008

Projeção

2008*
%

Realizado

2009

6.280

72,29

4.540

6.800

480

39,79

191

2.160

Nº de Multas Aplicadas

42.000

115,07

48.359

46.000

Nº de Blitze Realizadas

4.400

108,18

4.440

4.620

520.000

75,82

394.289

546.000

11.460

106,99

12.261

12.000

475

100

475

520

Nº de Habilitações Apreendidas
Nº de Eventos Realizados

Nº de Veículos Fiscalizados
Nº de Veículos Irregulares Apreendidos
Nº de Autuações por Embriaguês *
* através do aparelho etilômetro.
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*OBS: Meses Out/Nov/Dez/2008 - Calculados pela Media Mensal

Indicadores Especiais - Acidentes de Trânsito
Operação Carnaval

2007

Variação (%)

2008

Total Geral de Acidentes

326

-1,53

321

Número de Mortos

28

25

35

Número de Feridos

197

2,54

202

Salientamos que houve uma redução do número de acidentes, embora tenha aumentado a gravidade
(aumento no nº de mortos e feridos).

Operação Semana Santa

2007

Variação (%)

2008

Total Geral de Acidentes

161

28,57

207

Número de Mortos

32

-59,38

13

Número de Feridos

124

8,06

134

Apesar do acréscimo do nº de acidentes e de feridos, verificou-se um decréscimo significativo
no número de mortos.

Acidentes de Trânsito no Estado
Total Geral de Acidentes

2006

Variação (%)

2007

Variação (%)

2008 (até Agosto)

20.680

-3,86

19.882

-35,36

12.851

Número de Mortos

1.428

0,63

1.437

-38,62

882

Número de Feridos

11.226

-8,44

10.279

-32,13

6.976

Acidentes por 10.000 veículos

195,69

-13,90

168,48

-39,99

101,09

Analisando o índice de acidentes por 10.000 veículos, verificamos uma significativa redução, visto que a
variação entre os índices anuais é de –13,90% (2006-2007).
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· Revisão do Plano de Gerenciamento de
Resíduos

INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA

T ERMINAL PORTUÁRIO

DO

PECÉM

· Emissão da ordem de serviço para
implantação de 264 novas tomadas para
contêineres refrigerados no pátio de cargas
do Terminal Portuário, no decorrer do
exercício de 2009.
· Implantação de duas novas balanças
rodoviárias.
· Início do processo licitatório para
fornecimento e instalação das Correias
Transportadora.
· Início das obras de construção do Bloco de
Utilidades e Serviços da CEARÁPORTOS no
Terminal Portuário, reunindo salas de
escritórios, área de alimentação, agências
bancárias, agências dos Correios, cartório,
auditório e outros serviços, para atender as
demandas dos usuários verificadas pela
crescente movimentação de cargas no
Terminal, com término previsto para julho/
2009.
· Início do processo licitatório para os projetos
básicos e executivos do Terminal de Gás
Natural – TGAN.
· Elaboração dos editais dos projetos
executivos, obra e gerenciamento do Terminal
Intermodal de Cargas;
· Elaboração do estudo para a logística de
operação no PIER 1, com a movimentação
de 4 guindastes.
· Realização dos monitoramentos da biota
terrestre das águas oceânicas, da biota
marinha e das águas costeiras
(balneabilidade) e envio de relatórios ao
IBAMA relativos ao controle ambiental da
área do CIPP;
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Sólidos

do

Terminal,

em

conformidade com as orientações da
ANVISA;
· Revisão do projeto RECICLAPORTO,
envolvendo ações de coleta seletiva e
responsabilidade socioambiental;
· Aquisição de 3 power-packs (geradores de
energia para plugagem de contêineres
refrigerados) para o Terminal Portuário,
objetivando melhorar o atendimento aos
exportadores e consolidar a posição como
principal Porto do Brasil no escoamento de
frutas e pescados.
· Início da construção do Terminal de MúltiploUso (TMUT), cuja obra é essencial para a
viabilização da siderúrgica do Pecém e de
termoelétricas que irão se instalar no
Complexo, uma vez que liberará o Píer 1 para
operar exclusivamente com importação de
matérias-primas para esses empreendimentos
(carvão mineral e minério de ferro), além de
dotar o Terminal de uma nova estrutura mais
moderna e produtiva para movimentação de
contêineres e carga geral, com término
previsto para dezembro/2010.
· Início da construção de uma unidade de
apoio ao gate portuário, visando aumentar
a eficiência e conforto das operações
realizadas, com término previsto para março/
2009.
· Inicio dos estudos de implantação de 3 ETE
– Estações de tratamento de esgoto para o
TPP;
· Construção do prédio do almoxarifado e
cargas perigosas.
· Instalação no Píer 2, do Terminal Flexível de
GNL da Petrobrás.

59

Logística de Transporte, Comunicação e Energia

2008 | Realizações

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

I NFRAESTRUTURA DE T RANSPORTE T ERRESTRE –
M ALHA R ODOVIÁRIA
Programa de Conservação Rodoviária

· Conservação de 5.788,98 km de rodovias
pavimentadas da Malha Rodoviária Estadual.
· Conservação de 4.867,75 km de rodovias
não pavimentadas (em revestimento primário)
da Malha Rodoviária Estadual.

Logística de Transporte, Comunicação e Energia

· Implantação e pavimentação asfáltica da
variante do trecho Crato - Batateiras, com
extensão de 1,23 Km.

· Restauração da CE-085, no trecho CE-090
Entr. CE-341 – Caucaia - Quatro Bocas, com
extensão de 59,00 Km.
· Melhoramento da rodovia CE-040 1ª
etapa, urbanização e irrigação no trecho
Viaduto CABA (Centro Administrativo
Barbara de Alencar) – Entrada Seis Bocas,
com extensão de 2,85 Km.
· Restauração da CE 090, no trecho Entrada
CE 085 - Icaraí – Tabuba, com extensão de
6,00Km;

· Restauração na rodovia CE- 377, no trecho
Limoeiro – Quixeré, com extensão de 18,10
Km.

· Implantação no trecho Entroncamento. CE-

· Restauração e melhoramento na rodovia CE176, no trecho Aratama - Assaré , com
extensão de 22,39 km.

· Implantação do trecho Contorno de

· Implantação da rodovia CE-085, no trecho
Barrento - Aracatiara, com extensão de 33,06
Km (PRODETUR II).

2,30KM;

· Implantação da rodovia CE-085, no trecho
Aracatiara – Itarema, com extensão de 39,15
Km (PRODETUR II).
· Pavimentação da rodovia CE- 433, no
trecho Itarema – Almofala, com extensão de
8,84 Km (PRODETUR II).
· Pavimentação da rodovia CE-085, no trecho
Parazinho – Granja, com extensão de 22,71
Km (PRODETUR II).

453- Praias do Litoral Leste de Aquiraz, com
extensão de 2,45Km;

Jaguaretama (entorno do açude e
urbanização / paisagismo), com extensão de

· Pavimentação do acesso à Quatiguaba,
com extensão de 5,06Km;
· Pavimentação asfáltica da rodovia CE-397,
no trecho Brejo Santo - Poço do Pau, com
extensão de 2,50 Km;
· Pavimentação da rodovia CE-176, no trecho
Amontada – Aracatiara – Icaraí, com
extensão de 4,40 Km; (PRODETUR II)
· Pavimentação da rodovia CE-085, no trecho
Gijoca de Jericoacoara – Parazinho, com

· Recapeamento da rodovia CE-292, no
trecho Juazeiro do Norte - Crato (pista dupla),
com extensão de 7,00 Km.

extensão de 8,80 Km (PRODETUR II)

· Duplicação da rodovia CE-040, no trecho
CE- 453 – Aquiraz – (Sistema Viário Aquiraz
– Resort), com extensão de 7,00 Km.

18,00 Km; (PRODETUR II).

· Construção do trecho Barbalha - Jardim /
variante IBACIP (complemento), na rodovia
CE-060, com extensão de 1,70 Km.
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· Pavimentação da rodovia CE-311, no trecho
Granja - Viçosa do Ceará, com extensão de

R ESUL
TADOS A LCANÇADOS
ESULT

EM

2008:

· Alcance do índice de trafegabilidade de 80%
da condição “boa” na malha rodoviária
estadual.
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INDICADORES DO PROGRAMA RODOVIÁRIO - (DEZ/2008)
INDICADOR 1: QUILÔMETRO DE RODOVIA RESTAURADA
TRECHO

59,00

Restauração da Rodovia CE- 377 no trecho Limoeiro – Quixeré

2,00

Restauração da rodovia CE-090 no trecho entr. CE 085 - Icaraí -Tabuba

6,00

Complemento da restauração da Rodovia CE 176 no trecho Aratama – Assaré

11,20

Restauração da rodovia CE-292 no trecho Crato – Juazeiro do Norte

14,00

Melhoramento da Rodovia CE-040, 1ª etapa, urbanização e irrigação no trecho viaduto
capa – entr. Seis Bocas

2,85

TOTAL

95,05

Logística de Transporte, Comunicação e Energia

EXTENSÃO (Km)

Restauração da CE-085 no trecho entr. CE 090 - entr. CE 341 (Caucaia - Quatro Bocas)

INDICADOR 2: QUILÔMETRO DE RODOVIA IMPLANTADA
TRECHO

EXTENSÃO (Km)

Construção da variante na CE 060 – IBACIP no trecho Barbalha - Jardim

1,70

Duplicação da rodovia CE 040 no trecho Aquiraz – entr. CE 453 ( sistema viário Aquiraz –

2,90

Resort)
Implantação e pavimentação asfáltica na rodovia CE- 292 no trecho Crato - Batateiras

0,85

Implantação no trecho entr. CE- 453- Praias do Litoral Leste de Aquiraz

1,96

Pavimentação asfáltica da rodovia CE-397 no trecho Brejo Santo - Poço do Pau

2,50

Implantação do trecho contorno de Jaguaretama (entorno do açude e urbanização /

0,30

paisagismo)
Pavimentação do acesso à Quatiguaba

4,00

Pavimentação da rodovia CE-176 no trecho Amontada – Aracatiara – Icaraí (Prodetur II)

4,4

Pavimentação da rodovia CE-085 no trecho Jijoca de Jericoacoara – Parazinho

8,8

(PRODETUR II)
Pavimentação da rodovia CE-311 no trecho Granja - Viçosa do Ceará (PRODETUR II)

18

Implantação da rodovia CE-085 no trecho Barrento - Aracatiara

3,6

Implantação da rodovia CE-085 no trecho Aracatiara – Itarema

10,1

Pavimentação da rodovia CE- 433 no trecho Itarema – Almofala

2,74

Pavimentação da rodovia CE-085 no trecho Parazinho – Granja

6,81

TOTAL

68,66

INDICADOR 3: QUILÔMETRO DE RODOVIA ESTADUAL MANTIDA
TRECHO

EXTENSÃO (Km)

Malha Rodoviária Pavimentada

5.788,98

TOTAL

5.788,98
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Infra-Estrutura de Transporte Terrestre
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· PROGRAMA CEARÁ III
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QUADRO RESUMO DAS OBRAS DO PROGRAMA CEARÁ III

Logística de Transporte, Comunicação e Energia

PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
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PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - CEARÁ III

I NFRAESTRUTURA DE
A EROPORTUÁRIO

TRANSPORTE

· Construção do Aeroporto de Tauá – Obra
com 60% dos serviços realizados.
· Construção do Aeroporto de Aracati –
Empreendimento com 53% dos serviços
realizados.

R ESUL
TADOS A LCANÇADOS E M 2008:
ESULT
· Aumento da freqüência de vôos.
· Aumento do número de passageiros.
· Melhoria do atendimento ao usuário.
· Inicio das obras do aeroporto de Tauá,
proporcionando novos investimentos na
Região dos Inhamuns.
· Inicio das obras da reforma e ampliação do
Aeroporto do Aracati, consolidando a região
como trade turístico do Ceará.
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MOVIMENTO AÉREO ANUAL DE PASSAGEIROS NOS AERÓDROMOS ADMINISTRADOS PELO DER

I NFRAESTRUTURA M ETRÓ F ERROVIÁRIO
METROFOR
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1º Estágio - Linha Sul
Em setembro de 2007, o Governo do Estado do Ceará, juntamente com o Ministério das Cidades,
definiram as responsabilidades para o aporte dos recursos faltantes para a finalização das obras
do 1º Estágio – Linha Sul do PROJETO METROFOR, como segue:
ORIGEM DOS RECURSOS

UNIÃO

ESTADO

TOTAL

Complementares

79.268.904

53.594.305

132.863.209

TOTAL

79.268.904

53.594.305

132.863.209

Aprovação, pelo Ministério das Cidades, do aditivo no. 2 ao Convênio 011-2005/P, que aponta
a garantia do aporte dos recursos acrescidos pelo PAC, sob responsabilidade da UNIÃO, e, dos
recursos complementares pela UNIÃO e ESTADO DO CEARÁ. O equacionamento de aporte
dos recursos passa a ser conforme tabela abaixo:
ORIGEM DOS RECURSOS

UNIÃO

ESTADO

TOTAL

Convênio Original

344.979.598

154.139.712

499.119.310

PAC

313.756.000

-

313.756.000

Complementares

79.268.904

53.594.305

132.863.209

TOTAL

738.004.502

207.734.017

945.738.519

Até outubro de 2008, podem ser destacadas,
como relevantes, as seguintes realizações:
M ATERIAL R OD
ANTE
ODANTE

E

S ISTEMAS FIX
OS
IXOS

Estão sendo analisadas alternativas para o
fornecimento de material rodante, tendo sido
aprovada pelo Governo do Estado a inclusão
no Orçamento para a licitação de mais 10
TUE’s. O primeiro lote dos equipamentos
importados dos sistemas de energia,
telecomunicações e catenária já se encontra
no Estado.
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R EALIZAÇÃO

DE

O BRAS C IVIS

· Trecho em Superfície
- Centro de Manutenção, Vila das Flores e
Couto Fernandes (aproximadamente 18
km de via), Alto Alegre, Aracape, Conjunto
Esperança, Manoel Sátiro, Couto
Fernandes.
· Trecho Elevado – Polo de Parangaba
- Estações Vila Pery, Parangaba, Montese,
Couto Fernandes.
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- Estação Benfica, São Benedito e Lagoinha.
E VOL
UÇÃO F ÍSICA
OLUÇÃO

DO

E MPREENDIMENT
O
MPREENDIMENTO

O empreendimento apresenta um avanço
físico acumulado, até outubro de 2008, de
53,3%, com a seguinte composição:
· Estudos, Projetos e Administração 90,2 %
· Obras Civis Linha Sul - 70,3 %
· Obras Civis Ligação Norte-Sul da Linha de
Carga - 100,0 %
· Sistemas Fixos - 27,2 %
· Material Rodante - 19,8 %
· Integração de Sistemas - 51,5 %
· Desapropriação - 92,6 %
R EMODELAÇÃO

DA

L INHA O ESTE

Elaboração do Termo de Cooperação Técnica
para Operacionalização da Transferência
Financeira dos recursos da contrapartida do
Governo do Estado do Ceará para o
METROFOR, para a cobertura das despesas
com execução das obras de recuperação e
melhorias da Linha Oeste, nas categorias
investimentos de desapropriações, remoção
das interferências e recuperação de material
rodante, no trecho João Felipe – Caucaia,
estabelecendo a transferência dos recursos
com valor total no montante de R$ 10 milhões
de reais.
· Repasse ao METROFOR do montante de
R$ 28,9 milhões, de novembro de 2006 a
setembro 2008 pelo BIRD; e, pelo Governo
do Estado do Ceará, o montante de 2,4
milhões, a título de contrapartida.
· Assinatura de contratos no valor de R$ 88,5
milhões, para realização dos serviços
discriminados:
- construção do Viaduto Rodoviário da Linha
Oeste, na Rua Visconde de Cauipe, e
remoção das interferências no seu
entorno.
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- execução das obras civis e sistemas fixos
da Linha Oeste.
-

execução de serviços técnicos
especializados para gerenciamento e
supervisão das obras civis e de serviços de
sistemas fixos e de material rodante.

- serviços técnicos especializados de
consultoria no estudo das tecnologias
existentes de sistemas de bilhetagem
eletrônica de transportes de passageiros
e elaboração de projeto básico da solução
mais adequada do METROFOR.
- execução dos serviços de engenharia para
modernização e reparo geral de 2 (duas)
locomotivas GE U 10B e serviços de
assistência técnica, garantia, fornecimento
de peças e ferramentas.
- fornecimento de 6 (seis) VLT’s, com 4
(quatro) carros cada um, para utilização
na Linha Oeste.
Obras Civis e Sistemas Fixos

· Liberação da execução das obras civis e
sistemas fixos para a recuperação e melhorias
da Linha Oeste, tendo sido iniciados os
serviços de mobilização, com a montagem
das instalações de canteiro de obra, nas
proximidades da estação Jurema, em
Caucaia.
· Execução de obras, serviços e instalações
das seguintes estações:
- Álvaro Weyne, Padre Andrade, Estação
Antonio Bezerra, Estação São Miguel,
Parque Albano, Conjunto Ceará, Jurema
e Araturi.
Via PPermanente
ermanente

· Execução de obras, serviços e instalações
das seguintes estações:
- João Felipe à Estação Álvaro Weyne serviços não iniciados.
- Álvaro Weyne à Estação Padre Andrade.
- Padre Andrade à Estação Antonio Bezerra.
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· Trecho Subterrâneo
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- Estação São Miguel à Estação Parque
Albano.
- Estação Parque Albano à Estação Conjunto
Ceará.
- Estação Jurema à Estação Araturí.
- Estação Araturí à Estação Caucaia.
Viaduto Rodoviário da Rua Visconde de

Logística de Transporte, Comunicação e Energia

Cauípe

- Conclusão dos projetos executivos e início
das desapropriações necessárias para a
liberação do trecho, devendo a retomada
da Ordem de Serviço n° 01/2007 ser
efetivada ainda em novembro de 2008.
I MPLANT
AÇÃO
MPLANTAÇÃO
C ARIRI

DO

T REM

DE

P ASSA
GEIROS
ASSAGEIROS

DO

Caracteriza-se pela implantação de um
sistema leve de transporte de passageiros
sobre trilhos, ligando as cidades de Juazeiro
do Norte e Crato, no sul do Estado,
denominado Metrô do Cariri.
Serão 13,6km de percurso em via
permanente, contando com 9 estações e uma
oficina de manutenção, centro de controle
operacional e Administrativo. O projeto visa
reestruturar o transporte coletivo da região,
proporcionando desenvolvimento econômico
e requalificação no uso do solo.
TRAM – T RANSPOR
TE R ÁPIDO A UT
OMO
TRIZ
RANSPORTE
UTOMO
OMOTRIZ
· Conclusão das duas composições, em fase
de testes e homologação.
Remodelação/Implantação de Via
Permanente

· Conclusão, desde agosto/08, das atividades
de remodelação da via permanente entre
Juazeiro do Norte e Muriti. O trecho entre
Muriti e Crato também se encontra concluído,
com a implantação de 4,0 km de via
permanente nova, incluindo a recuperação
de infra e superestrutura e a recuperação da
ponte sobre o rio Lobo.
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Estações e Oficinas

· Conclusão de projetos e outros em fase de
licitação. Serão 9 estações a serem
implantadas, das quais apenas a estação de
Juazeiro do Norte será executada pela
Prefeitura Municipal.
· Em fase de conclusão a desapropriação de
área para a implantação das oficinas de
manutenção em Muriti. Serão 1.800m² de
área coberta, englobando também a sede
administrativa e centro de controle
operacional do sistema.
I MPLANT
AÇÃO DO T REM
MPLANTAÇÃO
VL
T – LINHA NOR
TE
VLT
ORTE

DE

P ASSA
GEIROS
ASSAGEIROS

COM

· Caracteriza-se pela implantação de um
sistema de transporte urbano de passageiros,
com uso de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT),
ao longo de 11 km, em um ramal ferroviário
existente na cidade de Sobral, visando a oferta
de um novo modal de média capacidade,
grande conforto, pontualidade e segurança,
no trecho da antiga Linha Tronco Norte da
RFFSA. Elaborado termo de referência para
a aquisição de 5 veículos.
Remodelação/Implantação de Via
Permanente

· Elaboração do termo de referência para a
contratação de levantamentos topográficos
e projeto geométrico.
P ROJET
O E XECUTIV
O
ROJETO
XECUTIVO
T)
M UCURIPE (VL
(VLT)

DO

R AMAL P ARANGABA –

· Em desenvolvimento o estudo de viabilidade
do ramal Parangaba-Mucuripe, para
transporte de passageiros, com previsão de
término para fevereiro/2009. Projeto
aprovado no MAPP, com investimento total
de R$ 4,3 milhões.
E STUDO DE VIABILIDADE
M ETRÔ DE F OR
TALEZA
ORT

DA

LINHA L ESTE

DO
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T RANSPORTE F ERROVIÁRIO

DE

P ASSAGEIROS

O transporte ferroviário de passageiros no
Estado do Ceará foi marcado pelo processo
de estadualização dos serviços, passando da
esfera federal para os estados, nos termos
da Lei Federal nº 8.693/93. Em julho/2002,
ocorreu a transferência dos trens de
passageiros operados pela Superintendência
de Trens Urbanos de Fortaleza – STU/For –
Companhia Brasileira de Trens Urbanos –
CBTU, para o âmbito estadual, através da
Companhia Cearense de Transportes
Metropolitanos - METROFOR.
Operação do TTrem
rem Diesel

· O sistema diesel teve como meta no exercício
de 2008 transportar 7,8 milhões de
passageiros, com uma receita anual de R$
7,4 milhões. Até Outubro de 2008, os
passageiros transportados foram de 5,9
milhões, acumulando um déficit de 6,1%.
DIVERSIFICAÇÃO D
A MA
TRIZ
DA
MATRIZ
ENERGÉTICA DO EST
ADO
ESTADO

S UPRIMENT
O E U NIVERSALIZAÇÃO DO
UPRIMENTO
A TENDIMENT
O COM E NERGIA E LÉTRICA
TENDIMENTO
· Implantação de infraestrutura de energia
elétrica para empreendimentos turísticos
- Implantação da infraestrutura de energia
elétrica no “Aquiraz Golf & Beach Villas”:
· Programa Luz para Todos
-

Assinatura do novo Termo de
Compromisso pelo Governo do Estado,
Eletrobrás e COELCE, confirmando a
distribuição dos percentuais de 10, 50 e
40%, respectivamente e o compromisso
da execução de 5.200 UC’s nos anos de
2009 e 2010.
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- Conclusão de 351 UC’s do mesmo
projeto, com recursos do Banco Mundial,
ao custo de R$ 1,6 milhão.
- Conclusão de 800 ligações domiciliares,
envolvendo recursos no valor de R$ 5,9
milhões, assumidos pelo Governo do
Estado, Governo Federal e COELCE, do
total de 3 mil ligações previstas, ao custo
total de R$ 18,4 milhões.
- Conclusão de 24 mil UC’s, referentes à
parcela de execução do Ministério de
Minas e Energia – MME e Companhia
Energética do Ceará – COELCE, com um
investimento de R$ 138,3 milhões.
E STUDOS E P ROJET
OS PARA O
ROJETOS
DESENV
OL
VIMENT
O DO S ET
OR DE E NERGIA
ESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
ETOR
E ST
ADO DO C EARÁ
STADO

NO

· Elaboração do Balanço Energético do
Estado do Ceará - contratação da empresa
ENERGO para elaboração do Balanço
Energético do Estado do Ceará – BEECE
2008, ano base 2007, com previsão de
entrega para 2009.
· Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologia
para o Projeto de Energia das Ondas –
renegociação e elaboração do convênio a ser
firmado ainda em dezembro de 2008, entre
o Governo do Estado do Ceará, Tractebel
Energia - ANEEL e Universidade Federal do
Rio de Janeiro UFRJ, Universidade Federal do
Ceará – UFC e a CEARÁPORTOS, visando a
implantação de um protótipo de geração de
energia elétrica por ondas do mar, com
capacidade de geração de 50 kW a ser
instalado no Porto do Pecém.
· Elaboração de projeto básico para a
implantação de uma Usina de Dessalinização
da Água do Mar, no Litoral do Ceará.
· Elaboração de projeto básico para a
implantação de uma PCH no Castanhão –
elaboração do edital para contratação de
consultoria para desenvolvimento do projeto
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· Objetiva definir a existência de viabilidade
técnicoeconômica e ambiental para execução.
Projeto aprovado no MAPP, com ordem de
serviço emitida, com valor homologado de R$
278 mil.
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básico para a implantação de uma Pequena
Central Hidrelétrica (PCH), com capacidade
para gerar até 5MW, através do
aproveitamento da descarga da água do
açude Castanhão.
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· Elaboração do Atlas do Potencial Eólico do
Estado do Ceará – assinatura do Convênio
de Cooperação Técnico-científico entre a
SEINFRA e a FUNCEME, visando a confecção
do novo Atlas do Potencial Eólico do Estado
do Ceará.
· Elaboração do Atlas Solarimétrico do Estado
do Ceará – assinatura do convênio de
Cooperação Técnico-científico entre a
SEINFRA e a FUNCEME, visando a confecção
do Atlas do Solarimétrico do Estado do Ceará.
· Estudos para a Implantação de Energia
Eólica – Em discussão uma modelagem para
um sistema híbrido de autoprodução de
energia elétrica, que incluiria projeto e
obtenção dos licenciamentos para a
construção do Parque Eólico de São Gonçalo
do Amarante, com potência instalada de 60
MW, na área de retroporto do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém.
M ATRIZ E NERGÉTICA E ST
ADU
AL
STADU
ADUAL
· Acréscimo de 62,73MW, totalizando 80,13
MW, provenientes de geração eólica:
- UEE de Beberibe, com 25,60 MW.
- UEE de Paracuru, com 23,40 MW.
- UEE de Lagoa do Mato, com 3,23 MW.
- UEE de Canoa Quebrada, 10,50 MW.
Cabe ao Estado o acompanhamento das
instalações, uma vez que o empreendimento
é totalmente da iniciativa privada.

do Estado do Ceará, juntamente com as
empresas ligadas diretamente ao setor,
com o objetivo de discutir o planejamento
energético do Nordeste e a participação
efetiva da Região Nordeste no
Planejamento Nacional, destacando-se a
inclusão do potencial eólico na matriz
nacional.
- Realização de reunião dos Secretários
Estaduais de Energia do Nordeste para
apresentação do Balanço Energético
Nacional e discussão para elaboração dos
Balanços Energéticos Estaduais.
- Implantação da Gestão Energética no
âmbito da Administração Pública - a ação
visa atender ao Programa de Gestão
Energética do Estado do Ceará no que se
refere ao controle e eficiência do uso de
energia elétrica nas Unidades
Consumidoras da Administração
Estadual. Durante o corrente ano, foram
acompanhadas as solicitações de
liberação financeira dos órgãos e
entidades da administração pública
estadual.
- Realização de trabalhos de planejamento
referentes
à
reformulação
da
Coordenadoria
de
Energia
e
Comunicação, com apresentação de
proposta de criação do Conselho Estadual
de Energia e reestruturação da
Coordenadoria para ampliação de suas
atividades no desenvolvimento de ações de
planejamento e controle da produção
energética do Estado.
P ROGRAMA
E S TTAA D O

DE

T ELECOMUNICAÇÕES

DO

· Instalação de 300 Telepostos no Ceará –
“Programa Alô Ceará”.

· Apoio a eventos para a discussão de fontes
de energia alternativa

· Estudos e Projetos para o Desenvolvimento
do Setor de Comunicações no Estado

- Realização de evento, com a participação
dos secretários estaduais de energia do
Nordeste e presença do Sr. Governador

- Implantação da Gestão do Uso da
Telefonia no âmbito da Administração
Pública Estadual.
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A utilização do Gás Natural no Estado deuse inicialmente com a Petrobras e, a partir de
1994, o governo do Estado do Ceará assinou
contrato de concessão com a Companhia de
Gás do Ceará – CEGÁS. Desde então, o
mercado de gás vem crescendo e
diversificando o perfil de consumidores,
segmentados em veicular, residencial,
comercial, cogeração e industrial. Isso implica
em investimentos na ampliação na rede de
distribuição, na garantia do suprimento de
gás, em especial na interiorização da rede de
distribuição, para o atendimento a pólos
industriais no Estado do Ceara.
· Número de clientes - Inicial: 33
251
(660 %)

Atual:

· Volume mensal de gás natural distribuído:

A CEGÁS, na expansão dos seus negócios
de distribuição de Gás Natural, terá como
suporte também o Gás Natural Liquefeito
(GNL) importado de outros Países e vendido
pela Petrobrás à CEGÁS para atendimento
da demanda do mercado do Estado do
Ceará. Dentro dessa perspectiva de
crescimento, está consolidada a
interiorização do Gás Natural no Estado com
o atendimento a novos municípios, haja vista
que a CEGAS está autorizada a realizar
atividades de distribuição de GNC a granel
em todo o território Estadual.
T RÂNSIT
O
RÂNSITO
· Veículos de suporte e equipamentos
fiscalizatórios
- Aquisição de 6 bafômetros com
impressoras.

- Inicial: 23.700.000 m³/ano
m³/dia)

(65.000

- Aquisição de 50 etilômetro alco-sensor
com impressoras.

- Atual: 188.250.663 m³/ano
m³/dia) (693,46%)

(515.755

- Aquisição de 3 veículos tipo caminhão de
12.000 kg.

· Rede de Gasodutos
- Inicial: 77 Km

Atual: 267

(247%)

- Em 2008 foi realizado 37 Km de rede.
· Municípios Atendidos
- Aquiraz, Aracati, Canindé, Caucaia,
Eusébio, Fortaleza, Horizonte, Itapagé,
Itapipoca.
- Limoeiro do Norte, Maracanaú, Pacajus,
Pacatuba, Quixadá, Russas, São Gonçalo
do Amarante, Sobral, Tabuleiro do Norte.
· Atualmente, existem 80 postos de
combustíveis fornecendo gás natural no
Estado do Ceará, representando um
crescimento de 7% com relação a 2007.
· Evolução do Mercado de Gás Natural
- A CEGÁS termina o ano de 2008 com
uma tendência de crescimento no volume
de vendas de gás natural não-térmico de
3% e térmico de 240%.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

- Aquisição de 2 veículos tipo caminhão de
23.000 kg.
- Aquisição de 1 veículo tipo caminhão de
8.150 kg.
- Aquisição de 3 veículos tipo plataforma
auto-socorro de 8.000 kg.
- Aquisição de 1 veículo tipo plataforma
auto-socorro de 3.500kg (motos).
- Aquisição de 4 veículos tipo sprinter van
413 (mercedes bens).
· Equipamentos de comunicação para
operações de blizte’s fiscalizatórias.
- Aquisição de 34 (trinta e quatro)
transceptor portátil (rádios de
comunicação).
- Aquisição de 5 transceptores fixos (rádios
de comunicação)
- Aquisição de 6 transceptores móveis
(rádios de comunicação).
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· Educação de TTrânsito
rânsito

de trânsito (semafórica, horizontal e vertical).

- Realização de 191 eventos educativos de
trânsito (cursos, palestras, blitz educativas,
peças teatrais e outros eventos ligados à
educação no trânsito) e diversas
campanhas publicitárias educativas
institucionais.
· Implantação e recuperação de sinalização

· Realização de 4.440 blitze’s fiscalizatórias
(capital e interior do estado).
· Realização de 4.125 perícias de trânsito
(acidentes com danos materiasi).
· Realização de 44 comissões volantes de
habilitação (interior do Estado).

Logística de Transporte, Comunicação e Energia

INDICADORES DE RESULTADOS (GPR)
(Aumento das Condições de Segurança no Trânsito e Transportes)
Descrição

2005

2006

2007

2008

2009

Nº de Vítimas Fatais no Trânsito p/10.000
veículos

15,40

13,53

12,18

11,81

11,22

Nº de Vítimas Fatais no Trânsito p/100.000
habitantes

18,43

17,46

15,57

16,19

15,38

Nº de Acidentes no Trânsito p/10.000
veículos

218,36

195,69

168,48

167,80

159,41

Nº de Acidentes no Trânsito p/100.000
habitantes

261,32

252,57

239,08

215,18

204,42

OBS: Índices calculados anualmente. Salientamos que houve redução em todos os índices dos indicadores
mensurados no que se refere aos comparativos de 2007 em relação aos anos anteriores.

INDICADORES DE PRODUTOS (GPR)
(Programa Estadual de Otimização do Trânsito)
Indicadores
Nº de Habilitações Apreendidas
Nº de Eventos Realizados
Nº de Multas Aplicadas
Nº de Blitze Realizadas

2008*

Metas 2008
6.280

Projeção

%

Realizado

2009

72,29

4.540

6.800

480

39,79

191

2.160

42.000

115,07

48.359

46.000

4.400

108,18

4.440

4.620

Nº de Veículos Fiscalizados

520.000

75,82

394.289

546.000

Nº de Veículos Irregulares Apreendidos

11.460

106,99

12.261

12.000

475

100

475

520

Nº de Autuações por Embriaguês *(novo)
* através do aparelho etilômetro.

*OBS: Meses Out/Nov/Dez/2008 - Calculados pela Media Mensal
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INDICADORES GERAIS DA INSTITUIÇÃO
Descrição

Dez/2007

Dez/2007

Dez/2008*

Frota de Veículos no Estado

1.180.066

1.180.066

1.294.516**

Habilitados Cadastrados

976.621

976.621

1.026.967**

Pessoas beneficiadas com eventos
educativos de transito

14.098

14.098

10.862

Licenciamento de Veículos

820.804
(69,56%)

820.804
(69,56%)

877.087**
(67,75%)

Atendimento em Geral (Média Mensal)

575.007

575.007

787.362

Acidentes de Trânsitono Estado
Total Geral de Acidentes

2006

Variação (%)

2007

Variação (%)

2008 (até Agosto)

20.680

-3,86

19.882

-35,36

12.851

Número de Mortos

1.428

0,63

1.437

-38,62

882

Número de Feridos

11.226

-8,44

10.279

-32,13

6.976

Acidentes por 10.000 veículos

195,69

-13,90

168,48

-39,99

101,09

P ROJET
OS
ROJETOS

P ROGRAMAS O PERACIONAIS

EM AND
AMENT
O
ANDAMENT
AMENTO

· Construção de 10(dez) Postos de
Fiscalização da CPRv.
· Reformas de 11(onze) Postos de Fiscalização
da CPRv.
· Construções e Reformas de Sedes Regionais.
T RÂNSIT
O R ODO
VIÁRIO
RÂNSITO
ODOVIÁRIO

· Implantação do Plano Diretor e Operacional
do Transporte Intermunicipal de Passageiros
do Estado do Ceará – PDOTIP, iniciada em
outubro/2004, estando, atualmente, em
processo de licitação da operação.
· Implantação do
Complementar - ETIP

· A SEINFRA, por meio do DETRAN,
desenvolve ações de planejamento e gestão
integrada do transporte público, por
intermédio de programas que permitam a
reorganização do atual sistema.

Sistema

Radial

- Número de Linhas Licitadas: 67
- Número de Linhas em Operação em 2007:
41
- Veículos em Operação em 2007: 119

Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Ceará
SERVIÇO METROPOLITANO
ANO

Nº de Empresas

Nº de Linhas

Nº de Veículos

Idade Média

Nº de Passageiros

2003

13

68

326

4,36

33.465.272

2004

13

68

330

4,13

33.992.773

2005

14

67

342

4,10

33.998.510

2006

14

67

334

4,82

33.687.720

2007

14

67

328

5,41

33.203.491
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Terminais Rodoviários
MINI-TERMINAIS
Município

Área (m2)

Passagem /dia

Viagem/dia

Ônibus/dia

Acaracuzinho

132,00

2.734

92

10

Maracanaú

Timbó

132,00

2.684

122

12

Caucaia

Araturi

132,00

9.862

364

23

Caucaia

Nova Metrópole

270,00

12.823

394

32

Pacatuba

C.Carlos Jereissati

270,00

10.234

296

30

Guaiuba

270,00

-

-

-

Conjunto Habitacional

Maracanaú

Guaiuba (*)

(*) dasativado
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SERVIÇO INTERURBANO
ANO

Nº de Empresas

Nº de Linhas

Nº de Veículos

Idade Média

Nº de Passageiros

2003

49

286

448

6,17

14.236.380

2004

49

286

425

5,36

16.371.837

2005

39

217

422

5,02

16.586.398

2006

37

215

415

5,73

14.987.496

2007

36

213

408

6,94

13.581.006

· Infra-Estrutura - 61 Terminais Rodoviários
- Governo do Estado: 21 (2 concessionados/18 conveniados/1 administração própria)
- Prefeitura Municipal: 35 (3 Concessionados/32 administração própria)
- Iniciativa privada: 5
SERVIÇO COMPLEMENTAR (*)
ANO

Nº de Empresas

Nº de Linhas

Nº de Veículos

Idade Média

Nº de Passageiros

2005 (*)

01

12

49

3,00

793.620

2006

05

41

119

3,64

2.682.114

2007

05

41

119

4,14

2.569.817

(*) INÍCIO DA OPERAÇÃO EM MARÇO DE 2005

2009 | PPropostas
ropostas

distribuição, zonas de apoio logístico e outras.

· Aquisição de scanner destinado a agilizar o
processo de inspeção, evitando o atraso de
embarques e possibilitando maior eficiência
e segurança das operações realizadas no
Terminal Portuário, atendendo aos mais
recentes padrões internacionais.

· Implantação da Correia Transportadora
(CT), para criar condições operacionais
adequadas ao transporte de matériasprimas, destinadas à implantação de uma
unidade siderúrgica no Pecém, por meio de
processos seguros, rápidos e de menor custo.

· Início da construção do Terminal Intermodal
de Cargas (TIC) destinado a atividades
complementares, como armazenamento de
contêineres vazios e granéis, centros de

· Melhorias no Sistema Operacional
Portuário, constituídas pela implantação de
equipamentos para descarregamento de
matérias-primas no Píer 1, do Terminal
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· Execução dos serviços dos blocos de
segurança do GATE do Terminal Portuário do
Pecém; reforma do Gate, para implantação
do novo layout no piso térreo e construção
de um novo acesso no piso superior e
automatização de balanças do Gate e do
pátio.
· Realização dos Projetos de Expansão
Portuária, visando o atendimento das futuras
demandas de píeres, infraestrutura de acesso
e equipamentos para exportação de produtos
siderúrgicos, movimentação de granéis
líquidos da Refinaria Premium II, da Petrobrás,
e movimentação de granéis sólidos pela futura
ferrovia Transnordestina.
· Conservação de 5.866,31 Km de rodovias
pavimentadas da Malha Rodoviária Estadual.
· Conservação de 4.858,61 Km de rodovias
não pavimentadas (em revestimento primário)
da Malha Rodoviária Estadual.
· Conclusão da implantação no trecho
Entroncamento CE- 453 - Praias do Litoral
Leste de Aquiraz, com extensão de 0,49Km.
· Conclusão da restauração da CE 090 no
trecho EntroncamentoCE 085 - Icaraí –
Tabuba, com extensão de 6,50Km.
· Restauração da rodovia CE-179, trecho
Marco - Bela Cruz – Cruz, com extensão de
21,20Km.
· Conclusão da pavimentação asfáltica da
rodovia CE-397, no trecho Brejo Santo - Poço
do Pau, com extensão de 10,00Km.
· Restauração da rodovia CE-377 (Estrada
do Melão), no trecho Quixeré/Bom Sucesso/
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

Divisa CE-RN, com extensão de 39,74Km.
· Pavimentação da rodovia CE-386, no trecho
Arajara – Caldas, com extensão de
11,00Km.
· Pavimentação da rodovia de acesso à
Agrícola Famosa, no trecho Entroncamento
BR-304/Agrícola Famosa, com extensão de
11,70Km.
· Pavimentação da rodovia vicinal Croatá –
Divisa CE/PI, com extensão de 35,00 Km.
· Restauração da rodovia CE-040, nos
trechos Seis Bocas/Anel Viário e ponte da Av.
Sebastião de Abreu, com extensão de
8,20Km.
· Conclusão do melhoramento da rodovia
CE-040, 1ª etapa, urbanização e irrigação
no trecho Viaduto CAPA – Entr. Seis Bocas,
com extensão de 5,00Km.
· Conclusão da implantação do trecho
Contorno de Jaguaretama (entorno do açude
e urbanização / paisagismo), com extensão
de 2,00Km.
· Conclusão da pavimentação do acesso à
Quatiguaba, com extensão de 1,06,Km.
· Restauração trecho Crato – Lameiro, com
extensão de 7,00Km.
· Restauração trecho Crato – Granjeiro, com
extensão de 4,50Km.
· Conclusão da pavimentação da rodovia CE176, no trecho Amontada – Aracatiara –
Icaraí, com extensão de 30,00 Km;
(PRODETUR II).
· Conclusão da pavimentação da rodovia CE085, no trecho Jijoca de Jericoacoara –
Parazinho, com extensão de 13,00 Km;
(PRODETUR II).
· Conclusão da pavimentação da rodovia CE311, no trecho Granja - Viçosa do Ceará,
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Portuário; licitação para compra de 3
geradores a diesel, para alimentação das
tomadas refrigeradas de contêineres;
aquisição de sistema de monitoramento de
armazenagem e melhorias no sistema
operacional portuário.
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com extensão de 54,00 Km; (PRODETUR II).

elétrica para empreendimentos turísticos

· Elaboração do projeto executivo da
duplicação da CE-040, no trecho BeberibeAracati, com extensão de 66,00Km.

· Implantação da infraestrutura de energia
elétrica no “Aquiraz Golf & Beach Villas” e no
Resort do Cumbuco e do Fortim.

· Alcance do índice de trafegabilidade de 80%
da condição “boa”, com vistas a garantir, em
todo o território cearense, condições
satisfatórias para deslocamento das cargas
rodoviárias e conforto e segurança aos
usuários;

· Universalização do Atendimento com
energia elétrica com o Programa Luz para
Todos, prevendo 33.000 UC‘s, ao custo de
R$ 249.400.000,00.
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· Aumento de 297,25 Km na malha
rodoviária pavimentada do Estado.
· Restauração de 488,79 km de rodovias.
· Construção do Aeroporto de Camocim
(pista de pouso/decolagem (1.200 x 30 m),
da pista de táxi, do pátio de aeronaves e
implantação do balizamento noturno).
· Recuperação da pista de pouso/decolagem
do Aeroporto de Iguatu(Micro concreto)
· Conclusão da Pavimentação e ampliação
do Aeroporto Regional de Aracati (pista de
pouso/decolagem; pátio de estacionamento;
pista de táxi; terminal de passageiros;
balizamento noturno; urbanização;
estacionamento de veículos).
· Conclusão da construção do Aeroporto de
Tauá (Pista de estacionamento; terminal de
passageiros; balizamento noturno e
urbanização).
· Reforma e melhoramento do Aeroporto de
São Benedito.
· Reforma e melhoramento do Aeroporto de
Limoeiro do Norte.
· Reforma e melhoramento do Aeroporto de
Sobral.
· Melhoria da infraestrutura dos aeroportos e
aeródromos.
· Implantação de infraestrutura de energia
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· Elaboração do balanço energético do
Estado do Ceará.
· Apoio ao Desenvolvimento de tecnologia
para o Projeto de Energia das Ondas:
implantação do protótipo de geração de
energia elétrica por ondas do mar no Porto
do Pecém.
· Elaboração de projeto básico para a
implantação de uma Usina de Dessalinização
da Água do Mar, no Litoral do Ceará, com a
utilização de energia elétrica proveniente de
fonte alternativa.
· Elaboração de projeto básico para a
implantação de uma PCH no Castanhão.
· Elaboração do atlas do potencial eólico e
solarimétrico do Estado do Ceará.
· Estudos para implantação de energia eólica.
· Acréscimo de 455,20MW na matriz
energética estadual, totalizando 517,93 MW,
provenientes de geração eólica.
· Investimento para incrementar o volume de
gás natural comercializado, principalmente
nos segmentos residencial e comercial.
· Extensão dos projetos de distribuição de gás
natural para o Centro, Praia de Iracema,
Beira Mar, Meireles e Aldeota, e para atender
indústrias e postos na grande RMF e interior
do Estado.
· Instalação de 300 Telepostos no Ceará –
“Programa Alô Ceará”.

Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

· Aquisição de veículos para fiscalização de
trânsito e de equipamentos fiscalizatórios.

da Rua Desembargador Praxedes e Costa
Mendes.

· Capacitação para municipalização do
trânsito.

· 1° Estágio - Linha Sul – Trecho elevado entre
a Estação Vila Peri e a Estação Couto
Fernandes:

· Sinalização de trânsito (Horizontal, Vertical
e Semafórica).

- Conclusão das obras do elevado de
Parangaba.
- Início das obras da Estação Parangaba.
· 1° Estágio - Linha Sul – Trecho subterrâneo:

· Realização dos processos de licitações do
trecho subterrâneo em trincheira e Estações
Lagoinha e João Felipe, aquisição de trilhos,
aquisição de mais 10 TUE’s e sistemas fixos
de CCO, ventilação, sinalização e integração
de sistemas escopo da ALSTOM.

- Obras do trecho subterrâneo e início do
trecho em trincheira.

· Paralisação do trem diesel, no trecho entre
as Estações Couto Fernandes e João Felipe,
em março de 2009.

- Sistemas fixos e material rodante.

· Transferência dos comerciantes para o novo
Centro de Pequenos Negócios dos
Vendedores Ambulantes e demolição das
antigas instalações – Beco da Poeira.
· 1° Estágio - Linha Sul – Trecho Superfície
entre o Centro de Manutenção e o Início do
Túnel:
- Conclusão das obras do centro de
manutenção.
- Estações Vila das Flores, Jereissati,
Maracanaú, Novo Maracanaú, Pajuçara,
Alto Alegre, Aracapé e Conjunto
Esperança.
- Início das Obras das Estações Mondubim,
Vila Pery, Couto Fernandes e
Porangabussú.
- Infra e superestrutura da Via Permanente.
- Execução de 7 passarelas para pedestres.
- Conclusão da subestação retificadora de
Pajuçara e execução da retificadora de
Maraponga.
- Execução de 4 seccionadoras.
- Início das obras dos viadutos metroviários
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- Estações subterrâneas de Benfica e São
Benedito.
- Estações de Lagoinha e João Felipe.
- Obras do CCO e prédio da administração.
· Remodelação da Linha Oeste:
- Via permanente de manutenção, no trecho
entre as estações João Felipe e Caucaia.
- atividades de duplicação de linha entre as
estações Parque Albano/Conjunto Ceará
e Jurema/Araturi.
- Obras civis de melhorias das estações
Padre Andrade, Antonio Bezerra, São
Miguel, Parque Albano, Conjunto Ceará,
Jurema, Araturi e Caucaia.
- Sistemas Fixos.
- Obras civis do viaduto rodoviário da Rua
Visconde de Cauipe.
- Material Rodante.
- Bilhetagem Eletrônica.
· Trem de Passageiros do Cariri.
· Implantação do Trem de Passageiros com
VLT – Linha Norte.
· Conclusão do Estudo de Viabilidade da Linha
Leste.
· Elaboração do Projeto Executivo do Ramal
Parangaba – Mucuripe (VLT).
· Aquisição de mais dez TUE´S para a linha
sul do Metrô de Fortaleza.
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· Implantação da fiscalização veicular
ELETRÔNICA (Chip).
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INFRAESTRUTURA HÍDRICA

2008 | PPolítica
olítica Setorial
A Secretaria dos Recursos Hídricos vem
desenvolvendo as suas ações no enfoque dos
Eixos Economia para uma Vida Melhor e
Gestão Ética, Eficiente e Participativa,
objetivando alcançar os resultados setoriais,
ampliação da capacidade de transferência
hídrica, garantia do abastecimento de água
da população rural difusa e aumento da
participação da sociedade organizada na
gestão dos recursos hídricos. Pautado nesses
eixos, a SRH vem executando ações estruturais
e não-estruturais do Plano Estadual dos
Recursos Hídricos (PLANERH), com a
execução das obras hídricas e ações de
gestão.
Por meio da realização de ações estruturais,
fez-se chegar as águas do açude Castanhão
à Região Metropolitana de Fortaleza, com a
conclusão dos Trechos 2 e 3, garantindo o
atendimento aos projetos de irrigação a
serem implantados ao longo dos dois Trechos.

Ainda em 2008, prosseguiu-se com
construção do Trecho 4, cujas obras foram
iniciadas em novembro de 2008. O Trecho
4 (integrante do Sistema Adutor CastanhãoRMF) é responsável pela ligação entre os
açudes Pacoti e Gavião, e tem como objetivo
principal a continuidade do Sistema, bem
como a execução do “by-pass” ao atual
sistema elevatório Pacajus-Ererê-Pacoti. Será
duplicado o Canal de ligação entre os açudes
Pacoti e Riachão e construído um novo Canal
que integrará o Sistema que se desenvolve
desde o Açude Castanhão até a Região
Metropolitana de Fortaleza (RMF) e ao
Sistema Adutor Gavião - Pecém (Trecho 5).
Outras
obras
importantes
que
complementaram a infraestrutura hídrica do
Estado, concluídas no ano de 2008, foram:
a implantação do Sistema de Transposição
do Açude Orós para o Riacho Feiticeiro,
garantindo o abastecimento do distrito de
Feiticeiro, em Jaguaribe; a Construção do
Açude Pesqueiro em Capistrano; e a
construção da adutora de Forquilha.

Infraestrutura Hídrica

INDICADORES DE PRODUTOS DA GESTÃO POR RESULTADO
INDICADORES DE PRODUTO

METAS 2008

2008
Realizado

%

Nº de açude construído

1

1

100

Quilômetros de canais construídos

26

16

61,54

Quilômetros de adutoras construídas

26

26

100

Nº de sistema de abastecimento d´agua construído
(poços construídos)

400

301

75,25

Nº de sistema de abastecimento simplificado recuperado e instalado

150

100

66,67

Nº de Cisternas de placas construídas - FECOP

815

382

46,87

PRODHAM – Nº de barragens construídas

1.195

1.422

118,99

PRODHAM - Nº de cisternas implantadas

206

206

100

42.078

50.545

120,12

Nº de Sistema de Gestão implantado

2

1

50

Nº de Organização dos usuários de água bruta apoiado

16

13

81

PRODHAM - Metros lineares de terraço e cordão de pedra
construído
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No que se refere ao abastecimento de água
da população rural, inúmeras obras difusas
foram implementadas, beneficiando centenas
de famílias, com a construção de 301
sistemas de abastecimento d’água
simplificado (poços construídos), com um
alcance de 75,25% da meta. Além disso,
houve a instalação e recuperação de mais
100 sistemas (66,67%) e ainda a construção
de 382 cisternas (46,87%), em diversos
municípios. Foram beneficiadas com obras
difusas cerca de 23.550 pessoas em 2008,
acumulando 230.296 pessoas em todo o
Estado.
Na área de conservação hidroambiental das
microbacias (PRODHAM), as metas foram
atingidas ou superadas. Foram construídas
1.422 pequenas barragens sucessivas e
subterrâneas, atingindo-se 118,99% da meta
programada; 206 cisternas (100% do
previsto); e 50.545 metros lineares de
cordões de pedra, com o alcance de
120,12% da meta estabelecida. O objetivo
principal desse trabalho é a indicação de
ações prioritárias de natureza ambiental,
técnica e administrativa, que assegurem a
recuperação e/ou preservação do meio
ambiente, dando suporte ao planejamento e
gestão dos recursos hídricos, dentro da
política de desenvolvimento sustentável. Nessa
ação, destaca-se a de proteção de cursos e
mananciais d’água, por meio de manejo de
solo e recuperação da vegetação, e atividade
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intensiva de educação ambiental das
populações beneficiadas.
Tomando como enfoque as estratégias de
gestão, foi intensificada a cobrança pelo uso
dos recursos hídricos, de forma a que os
usuários reconheçam a água como bem
econômico e que esse bem tem um valor real.
Com essa ação, estimula-se o uso racional
da água, evitando o desperdício e, ao mesmo
tempo, viabilizando recursos para fazer face
às despesas referentes à operação e à
manutenção das infraestruturas hídricas
existentes.
No âmbito da gestão participativa dos
recursos hídricos das 11 bacias hidrográficas
do Estado, 10 já contam com Comitês de
Bacias devidamente instalados e funcionando
de forma satisfatória. Somente a Bacia
Hidrográfica do Poti-Longá (Parnaíba) ainda
não conta com o Comitê por se tratar de uma
bacia interestadual de interesse dos estados
do Ceará e Piauí. Em 2008, estava prevista
a implantação de 2 sistemas de gestão de
bacia hidrográfica (Serra e Sertão),
objetivando organizar e coordenar a gestão
participativa da água de domínio do Estado
na região. O Sistema do Sertão será
implantado ainda em 2008, enquanto o da
Serra será instalado em 2009.
A implementação dos instrumentos de gestão,
especialmente a outorga de direito de uso da
água e a licença para construção de obras
hídricas, vêm sendo aperfeiçoados com o
objetivo de universalizar a aplicação desses
instrumentos, por meio da adoção de
mecanismos de fiscalização dos recursos
hídricos, da participação dos usuários e da
descentralização das ações, com o apoio das
gerências de bacias hidrográficas da
COGERH.
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Essas ações asseguram a disponibilidade de
água para todo o Ceará e promovem o
atendimento das necessidades humanas e do
desenvolvimento agrícola e industrial. O maior
propósito, quando da conclusão do Sistema,
é dispor-se de água em movimento por todo
o Estado, transferindo-a de áreas com alta
capacidade de acumulação para regiões com
maior carência desse recurso.
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INDICADORES DE RESULTADOS
Indicadores de Resultados

2006

2008

Capacidade hídrica dos açudes estaduais(Bilhões de m³)

7,182

7,182

7,190

Vazão regularizada acumulada(m³/s)

31,814

31,814

31,888

População rural difusa beneficiada (pessoas)

201.461

206.746

230.296

364

434

434

Nº de pessoas envolvidas nos Comitês de Bacias

2008 | Realizações

T RANSPOSIÇÃO

· Conclusão do açude Pesqueiro, no
município de Capistrano, com capacidade de
armazenamento de 9,8 milhões de m³ ,
beneficiando 17 mil habitantes.

· Adutora de Forquilha, para abastecimento
da população da sede do município de
Forquilha, com 26 km de extensão;
· Adutora de Caroba, para abastecimento
da localidade de Caroba, no município de
Alto Santo, com 1,38 km de extensão,
atendendo 175 habitantes;

E IXO DA I NTEGRAÇÃO - T RECHOS
C ONCLUÍDOS
· Trecho 2: Construção do Trecho Açude
Curral Velho à Serra do Félix, com 46,2 km
de extensão.

· Adutora de Desterro, para abastecimento
da localidade de Desterro, no município de
Jaguaretama, com 4,8 km de extensão,
atendendo 50 habitantes.

· Trecho 3: Construção do Trecho Serra do
Félix ao Açude Pacajus, com 66,3 km de
extensão.

DE

P EQUENOS S ISTEMAS

DE

O RÓS – F EITICEIRO

A DUT
ORAS C ONCL
UÍD
AS
DUTORAS
ONCLUÍD
UÍDAS

CAP
A CID
ADE DE TRANSFERÊNCIA
CAPA
CIDADE
HÍDRICA AMPLIADA

C ONSTRUÇÃO

DO

· Sistema de Transposição do Açude Orós
para o Riacho Feiticeiro, com 18,40 km de
extensão.

ACUMULAÇÃO HÍDRICA AMPLIADA

Infraestrutura Hídrica

2007

A BASTECIMENT
O
BASTECIMENTO

DE

Á GU
A
GUA

PARA

Á REAS RURAIS

PEQUENOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
TIPO DE OBRA

Nº DE POÇOS LOCADOS

Nº DE POÇOS CONSTRUÍDOS

Poços construídos e locados

309

301

TIPO DE OBRA

QDE

FAMÍLIA BENEFICIADA

Instalação de sistema simplificado

40

1200

Construção de abrigo para dessalinizador

21

630

Instalação de Dessalinizador

10

500

Recuperação de Dessalinizador

50

1200
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Acompanhamento e Fiscalização de Obras do Projeto São José Projeto de Combate à Pobreza Rural no Ceará – 2008.
PROJETO

ELABORADO

LIBERADO

157

78

Recuperação de açude

02

02

Construção de açude

02

02

TIPO DE OBRA

QDE

FAMÍLIA BENEFICIADA

Sistema de abastecimento d’água com
distribuição domiciliar

117

4.035

Recuperação de açude

01

15

Construção de açude

01

15

Sistema de abastecimento d’água com
distribuição domiciliar

Cisternas de Placas 16.000 Lts. (FECOP)

41

Choro

15

Ibaretama

130

Santa Quitéria

196

TOTAL

382

PAR
TICIP
AÇÃO D
A SOCIED
ADE
ARTICIP
TICIPAÇÃO
DA
SOCIEDADE
ORGANIZADA NA GESTÃO DOS
RECURSOS HÍDRICOS

G ERENCIAMENT
O
ERENCIAMENTO

2008 - EXECUTADO

Arneiroz

DOS

R ECURSOS H ÍDRICOS

· Eixo 01 – Operação e manutenção da
infraestrutura hídrica
- Plano de Operação e Manutenção – POM
- Concluído em novembro de 2008.
- Relatório Anual de Segurança - realizadas
inspeções e avaliação de risco nas 63
barragens estaduais monitoradas pela
COGERH. São apresentadas avaliações
de risco das barragens com vista à
priorização para obras de recuperação.
- Recuperação da infraestrutura hídrica - A
COGERH está realizando a recuperação
de 25 açudes, contemplando todas as
bacias hidrográficas, sendo 1 açude na
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

Bacia do Litoral, 1 na Bacia do Coreaú, 2
na do Poti-Longá (Parnaíba), 2 na do
Salgado, 9 na do Rio Jaguaribe, além de
7 na Bacia Metropolitana, que se
encontram concluídos.
· Eixo 02 – Monitoramento da quantidade e
qualidade dos recursos hídricos
- Realização de Inventário Ambiental dos
Açudes - Consiste no levantamento dos
fatores condicionantes da qualidade da
água dos açudes. Em 2008, foram
realizados os inventários dos açudes
Acarape do Meio, Forquilha, Olho
d´água e Sítios Novos.
· Eixo 03 – Implementação dos Instrumentos
de gestão
- Fiscalização - Realizadas 500 vistorias,
abrangendo todas as bacias do Estado.
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A grande maioria das irregularidades foi
sanada no âmbito administrativo (cerca de
60%), enquanto as restantes foram
encaminhadas à SEMACE e Ministério
Público (40%).
· Eixo 04 – Estudos e projetos sobre recursos
hídricos
- Elaboração de estudos e projetos - Em
2008, tiveram início as discussões sobre
a elaboração dos planos de
gerenciamento das Bacias do Acaraú,
Coreaú e Litoral, e revisão dos planos das
Bacias do Curu, Metropolitanas e
Jaguaribe. As sínteses dos planos foram
elaboradas pela ASTEF/UFC e discutidas
no âmbito dos comitês de bacia. A
contratação da empresa para realizar as
revisões e elaboração dos novos planos
deverá ocorrer no início de 2009.

Infraestrutura Hídrica

· Eixo 05 – Gestão participativa
- Apoio às organizações de usuários - A
participação da sociedade na gestão dos
recursos hídricos dá-se por intermédio dos
comitês de bacia e comissões gestoras de
sistemas hídricos, tendo a COGERH como
secretaria-executiva dos comitês. Com
apoio daquela Companhia, foram
realizadas 10 capacitações, 77 reuniões
de alocação de água, além da instalação
de 13 comissões gestoras.
DESENV
OL
VIMENT
O DE AÇÕES / OBRAS
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
HIDRO
AMBIENT
AIS
HIDROAMBIENT
AMBIENTAIS

PRODHAM - R EALIZAÇÕES DE
I NTERVENÇÕES F ÍSICO - A MBIENT
AIS
MBIENTAIS
· Atividades concluídas em 2008:
- 206 cisternas de placas, nos municípios
de Aratuba (54), Canindé (25), Pacoti
(48), Palmácia (18) e Paramoti (61).
- 16 barragens subterrâneas, nos municípios
de Aratuba (3), Canindé (3), Pacoti (3),
Palmácia (1) e Paramoti (6).
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- 1.406 barragens sucessivas, nos
municípios de Aratuba (58), Canindé
(144), Pacoti (492), Palmácia (440) e
Paramoti (272).
- 50.545 metros lineares de terraço e
cordão de pedra em nível, nos municípios
de Aratuba (21.282), Canindé (4.010),
Pacoti (16.262), Palmácia (8.441) e
Paramoti (550).

2009 | PPropostas
ropostas
ACUMULAÇÃO HÍDRICA AMPLIADA

· Construção de Barragens
- Barragem Missi, em Miraíma.
- Barragem Riacho da Serra, em Alto Santo.
- Barragem Jenipapeiro, em Baixio.
- Barragem Mamoeiro, em Antonina do
Norte.
- Barragem Amarelas, em Beberibe.
- Barragem Gameleira, em Itapipoca.
- Barragem Jatobá, em Ipueiras.
- Barragem de Umari, em Madalena.
- Barragem João Guerra, em Itatira.
- Conclusão da Ampliação do Açude
Batente, em Morada Nova.
· Construção de Passagens Molhadas
- Passagem Molhada Rio Muquém, em
Cariús.
- Passagem Molhada Rio Figueiredo, em Alto
Santo.
CAP
A CID
ADE DE TRANSFERÊNCIA
CAPA
CIDADE
HÍDRICA AMPLIADA (EIXOS DE
INTEGRAÇÃO)

C ONSTRUÇÃO

DE

E IXOS

DE

I NTEGRAÇÃO

· Início da construção dos Trechos 4 e 5 do
Eixo de Integração.
- Conclusão da ETA Oeste.
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E

P ROJET
O E XECUTIV
O
ROJETO
XECUTIVO

· Estudo de viabilidade e Projetos Executivo
do Eixo de Integração da Ibiapaba.
· Integração do Açude Pacajús ao Trecho 4
do Eixão.
· Continuação dos estudos e elaboração do
Projeto Executivo do Cinturão das Águas.
· Início da elaboração dos Estudos de
Viabilidade Técnica, Econômica, Estudo
Ambiental e Ante-Projeto do Trecho JatiCariús, do Projeto Cinturão das Águas do
Ceará – CAC.
· Programa Estadual de Combate à
Desertificação.
C ONCL
USÃO
ONCLUSÃO

DA

C ONSTRUÇÃO

DE

A DUT
ORAS
DUTORAS

· Adutora Juatama/Biodiesel-Quixadá.
· Adutora de Irapuan Pinheiro.
I NÍCIO

DA

C ONSTRUÇÃO

DE

A DUT
ORAS
DUTORAS

- Implantação de 300 Sistemas de
Abastecimento de Água Simplificado, com
construção de poço e instalação de
chafariz.
- Implantação de 100 Sistemas de
Abastecimento de Água Simplificado, com
construção de poço e instalação de
dessalinizador e chafariz eletrônico (II).
- Implantação de 50 Sistemas de
Abastecimento de Água Simplificado, com
distribuição domiciliar (III) – São José.
- Recuperação de 150 Sistemas de
Abastecimento, com dessalinizador.
- Implantação de Sistemas de Abastecimento
de água humana e animal das
comunidades às margens dos Trechos 1,
2 e 3 do Eixão.
PAR
TICIP
AÇÃO D
A SOCIED
ADE
ARTICIP
TICIPAÇÃO
DA
SOCIEDADE
ORGANIZADA NA GESTÃO DOS
RECURSOS HÍDRICOS

G ERENCIAMENT
O
ERENCIAMENTO

DOS

R ECURSOS H ÍDRICOS

· Adutora de Ibaretama.

Operação e Manutenção da Infraestrutura
Hídrica

· Sistema Adutor da Ibiapaba/Ibiapina.

· Recuperação da infraestrutura hídrica

· Duplicação da Adutora do Açude Pedras
Brancas para Quixadá.

- Conclusão da recuperação dos 18 açudes
iniciados em 2008.

· Adutora de Itapipoca.

- Inicio do Projeto de Reabilitação de obras
hídricas (barragens e canais) no Estado.

· Adutora de Ipueiras.
· Adutora de Amontada.
· Sistema Adutor de Pereiro.
· Adutora de Alto Santo.
· Adutora Complexo Portuário Porto do
Pecém.
POPULAÇÃO RURAL DIFUSA
BENEFICIAD
A COM ABASTECIMENT
O
BENEFICIADA
ABASTECIMENTO

· Ampliação da Rede de Automação da
Infraestrutura Hídrica
- Automação do Sistema de Telesupervisão
e Telecontrole dos açudes Pacajús e
Gavião.
· Ampliação da rede de distribuição de água
bruta
- Fiscalização da conclusão da construção
da Adutora de Aquiraz.

D’ÁGUA

- Conclusão da duplicação da Adutora
Gavião – Acarape.

· Construção de Pequenos Sistemas de
Abastecimento de Água para Áreas Rurais

- Aumento do número de macromedidores
instalados.
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M ONIT
ORAMENT
O D A Q U ANTID
ADE E
ONITORAMENT
ORAMENTO
ANTIDADE
Q UALIDADE DOS R ECURSOS H ÍDRICOS

- Início do cadastro de usuários de água

· Inventário ambiental dos açudes

- Desenvolvimento de campanhas para

- Realização de inventário ambiental de 35
açudes, abrangendo todas as bacias
hidrográficas do Estado;
- Aquisição de equipamentos para
ampliação da rede de monitoramento da
qualidade da água dos reservatórios.
· Monitoramento de água subterrânea
- Monitoramento quantitativo e qualitativo
dos poços localizados nas principais
aqüíferos do Estado.
I MPLEMENT
AÇÃO
MPLEMENTAÇÃO
GESTÃO

DOS

I NSTRUMENT
OS
NSTRUMENTOS

DE

· Fiscalização e Outorga
- Aquisição de equipamentos para melhoria
nas atividades de fiscalização e outorga.

expansão da outorga.
E STUDOS E P ROJET
OS
ROJETOS
H ÍDRICOS

SOBRE

R ECURSOS

· Elaboração de estudos e projetos
- Elaboração dos Planos de Gerenciamento
das Bacias do Acaraú, Coreaú e Litoral;
- Elaboração da revisão dos Planos das
Bacias do Curu, Metropolitanas e
Jaguaribe.
G ESTÃO P AR
TICIP
ATIV
A
ARTICIP
TICIPA
TIVA
· Apoio às Organizações de Usuários
- Formação de 20 Comissões Gestoras de
sistemas hídricos;
- Apoio e fortalecimento aos Comitês de
Bacia.

Infraestrutura Hídrica

- Aperfeiçoamento do sistema de cobrança.

bruta.
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TURISMO SUSTENTÁVEL

2008 | PPolítica
olítica Setorial

setor, com ênfase na ampliação das
oportunidades de trabalho e renda.

Buscando construir uma economia urbana e
rural sustentável, aproveitando as
oportunidades e considerando as
peculiaridades de cada região, a Secretaria
Estadual do Turismo, inserida no Eixo de
Governo ECONOMIA PARA UMA VIDA
MELHOR, desenvolveu esforços, em 2008,
com foco no alcance dos resultados
estratégicos setoriais: aumentar o fluxo
turístico nacional e internacional, ampliando
novos
mercados
com
potencial
socioeconômico elevado, obtenção da
satisfação do turista com a infraestrutura,
atrativos e serviços turísticos, aumento do
emprego com base no turismo e
interiorização do turismo, com a implantação
de projetos voltados para a dinamização do

Os resultados e as realizações alcançados em
2008 se efetivaram por meio da execução
dos três programas finalísticos com que conta
a Secretaria Estadual de Turismo, o Marketing
Turístico, o programa de Desenvolvimento de
Destino e Produtos Turísticos e o Prodetur II,
cujas ações contribuíram para o Setor de
Turismo do Ceará atingir os resultados
esperados.
Ressalte-se, porém, quanto ao Programa
PRODETUR II, que, comparando-se as
realizações do Programa em 2008 com as
metas previstas na Matriz de GPR, verifica-se
que algumas delas definidas a partir dos
Indicadores de Produto não foram atingidas,
necessitando, portanto, de revisão.

Indicador de Produto

Meta 2008

Realização 2008

Número de Pessoas Capacitadas

2500

00

Km de Rodovia Construída

150

91

% de Sistema de Esgotamento Sanitário Construído

20

00

Nº de Planos Diretores Elaborados

04

01

% de Edificações Históricas Recuperadas

50

00

% Sistema de abastecimento d’água construído

20

0

% de área florestada e fixada

40

0

% Urbanização da Beira Mar de Camocim realizada

30

0

% Urbanização da Praia de Iracema realizada

70

0

O não cumprimento das metas projetadas
para o ano 2008, no quadro resumo da
Matriz de GPR, deveu-se basicamente à
natureza multissetorial do PRODETUR, uma
vez que algumas delas dependem de
financiamento externo para a sua execução,
cujos processos licitatórios, alguns de caráter
internacional, demandam prazos mais
alongados para serem finalizados, além de
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

permitirem recursos judiciais em maior
número.
Em 2008, a demanda turística via Fortaleza
foi de 2.150.361 pessoas, superando em
3,4% a obtida em 2007. A receita turística
direta, por sua vez, cresceu 5,7%, passando
de R$ 2.543 milhões em 2007, para R$
2.688 milhões em 2008. Por seu turno, a
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Quadro Resumo
Matriz de GPR /PRODETUR II

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

demanda hoteleira de Fortaleza cresceu
4,7%, recebendo 1.144.852 hóspedes.
No que se relaciona à geração de empregos
temporários, a expectativa da SETUR para a
alta estação é um crescimento de 33,2% no
setor de alimentação, 27,8% na rede
hoteleira, e 35,2% para os demais segmentos.

2008 | Realizações
DESENV
OL
VIMENT
O DE PRODUT
OS
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
PRODUTOS
TURÍSTICOS E ORDENAMENT
O
ORDENAMENTO
TERRIT
ORIAL PPARA
ARA O TURISMO
TERRITORIAL

· Sinalização Turística e Indicativa de Fortaleza
- Instalação de 578 placas, 487 braços e
55 colunas em corredores de grande fluxo
turístico, como os de acessos a Fortaleza,
principais bairros e avenidas, além do
centro da cidade.
· Sinalização Turística e Indicativa do Litoral
Leste
- Assinatura de convênio com o DETRAN,
para instalação de pórticos, placas em
cerca de 160 km de rodovia e nas sedes
urbanas, dos seis municípios dessa região.

Turismo Sustentável

· Caminhos de Assis
- Licitação concluída e contrato em fase de
assinatura para o roteiro que percorre os
municípios de Maranguape, Caridade e
Canindé, resgatando e requalificando o
antigo trecho utilizado pelos romeiros, com
a implantação de paradas-abrigos, viasacra e recuperação das igrejas e capelas
existentes no percurso.
· Pórticos de Entrada
- Instalação de 26 portais nas regiões
turísticas do Litoral Leste, Litoral Oeste,
Cariri e Ibiapaba, locais que registram
significativo número de turistas.
· Projeto CEPIMA-Rota das Emoções.
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- Efetivação de consórcio de turismo
interestadual, formado pelos estados do
Ceará, Piauí e Maranhão, para
estruturação da rota que se estende pelo
Parque Nacional de Jericoacoara,
passando pelo Delta do Parnaíba até os
Lençóis Maranhenses.
· Iluminação nas Praias - Flexeiras, Mundaú,
Cumbuco
- Implantação de refletores, proporcionando
segurança e ornamentação, além de
permitir aos usuários o banho de mar no
período noturno.
· Continuidade nas obras de ampliação do
Aeroporto de Aracati.
· Duplicação da CE-040 – Conclusão da
duplicação da rodovia CE-040, trecho que
liga a sede do município de Aquiraz ao
entroncamento da CE-453 (entrada para o
Iguape, dando acesso às principais praias do
litoral leste do Estado: Caponga, Morro
Branco, Majorlândia, Canoa Quebrada,
dentre outras.
· Execuçaõ de obras em 7,4 km de extensão
do trecho rodoviário da CE-040 em
Messejana, na Avenida Perimetral e
estendendo-se até o município de Aracati,
investindo-se R$ 16,4 milhões. Foram
realizados serviços de obra d‘arte, tais como
a duplicação da ponte sobre o rio Catu e o
viaduto no entroncamento da CE-453, que
dá acesso às praias do Presídio, Iguape e
Barro Preto; nova iluminação; drenagem;
calçada na área urbana, além de três
retornos.
· Ordem de Serviço emitida para a duplicação
de mais 48 km da CE-040, ligando os
trechos desde o entroncamento da CE-453
(Facundes) até Cascavel e de Cascavel até
Beberibe. Esse investimento, proveniente
deverá absorver recursos de R$ 86,4 milhões,
contemplando obras relativas a serviços
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· Gestão dos Destinos Turísticos
- Consolidação da gestão descentralizada,
participativa, integrada do turismo, com
a validação das Regiões Turísticas e o
incentivo à Interiorização do Turismo. Esse
componente constitui-se em um aspecto
mais relevante para o êxito do Programa,
no que diz respeito ao estreitamento da
integração com os diversos agentes e
atores do turismo - prefeituras, empresas,
profissionais do turismo e comunidade
receptora.
· Centro Multifuncional de Eventos e
Captação de Negócios
- Abertura da licitação para a construção
do Centro, orçada em R$ 297,8 milhões,
provenientes do Governo Federal e do
Tesouro do Estado. O projeto arquitetônico
do Pavilhão foi inspirado em aspectos
típicos da paisagem cearense, como as
falésias e o bordado das rendeiras. O
empreendimento, localizado anexo ao
Centro de Convenções, ocupará uma área
total de 163.417,64 mil metros
quadrados (urbanização, estacionamento
e edificação), possibilitando a realização
de dezoito eventos simultâneos, além de

mais 21,4 mil metros quadrados de área
verde (jardins). Serão construídos também
dois blocos subdivididos em módulos
estanques, Praça de Convivência, onde
estarão localizados equipamentos
gastronômicos e espaços para encontros,
lazer e entretenimento. O projeto também
agrega a existência de uma área de carga
e descarga entre os blocos do Pavilhão
(movimento de carros de apoio e
caminhões será restrito à via de serviço),
além de um estacionamento para 2.500
veículos.
· Captação de investimentos
- Participação em eventos nacionais e
internacionais ligados à área turística
hoteleira, imobiliária, tais como: XII
Brazilian
Hospitality
Investment
Conference (BHIC); Nordest Invest; Salão
Imobiliário de Madrid; La Cumbre, em
Miami, onde foram apresentados os
principais projetos turísticos em carteira e
em desenvolvimento no Estado, de forma
a buscar a viabilidade de parcerias, bem
como contatar agentes financiadores,
para a concretização dos projetos.
· Implantação e execução das obras de infraestrutura dos principais empreendimentos
“Aquiraz Resort” e “Cumbuco Golf Resort”,
que se encontram em fase de
desenvolvimento.

Carteira de Projetos de Empreendimentos Turísticos – Hoteleiros -Imobiliários no Ceará
Empreendimentos

Origem do
Capital
Português e
nacional

Aquiraz Resort
Areias Coloridas

Português

Cumbuco Golfe Resort
Juriti Beach & River Resort

Localização
Investimento
(município) Previsto (R$ Mil)
Aquiraz
500.000

UH´s

Leitos

1500

Lotes *

3000

Empregos
Diretos
2.430

600

Beberibe

85.000

760

1520

1.156

54

Português

Caucaia

470.000

1500

3000

2.730

1600

Português

Cascavel

297.000

334

668

673

573

Villa Duas Barras

Português

Cascavel

400.000

1050

2100

1.745

567

Vale das Nascentes

Português

Beberibe

18.000

36

72

66

40

Morro Branco Resort Hotel

Português

Beberibe

16.000

90

180

100

Fazenda Praia Canoé

Espanhol

Fortim

TOTAL

400.000

700

1400

1.783

2444

2.186.000

5.970

11.940

10.683

5.878

*São considerados como lotes, vivendas, bungalows, chalés, isto é, equipamentos destinados à 2ª residência.
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preliminares, movimento de terra,
pavimentação, drenagem, boca de bueiro
tubular e obras d’arte especiais (pontes).

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

DESENV
OL
VIMENT
O DE ESTUDOS E
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
PESQUISAS PPARA
ARA O TURISMO

· Realização de um conjunto de estudos e
pesquisas no turismo, para sistematizar e
ampliar o sistema de informação do Estado
e dos municípios, compreendendo pesquisas
de demanda, de oferta e de avaliações dos
atrativos pelos turistas. Essas pesquisas
objetivam suprir a SETUR e os usuários sobre
informações do perfil do turista, o
dimensionamento do impacto do turismo na
economia e o dimensionamento da oferta
hoteleira.
· Pesquisa de Demanda Turística via Fortaleza
(4); Pesquisa e Emprego no Litoral da RMF
de Fortaleza (1); Pesquisa de Oferta e
Demanda Turística no Interior (3), Pesquisa
do Monitoramento da Rede Hoteleira (12) e
de Estudos Turísticos (53).
· Mensuração dos indicadores quantitativos
e qualitativos, oferecendo as condições para
aferir a eficácia das ações turísticas, conforme
discriminação a seguir.

Turismo Sustentável

Q UALIFICAÇÃO
DE Q UALIDADE

A TIVIDADES DE C ONTROLE
DOS S ERVIÇOS T URÍSTICOS

- Cadastramento de 111 agências de
viagens, 154 guias de turismo, 7
transportadoras turísticas, 11 bacharéis,
96 meios de hospedagem e 22
organizadoras de eventos.
AMPLIAÇÃO
AMPLIAÇÃO,, REFORMA E RECUPERAÇÃO
EQUIPAMENT
AMENTOS
DE EQUIP
AMENT
OS TURÍSTICOS

DAS

Ação cujo objetivo é qualificar, cadastrar,
classificar, controlar e fiscalizar as ações dos
prestadores de serviço turísticos (meios de
hospedagem, agências de viagem,
organizadoras de eventos, transportadoras
turísticas, guias de turismo, bacharel de
turismo), suas empresas, empreendimentos
e equipamentos, na forma estabelecida em
Lei.
- Fiscalização de 410 Agências de
Viagens e Turismo, 157 Transportadoras
Turísticas, 330 Guias de Turismo, 295
veículos e 359 meios de hospedagem.
CADASTUR
- O sistema para o cadastro dos
prestadores de serviços turísticos,
executado pelo Ministério do Turismo, em
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parcerias com os Órgãos Oficiais de
Turismo, nos 26 Estados do Brasil e Distrito
Federal, tem por objetivo cadastrar e
qualificar os prestadores de serviços
turísticos,
suas
empresas,
empreendimentos e equipamentos,
visando o alcance dos seguintes
benefícios: participar do Portal da
Secretária do Turismo do Ceará, participar
do Portal de Hospedagem do Ministério
do Turismo, participar de licitações
públicas, pleitear financiamentos e/ou
incentivos com recursos públicos, obter
credibilidade junto aos turistas e participar
das ações de promoção e divulgação de
produtos turísticos brasileiros.

· Conclusão da reforma do Centro de
Convenções, incluindo modificações no
auditório, que abrangeu a substituição das
poltronas (com assentos especiais para
deficientes e obesos), das cortinas, troca de
carpetes e do revestimento das paredes em
lambri de madeira.
· Conclusão do processo licitatório da obra
de recuperação do Centro de Turismo, que
contempla as instalações físicas e
implantação de ações voltadas para o
atendimento da pessoa com deficiência,
incluindo elevador, sinalização e adequação
de sanitários e vestiários.
· Recuperação, manutenção e reposição de
peças e materiais do Teleférico de Ubajara,
indispensáveis ao funcionamento das
instalações físicas, elétricas do equipamento.
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MARKETING TURÍSTICO

REGIÃO NORDESTE

· Realização de programação de ações de
Marketing nos mercados local, nacional e
internacional, recuperando, mantendo e
conquistando novos mercados em 2008,
com a realização de cerca de 60 apoios a
eventos locais, tendo a política de promoção
do Estado como um destino turístico, em
complementação aos diversos segmentos que
integram a oferta turística como o turismo de
lazer, de negócios, de incentivo, religioso,
cultural, rural, ecoturismo e esportivo, em suas
diversas modalidades.

Integração da SETUR com os nove estados
nordestinos, com o intuito de alçarem
objetivos comuns, em prol do fortalecimento
do turismo da região, que responde por 40%
de todo o fluxo nacional e internacional
brasileiro.

· Efetivação de ações promocionais do Ceará
como destino turístico.
· Realização de ações promocionais nas cinco
regiões emissoras de turismo: Região Sudeste,
Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.
· Manutenção de contatos com operadores,
agentes de viagem, jornalistas especializados,
promotores de venda e companhias aéreas,
com fornecimentos de informações sobre o
Ceará, com vistas a estreitar cada vez mais
as relações de negócios com esses
profissionais.
· Realização de ações, de forma integrada,
com entidades e empresas representativas do
setor privado e dos municípios turísticos
cearenses, todos alinhados em busca de
entendimento e soluções efetivas para o
alcance de objetivos pretendidos.
· Intensificação da promoção turística do
Estado, com a divulgação dos roteiros
turísticos, contemplando os produtos que
atraem o interesse de turistas, notadamente
os pólos turísticos, incentivando-os também
a conhecerem outras regiões do Estado.
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· Fortalecimento de uma ampla rede de
alianças estratégicas com os profissionais do
turismo para expor e mostrar ao público
estrangeiro os dados de negócios com
serviços de operadoras. Eventos: Tam Show
(Salvador), BNTM (Fortaleza), Road show
Nordeste (Teresina e São Luis) e Workshop
All Seasons (Costa do Sauípe).
CENTRO- OESTE

A participação da SETUR no mercado do
Centro-Oeste deve-se à importância do
elevado nível de consumo da população,
condições geográficas, embora tenha pouca
participação no fluxo turístico para o Ceará.
· Apresentação dos destinos turísticos do
Estado, com destaque para divulgação, para
o público profissional, agentes de viagem e
companhias aéreas, dos pólos turísticos de
Canoa Quebrada, Cariri, Jericoacoara e
Fortaleza.
· Visitas de incentivo conjunto da SETUR com
a ABIH, atuando nas ações de venda e
divulgação dos produtos e serviços turísticos
da região. Eventos: Road Show Centro Oeste
(Cuiabá, Brasília, Campo Grande e Goiânia),
15º Centro Oeste (Brasília), TAM Show
(Brasília) e Ação com a operadora Webjet
(Campo Grande e Cuiabá).
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MERCADO NACIONAL

· Aplicação e visibilidade da atuação da
SETUR, na maior bolsa de negócios BNTM,
focada em negócios da região, possibilitando
a efetivação de grandes investimentos
nacionais e internacionais.

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

REGIÃO SUL

Ação promocional da SETUR na Região Sul
objetivou alcançar um incremento real do
fluxo turístico dessa região para o destino
Ceará.
· Manutenção dos contatos com centenas de
agentes de viagem e operadoras turísticas,
considerados parceiros consolidados na
comercialização do destino turístico Ceará,
com destaque para operadoras MGM, New
Line, Bancobrás, CVC, dentre outras.
· Atendimento personalizado dirigido ao
público que visitou o estande do Ceará,
apresentando os roteiros e serviços turísticos.
· A participação da SETUR nesse mercado foi
concretizada por meio da realização dos
seguintes eventos: Workshop MGM
(Curitiba), BNT- Mercosul (Balneário
Camboriu – SC), TAM - Show (Curitiba), Road
Show - ABIH (Paraná, S. Catarina, Rio
Grande do Sul) e 21º Festival de Gramado
(Rio Grande do Sul).
REGIÃO SUDESTE

Turismo Sustentável

Realização de ações de manutenção e
crescimento desse mercado, considerado
plenamente conquistado, em razão do que é
importante fortalecerem-se cada vez mais as
relações já existentes com parceiros diversos.

atendimento aos operadores turísticos,
agentes de viagem, companhias aéreas,
promotores de turismo, jornalistas
especializados, sediados nessa região e de
outras localidades, que se fizeram
presentes ao estande da SETUR durante o
XXXIV Congresso Brasileiro de Agentes de
Viagem.
MERCADO INTERNACIONAL

· Recebimento, de janeiro a abril de 2008,
via Fortaleza, de um total de 91.543
passageiros estrangeiros, em 1.216
aeronaves.
· Prospecção de oportunidades para o destino
e fortalecimento de relações já existentes com
parceiros diversos no setor de turismo.
· Intercâmbio de informações das ações que
estão sendo praticadas por outros destinos
concorrentes, e conhecimento das novidades
e das demandas lançadas pelo mercado
internacional.
· Encaminhamento e concretização de novos
negócios para o Ceará com investidores/
empreendedores, envolvendo a realização de
parcerias e assinatura de convênios e
protocolos e fechamentos de acordos.
PORTUGAL

· Realização de ações pela SETUR, durante a
sua participação no Congresso da ABAV,
quando foram adotadas as seguintes
estratégias:

· Esforço de promoção com vistas à sua
sustentação e consolidação, considerado o
segundo emissor internacional para o Estado,
seguido da Itália.

- Lançamento da campanha publicitária
sobre o novo conceito de divulgação da
imagem do Estado “Ceará, viva essa
alegria”,
contemplando
peças
publicitárias, com informações dos
produtos turísticos, vídeos promocionais e
brindes.

· Estreitamento de contatos com a companhia
aérea TAP, que responde pelas operações das
freqüências diárias para Fortaleza.

- Manutenção de contatos diretos e
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· Estabelecimento de parcerias, contatos,
acordos com investidores de projetos
turísticos e imobiliários, para concretização
de novos negócios e viabilização dos
investimentos em curso.
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ESP
ANHA
ESPANHA

· Intensificação das ações promocionais no
mercado espanhol, evidenciada pela
importância que este destino representa na
emissão de fluxo turístico e nos investimentos
hoteleiros imobiliários para o Estado.
· Manutenção de contatos com importantes
empresas de turismo para o Brasil, para
implementação de freqüências aéreas
consideradas indispensáveis para fomentar
cada vez mais o fluxo da Espanha para o
Ceará.
· Intensificação das estratégias comerciais,
evidenciando a crescente internacionalização
dos investimentos em cursos e reforço à
concretização de novos.
· Participação da SETUR nos seguintes
eventos: Feria de Turismo da Espanha – FITUR
(Madri), 10º Salão Imobiliário de Madri,
Workshop TAP (Madri) e Workshop TAP
(Barcelona).
ALEMANHA

· Execução de ações de promoção do destino
turístico Ceará no mercado alemão, com a
participação da SETUR nos seguintes eventos:
Internacionale Tourismus Borse – ITB (Berlim)
e IMEX (Frankfurt).
INGLA
TERRA
INGLATERRA

· Manutenção dos contatos diretos com
operadores e agentes de viagem do Reino
Unido e de outros países europeus, jornalistas
especializados e promotores de produtos
brasileiros no exterior.
· Participação da SETUR no estande da
EMBRATUR, durante a realização do evento
28º World Travel Maket – WTM (Londres –
Inglaterra).
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MERCADO ARGENTINO

· Promoção do destino turístico do Ceará, com
apresentação e divulgação da diversidade dos
roteiros e dos pólos turísticos com as opções
de lazer, negócios e eventos junto aos
profissionais da área e ao público final.
CAMP
ANHAS PROMOCIONAIS
CAMPANHAS

· Campanha promocional do Ceará no País
- Peças promocionais e suas veiculações:
· Out-doors – em Manaus (AM), Belém
(PA), Recife (PE), Natal (RN), cinco cidades
do interior de São Paulo, Porto Alegre (RS),
Belo Horizonte (MG) e João Pessoa (PB).
· Cinemas – Rio do Janeiro (RJ), São Paulo
(SP), Porto Alegre (PA) e Belo Horizonte
(BH).
· TV aeroportos (salas de embarque e
check-in) - Rio de Janeiro (RJ), São Paulo
(SP), nos aeroportos de Congonhas e
Guarulhos, Brasília (DF), Curitiba (PR),
Recife (PE), Manaus (AM) e Belém (PA.
· Jornais e Revistas - Folha de São Paulo,
O Globo, Jornal do Brasil, Correio
Braziliense e Jornal de Brasília, além da
revista Caras e jornais especializados em
turismo.
· Programa Malhação da TV Globo,
gravado em Canoa Quebrada - Aquele
recanto turístico está sendo o cenário
para as gravações das cenas da primeira
temporada da Malhação 2009,
novelinha da Rede Globo. A iniciativa,
que recebe o apoio do Governo do
Estado, é uma ação de promoção e
marketing da Secretaria do Turismo
(Setur). Esse é o segundo projeto
articulado com a Rede Globo para
promover o Ceará nacionalmente.
· Caldeirão do Huck - quadro Lar Doce Lar
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· Nesse mercado, a SETUR participou dos
eventos Mundo Abreu, Mundo VIP e
Workshop TAP.
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- O Caldeirão do Huck foi gravado no
Ceará - o set das filmagens do quadro Lar
Doce Lar foi transferido para Fortaleza. O
programa foi ao ar dia 18 de outubro,
exibindo as belezas naturais de nossa terra.
· Voo da Delta Air Lines incrementa o turismo
no Ceará
- Realização do lançamento do novo voo
Fortaleza-Atlanta, da companhia aérea
Delta Air Lines, é uma das mais recentes e
importantes conquistas para o estado do
Ceará. A rota, que ligará Fortaleza a
Atlanta (EUA), conta com quatro
freqüências semanais - às segundas, às
quartas, às sextas e aos sábados - a

aeronave 757-200 ER conta com 15
assentos em classe executiva e 155, em
econômica. O tempo de voo FortalezaAtlanta é de 8h e 55 minutos.
PRODETUR II

I NFRAESTRUTURA
· Continuação da Construção da Rodovia
Estruturante (CE 085), compreendendo os
seguintes trechos: Barrento – Aracatiara,
Aracatiara –Itarema, Icaraí-Amontada,
Jijoca-Parazinho e Parazinho-Granja e
execução da obra de pavimentação da
Rodovia CE-311, Trecho Granja – Viçosa do
Ceará.

Rodovia Construída - Posição/Trecho

Turismo Sustentável

Trecho

Extensão P/ Trecho (Km)

% Rodovia Construída

Km de Rodovia Construída
(Nº Absoluto)

Barrento-Aracatiara

33

100

33

Aracatiara-Itarema

39

97

38

Amontada – Aracatiara-Icaraí

51

30

15

Jijoca – Parazinho

32

60

19

Parazinho –Granja

23

97

22

Granja-Viçosa

69

40

28

Total

247

—

155

PA
TRIMÔNIO HISTÓRICO E CUL
TURAL
PATRIMÔNIO
CULTURAL

FOR
TALECIMENT
O INSTITUCIONAL
FORT
ALECIMENTO

· Em fase de contratação, a execução da obra
de Revitalização do Prédio da EMCETUR,
estando a restauração do Museu Sacro de
Aquiraz, do Seminário da Prainha e do Teatro
Carlos Câmara, aguardando a conclusão do
procedimento licitatório.

· Fase conclusiva da elaboração de 14 Planos
Diretores Participativos (PDP’s) e um
concluído, dos municípios integrantes do Pólo
Ceará Costa do Sol, conforme quadro a
abaixo:

MUNICÍPIO
AQUIRAZ
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PARACURU
PARAIPABA
TRAIRI
ITAPIPOCA
ACARAÚ
AMONTADA
JIJOCA DE JERICOACOARA
GRANJA
CAMOCIM
BARROQUINHA
CHAVAL
CRUZ

SITUAÇÃO
CONCLUÍDO
PROCESSO LICITATÓRIO APROVADO (INICIAR TRABALHOS EM JAN 09)
FASE FINAL
FASE FINAL
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
EM ANDAMENTO
FASE FINAL
EM ANDAMENTO
INÍCIO DOS TRABALHOS
FASE FINAL
FASE FINAL
FASE FINAL

VIÇOSA DO CEARÁ
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· Programa Desenvolvimento de Destinos e
Produtos Turísticos/2009
- Realização de obras do Projeto Caminhos
de Assis.
- Aquisição de terreno e construção do
Pavilhão de Feiras do Ceará.
- Instalação dos pórticos de entrada nas
Regiões Turísticas: Baturité, Litoral Leste,
Cariri, Sertão Central e Ibiapaba.
- Obras de ampliação da pista de pouso do
Aeroporto de Aracati.
- Duplicação da CE 040, no Trecho Iguape
– Cascavel – Beberibe.
- Realização de Infraestrutura de água e
esgoto em Aquiraz (Aquiraz Resort).
- Elaboração e Execução do Projeto
Acquário Ceará.
- Construção do Aeroporto de Jericoacoara.
· Hospedar a realização da 18ª Bolsa de
Negócios BNTM – Brazil National Tourism
Mart, única bolsa de turismo do País que
reúne representantes dos mercados nacional
e internacional, para divulgação e vendas
turística do Nordeste.
· Execução dos projetos do MAPP
PROGRAMA PRODETUR II
- Elaboração e execução do projeto de
recuperação do Centro de Turismo
(EMCETUR).
- Elaboração e execução do projeto de
recuperação do Museu Sacro de Aquiraz.
- Elaboração e execução do projeto de
recuperação do Sítio Histórico de Aquiraz.
· Elaboração e execução do projeto de
Recuperação do Palácio da Abolição.

· Elaboração e execução do projeto de
implantação da Unidade Ambiental de
Paracuru.
· Elaboração e execução do projeto de
Florestamento de Dunas, em Lagoa do MatoItapipoca, São Gonçalo do Amarante e
Paracuru.
· Elaboração e execução do projeto de
Fixação de Dunas, em Mundaú-Trairi,
Paracuru, Itapipoca, São Gonçalo do
Amarante, Barroquinha e Trairi.
· Execução do projeto de recuperação do
Serrote de Jericoacoara.
· Elaboração e execução do projeto de
Manejo da Foz do Rio Curu -Paracuru/
Paraipaba.
· Execução do projeto urbanização do Porto
das Dunas.
· Construção da estrada Granja/Viçosa, para
complementação da Rodovia Estruturante CE
085.
· Construção do aterro sanitário do Paracuru.
· Construção de 228 Km de estrada, para
complementação da Rodovia Estruturante CE
085 - 5 trechos.
· Supervisão de 228 Km de Rodovias.
· Obras de complementação dos sistemas de
esgotamento sanitário e abastecimento de
água das Praias Oeste (Vila do Cumbuco).
· Execução da obra de urbanização da Beira
Mar – Camocim.
· Sinalização turística de Fortaleza.
· Urbanização da Praia do Cumbuco.

· Realização de 400 cursos Profissionalizantes
e 20 cursos gerenciais.

· Projeto executivo e obra de urbanização da
Praia de Iracema.

· Contratação de Consultoria de Apoio
Institucional.

· Sinalização turística dos Municípios do Litoral
Oeste.
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Desenvolvimento Urbano e Regional

A redução das desigualdades regionais e a
inclusão social das populações residentes em
áreas de risco e em habitações precárias,
assim como a ampliação e melhoria da
infrastrutura de saneamento básico existente
no Estado são pilares dos eixos de Governo
“Economia para uma Vida Melhor ” e
“Sociedade Justa e Solidária”, constituindose nas macrodiretrizes delineadas pela
Secretaria das Cidades.
Com foco nos Resultados Estratégicos,
Melhoria das Condições de Habitabilidade,
Cidades e Regiões competitivas com
estruturação adequada e Gestão Municipal
Fortalecida, foram desenvolvidas ações dos
vários programas e projetos finalísticos de
responsabilidade da Secretaria, direcionados
à construção e melhoria de habitações de
interesse social, à ampliação e modernização
dos sistemas de abastecimento d’água e
esgotamento sanitário, construção de aterros,
Kit´s sanitários, obras urbanas e capacitação
de gestores públicos municipais, entre outras
inúmeras ações.
A Política Habitacional vem sendo
desenvolvida para atenuar o déficit
habitacional cujos efeitos atingem, sobretudo,
as camadas mais carentes da população
cearense. Para tanto, em 2008, foram
estabelecidas parcerias com o Governo
Federal, via Caixa Econômica, e utilizados
recursos do Fundo Estadual de Combate a
Pobreza (FECOP), que, somados aos
recursos do Tesouro Estadual, totalizaram R$
19,4 milhões.
O resultado desse esforço beneficiou 59.955
pessoas, com a construção de 3.540
habitações de interesse social e realização de
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8.431 melhorias habitacionais, incluindo-se,
dentre essas, a construção de unidades
sanitárias (kits sanitários), fogões com
eficiência energética e pequenas reformas.
Na Política de Saneamento, tendo como meta
final a universalização dos serviços de
abastecimento d’água, esgotamento sanitário
e a destinação adequada dos resíduos sólidos,
foi aplicado um total de R$ 46,7 milhões em
obras e serviços de saneamento. Com esses
recursos, foram realizadas, na zona urbana,
54.395 ligações domiciliares de água e, na
zona rural, efetuadas 26.944 ligações,
possibilitando a elevação da cobertura de
70,81%, em 2007, para 73,70%, em 2008,
beneficiando um total de 320.426
habitantes.
Quanto às ligações de esgoto, foram
atendidos 24.311 domicílios, ampliando de
21,63% para 22,55% a cobertura com esse
serviço no Estado, beneficiando 83.845
habitantes. Das ligações executadas, 67,24%
(16.347) foram implantadas na RMF e
32,76% (7.964), no interior do Estado.
Direcionados para o alcance do Resultado
Estratégico “Cidades e Regiões Competitivas
com estrutura Urbana Adequada”, foram
elaborados e estão em execução programas
estruturantes que possibilitarão uma intensa
requalificação urbana de Fortaleza e de pólos
regionais capazes de competir com a RMF,
na atração de populações e investimentos.
Seguindo o escopo da Política de Estruturação
Urbana, foram iniciadas, em 2008, a
execução de dois programas estruturantes,
com duração de 3 anos, e de importância
fundamental para a RMF, notadamente para
o Município de Fortaleza.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009
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O projeto de Melhorias Urbanas e Ambiental
do Rio Cocó – PROMURB Cocó, orçado em
R$ 77,5 milhões, engloba obras de
dragagem da calha do rio e construção de
barragem para contenção de cheias, tendo
como beneficiários toda a população de
Fortaleza.
Durante o ano de 2008, foram desenvolvidos
estudos e projetos executivos relativos a esses
dois Programas e, no âmbito do Projeto
Maranguapinho, foi dada ordem de serviço
para a construção do Conjunto Residencial
Oscar Araripe, que será composto de 576
unidades habitacionais.
A Política de Desenvolvimento Regional adota
como principal diretriz a priorização de
investimentos em cidades com condições de
absorver o crescimento urbano e viabilizar o
desenvolvimento socioeconômico do interior.
Nesse sentido, foram definidos dois projetos
iniciais: o Projeto de Desenvolvimento
Econômico Regional/Cidades do Ceará/
Cariri Central e o Projeto de Desenvolvimento
Urbano Regional/Cidades do Ceará/Baixo
Jaguaribe/Vale do Acaraú, ambos com
duração de 5 anos.
Em relação ao Cariri Central, com área de
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atuação no núcleo CRAJUBAR – Crato,
Juazeiro do Norte e Barbalha – e seis
municípios de seu entorno: Caririaçu, Farias
Brito, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e
Santana do Cariri, os critérios utilizados
levaram em consideração os investimentos
públicos e as atividades produtivas
competitivas já existentes, poder de atração
de investimentos e de geração de empregos
formais. O Projeto prevê investimentos da
ordem de US$ 70 milhões e conta com
financiamento do BIRD. Em 2008, foram
finalizadas as negociações relativas ao
empréstimo e iniciados os processos
licitatórios para contratação de estudos,
planos e projetos.
O Projeto de Desenvolvimento Urbano
Regional - Cidades do Ceará - Baixo
Jaguaribe e Vale do Acaraú - tomou como
parâmetros a capacidade de resposta
imediata aos investimentos aplicados, a maior
concentração populacional e a eqüidistância
da capital. Essas regiões destacam-se pelo
dinamismo econômico, estrutura urbana
consolidada, infraestrutura de serviços
sociais, maior concentração de instituições
públicas e privadas atuando na área,
localização estratégica em relação a
transportes e maior facilidade de
comunicação.
Para esse projeto estão previstos US$ 106,6
milhões, 70% dos quais serão financiados
pelo
Banco
Interamericano
de
Desenvolvimento (BID) e 30% constituídos por
recursos próprios do Governo do Estado. Em
2008, foram desenvolvidos os estudos que
irão definir a carteira de Projetos desse
Programa e iniciadas as negociações com o
BID.
Com o objetivo de fortalecer as economias
locais e minorar as disparidades regionais,
foram dispendidos esforços na coordenação
do Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos
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O Projeto de Melhorias Urbanas e Ambientais
do Rio Maranguapinho – PROMURB
Maranguapinho objetiva melhorar as
condições de habitabilidade da população
atualmente residente na faixa de alagamento,
em situação de alto risco, e nas áreas
adjacentes ao rio, nos municípios de Fortaleza
e Maracanaú. Serão investidos R$ 314,9
milhões, sendo R$ 228,7 milhões do Governo
Federal, via Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), e R$ 86,2 milhões de
contrapartida do Governo do Estado do
Ceará. O público-alvo beneficiário é de 350
mil pessoas residentes nos municípios de
Fortaleza, Maranguape e Maracanaú.
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Produtivos Locais do Ceará - NEAAPL/CE,
que passou a compor o Grupo de Trabalho
Permanente para Apoio aos APLs - GTP-APL.
O Núcleo caracteriza-se como um importante
instrumento do Estado para articulação com
o Governo Federal de ações referentes à
política pública nacional de apoio aos APLs,
sendo composto por 26 instituições
governamentais e não-governamentais.

Desenvolvimento Urbano e Regional

O resultado desse trabalho foi a elaboração
e encaminhamento ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio –
MDIC, de três Planos de Desenvolvimento na
captação de recursos do Governo Federal
para execução de projetos e atividades que
propiciem uma maior dinâmica econômica
aos APL’s selecionados.
Com o mesmo intuito e contando com o
apoio do FECOP, estão sendo beneficiados
25 Projetos Produtivos, com repasse de
recursos que se iniciaram em novembro de
2008 e deverão estender-se por todo o ano
de 2009, e encaminhados 19 Projetos
Produtivos ao BNDES para obtenção de
financiamento, ora em análise naquela
Instituição.

2008 | Realizações
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE
ABILID
ADE
HABITABILID
ABILIDADE
HABIT

A BASTECIMENT
O
BASTECIMENTO

DE

Á GU
A
GUA

· Beneficiamento de 1.650 famílias, com a
obra de ampliação do sistema de
abastecimento de água - SAA de Mombaça
e Santa Quitéria, inserida no Programa
Sanear II.
· Implantação de 16 fábricas de cloro em
diversas localidades no interior do Estado,
financiadas pelo Programa Pró-Saneamento
III.
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· Início da obra de ampliação do
macrossistema de abastecimento de água de
Fortaleza, no trecho entre Messejana e a Base
Aérea.
· Implantação dos sistemas de fluoretação em
29 localidades, por meio do Programa Brasil
Sorridente, financiado pelo Ministério da
Saúde/Funasa, com contrapartida da
Cagece.
· Conclusão, no âmbito do Programa KfW II,
da obra de ampliação do sistema de
abastecimento de água - SAA de Bandeira,
no município de Itatira, com 63 famílias
beneficiadas.
· Conclusão da recuperação da 1ª etapa da
adutora Aldeota-Mucuripe (trecho viaduto da
Av. Santos Dumont). A 2ª etapa encontra-se
em licitação.
· Conclusão da padronização e automação
das unidades operacionais do município de
Juazeiro do Norte.
E SGO
TAMENT
O S ANITÁRIO
SGOT
AMENTO
· Beneficiamento de 771 famílias, com a
implantação do sistema de esgotamento
sanitário - SES do município de Eusébio.
· Conclusão das obras dos sistemas de
esgotamento sanitário - SES dos municípios
de Aurora, Catarina, Porteiras, Barro,
Frecheirinha, Forquilha, Independência,
Mucambo, Paramoti, Alcântara, Coreaú,
Massapê e Novo Oriente, com recursos do
Projeto Alvorada.
· Beneficiamento de 6.600 habitantes, com
1.600 ligações domiciliares a partir da
conclusão do sistema de esgotamento
sanitário – SES do município de Tauá.
· Início das obras de implantação - 1ª Etapa
- e ampliação - 2ª Etapa - do sistema
esgotamento sanitário – SES, do município
de Maranguape, financiadas pelo Programa
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009
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· Autorização das obras de implantação do
sistema de esgotamento sanitário de
Fortaleza - sub-bacias de esgotamento SE02, SD-07 e SD-08, financiadas pelo
Programa de Aceleração do Crescimento PAC e Sanear II, com incremento de 27.938
ligações.
· Beneficiamento de 16.652 pessoas, com a
execução de 3.946 melhorias sanitárias
domiciliares - MSD (banheiros), no âmbito do
Programa de Saneamento Ambiental.
E SGO
TAMENT
O S ANITÁRIO – G ESTÃO
SGOT
AMENTO
· Elaboração, pelo Conselho de Altos Estudos,
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará,
do documento sobre o Pacto das Águas, para
subsidiar a elaboração do Plano Estratégico
de Recursos Hídricos do Estado do Ceará.
· Manutenção, pela CAGECE, da certificação
ISO 9001:2000, incorporando ao sistema
da qualidade o processo de atendimento
presencial a clientes, em doze lojas de
atendimento da capital e duas lojas em
Juazeiro do Norte.
· Participação da CAGECE no terceiro ciclo
do Prêmio Nacional da Gestão Pública –
PQGF, no âmbito do Programa Nacional da
Gestão Pública e Desburocratização
(Gespública).
D ESTINAÇÃO F INAL A DEQUADA
S ÓLIDOS

DE

R ESÍDUOS

· Formalização do Consórcio Público –
Codessul, para implantação de aterro
sanitário regionalizado, no município de
Pedra Branca, que beneficiará os municípios
de Boa Viagem, Dep. Irapuan Pinheiro, Milhã,
Mombaça, Piquet Carneiro, Quixeramobim,
Senador Pompeu, Solonópole e Acopiara.
· Assinatura dos Contratos de Consórcios
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

Públicos para implantação de aterros
sanitários regionalizados, nos municípios de
Pacatuba, Tauá e São Benedito.
· Contratação do projeto executivo do aterro
sanitário de Paracuru, que beneficiará
também os municípios de Paraipaba e Trairi.
· Aquisição de equipamentos (caminhão,
poliguindaste e prensa horizontal) para a
Usina de Triagem e Beneficiamento de
Resíduos – UTBR, do município de
Maracanaú.
I NFRAESTRUTURA S ANITÁRIA - A BA
TEDOUROS
BATEDOUROS
PÚBLICOS
· Conclusão da execução dos abatedouros
públicos dos municípios de Novo Oriente,
Tianguá e Acaraú.
H ABIT
AÇÕES
ABITAÇÕES

DE

I NTERESSE S OCIAL A DEQU
AD
AS
DEQUAD
ADAS

Construção de Unidades Habitacionais
· Beneficiamento de 17.700 pessoas no
Estado, com a construção de 3.540 unidades
habitacionais, com recursos do FECOP e do
Governo Federal, sendo 1.645 em Fortaleza
(Costa Oeste/Reassentamento Conjuntos
Alves Lima, Dom Helder Câmara, Santana e
Gengibre) e 1.895 unidades em 40
municípios.
M ELHORIAS H ABIT
A CIONAIS
ABITA
Construção de Unidades Sanitárias

· Beneficiamento de 17.950 pessoas, com a
construção de 3.590 unidades sanitárias, em
37 municípios, com recursos do Programa
Habitacional, no valor de R$ 4,9 milhões
oriundos do FECOP.
Construção de Fogões com Eficiência
Energética

· Beneficiamento de 22.455 pessoas, com a
construção de 4.491 fogões de eficiência
energética, através do Programa
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de Aceleração do Crescimento e Sanear II,
beneficiando 8.773 famílias.
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Habitacional, com a aplicação de recursos
no montante de R$ 1,4 milhão, oriundos do
FECOP, aplicados em 22 municípios do
interior.
Pequenas R
eformas
Reformas

· Beneficiamento de 1.850 pessoas, com 370
reformas em unidades habitacionais
realizadas no município de Fortaleza, no
âmbito do Projeto Farol Novo.

Desenvolvimento Urbano e Regional

Regularização Fundiária

· Continuidade à ação de Regularização
Fundiária para titulação de 5.463 imóveis,
no âmbito dos Projetos: BR 116 Mangue/
Gato Morto, com 449 unidades
habitacionais; Costa Oeste, com 2.007
unidades habitacionais; Projeto Zeza Tijolo,
com 245 unidades habitacionais; Projeto
Canal do Conjunto Ceará - Favela do Capim
(110 unidades habitacionais); Projeto
Maranguapinho Margem Direita (494
unidades habitacionais) e Projeto Farol Novo
(2.158 unidades habitacionais).
· Desapropriação de 175 imóveis, para a
continuidade as obras de urbanização da
Lagoa do Coração (153) - Aristides Barcelos
(12) e Gengibre (10).
Trabalho Técnico Social

· Execução de trabalho técnico social, nos
conjuntos de reassentamento Dom Helder
Câmara, Alves de Lima, Farol Novo, Canal
do Conjunto Ceará, Projeto Maranguapinho,
Projeto PROMURB Maranguapinho (PAC) e
Projeto Itaitinga – IPPOO (FECOP), incluindo
o cadastramento socioeconômico de 14.071
famílias, remanejamento de 221 famílias,
realização de 217 eventos (reuniões/
palestras/oficinas com instituições e a
comunidade), 5 cursos profissionalizantes, 3
mutirões de limpeza, entre outras ações.
· Início da elaboração de 3 planos locais de
habitação de interesse social – PLIS, para os

98

municípios de São Gonçalo do Amarante,
Iguatu e Paracuru.
· Formação do Conselho Gestor do Fundo
Estadual de Habitação de Interesse Social –
FEHIS.
· Contratação do Plano Estadual de
Habitação de Interesse Social – PEHIS.
Gestão

· Criação do Fundo Estadual de Habitação
de Interesse Social – FEHIS, pela Lei Estadual
Nº 14.103, de 15 de abril de 2008, com o
objetivo de centralizar e gerenciar recursos
orçamentários para os programas destinados
a implementar políticas habitacionais de
interesse social, direcionadas à população de
menor renda.
REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
REGIONAIS

C IDADES E R EGIÕES
ADEQUADA

COM

E STRUTURA U RBANA

Obras Urbanas

· Conclusão de 118 obras urbanas, em 79
municípios, aplicando recursos da ordem de
R$ 24,0 milhões, oriundos do Tesouro
Estadual.
Prédios Públicos

· Conclusão de 8 obras em prédios públicos,
em 7 municípios, no âmbito do Programa de
Cooperação Federativa – PCF, aplicando
recursos no valor de R$ 1,3 milhão, oriundos
do Tesouro estadual.
Projeto Especial – Rio Maranguapinho

· Assinatura do Contrato de Repasse com o
Ministério das Cidades, para as obras da
barragem, dragagem e urbanização de áreas
ao longo do Rio Maranguapinho e
elaboração dos projetos executivos e
respectivos EIA’s-RIMA’s.
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ordem de serviço em janeiro de 2009
· Assinatura do Contrato de Repasse, com o
Ministério das Cidades, para 8
empreendimentos de habitação em Fortaleza,
para construção de 3.272 unidades, sendo
100 em Maranguape e 108 em Maracanaú.
Projeto Especial – Rio Cocó
· Assinatura de Convênio de Cooperação
Técnica, com a Secretaria de Recursos
Hídricos, para a realização de atividades de
análise e fiscalização da construção das
barragens do Rio Maranguapinho e do Rio
Cocó.
· Assinatura do Contrato de Repasse com o
Ministério das Cidades, para as obras da
barragem e dragagem do Rio Cocó, e
conclusão do projeto da dragagem e
respectivos EIA-RIMA.
Planejamento Urbano – Gestão
· Realização de análise do substitutivo ao
Projeto de Lei Nº 3.057, de 2.000, que
dispõe sobre a nova proposta de uso e
parcelamento do solo.
Início da montagem de um projeto-piloto do
Banco de Dados Municipal - Dat@cidades,
que contemplará 8 (oito) municípios.
· Elaboração de documento sobre os aspectos
socioespaciais e econômicos na área de
influência do Complexo Industrial Portuário
do Pecém – CIPP, em apoio à coordenação
dos Grupos de Trabalho da Refinaria Premium
II.
· Elaboração de questionário, com
informações sobre a Região Metropolitana de
Fortaleza – RMF, para o Ministério das
Cidades – MC.
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Desenvolvimento Regional
· Conclusão de 2 inventários das edificações,
sítios arqueológicos, paisagens naturais e
manifestações culturais significativas nas
regiões da Ibiapaba e Baturité.
· Conclusão de 2 termos de referência, para
elaboração de planos de desenvolvimento da
região do Cariri, com o objetivo de orientar
as políticas de investimentos e
financiamentos, apontando as vocações
econômicas e as potencialidades das regiões,
sendo beneficiadas as populações que
residem e trabalham nas áreas de
abrangência a seguir.
- Cariri Oeste – Plano de Desenvolvimento
do Centro Regional de Campos Sales –
abrange os municípios de Salitre, Araripe,
Antonina do Norte, Assaré, Potengi e
Campos Sales.
- Cariri Leste – Plano de Desenvolvimento
do Centro Regional de Brejo Santo abrange os municípios de Aurora, Mauriti,
Porteiras, Abaiara, Milagres, Jati,
Penaforte, Barro e Brejo Santo.
· Elaboração de termo de referência para
realização do mapeamento geológico da
região do Baixo Jaguaribe, que será realizado
em uma área de 400 km², no sentido SWNE, abrangendo os municípios de Limoeiro
do Norte e Russas,.
· Conclusão de 2 termos de referência para
elaboração dos projetos executivos para apoio
à cultura e turismo das regiões Norte e Centro
Sul, requalificação do Museu Dom José
Tupinambá da Frota, em Sobral, e Projetopiloto de reestruturação da Estação
Ferroviária de Acopiara e seu entorno.
DESENV
OL
VIMENT
O ECONÔMICO
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
REGIONAL

A RRANJOS P RODUTIVOS L OCAIS – APL S
· Atendimento de 16 Arranjos Produtivos
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· Finalização da licitação da obra da
barragem, com previsão de emissão da

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

Locais, com oficinas para elaboração de
planos de desenvolvimento, aquisição de
equipamentos, participação em feiras, cursos
de capacitação e articulação institucional
para viabilizar a execução de projetos.
· Apresentação de 3 Planos de
Desenvolvimento ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio –
MDIC, relativos aos APLs de Móveis, do
Município de Marco, de Tecnologia da
Informação, de Fortaleza, e de Cerâmica
Vermelha, do Município de Russas.

B AIXO J AGUARIBE

E

V ALE

DO

A CARAÚ

· Elaboração e apresentação ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, do
documento de concepção estratégica do
Projeto.
· Estruturação dos Comitês Gestores nas
regiões do Baixo Jaguaribe e Vale do Acaraú.

DESENV
OL
VIMENT
O ECONÔMICO
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
REGIONAL

2009 | PPropostas
ropostas

N ÚCLEOS P RODUTIVOS

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE
ABILID
ADE
HABITABILID
ABILIDADE
HABIT

· Seleção de 25 Projetos Produtivos através
de edital, financiados com recursos do
FECOP, no valor de R$ 3 milhões.

Desenvolvimento Urbano e Regional

· Contratação, com recursos de doação
japonesa do Banco PHRD, do Estudo de
Trânsito e Transporte do Crajubar.

C IDADES

DO

C EARÁ – C ARIRI C ENTRAL

· Elaboração de documentos técnicos exigidos
pelo Banco Mundial, na fase de avaliação do
Projeto, incluindo avaliação social e ambiental
da região, plano de gestão socioambiental e
marco da política de reassentamento
involuntário.
· Trabalho de mobilização na Região do Cariri
Central por meio de encontros com Prefeitos
Municipais, reunião com o Conselho Regional
e demais atores da sociedade, para discussão
dos investimentos priorizados, workshop
sobre Arranjos Produtivos Locais, etc.
· Envio de missões técnicas preparatórias do
projeto à região do Cariri Central, para a
análise técnica dos investimentos e
preparação do programa; às cidades de
Canoas e Novo Hamburgo–RS, para
conhecer experiências a serem replicadas na
região do Cariri Central, nos setores
econômicos priorizados.
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A BASTECIMENT
O
BASTECIMENTO

DE

Á GU
A
GUA

· Conclusão da obra do sistema de
abastecimento de água em Ibicuã, localizado
no município de Piquet Carneiro.
· Conclusão da obra de ampliação do sistema
de abastecimento de água – SAA, do
município de Aracati, financiada pelo
Programa Sanear II.
· Conclusão da obra de implantação do
sistema de abastecimento de água – SAA, do
empreendimento Aquiraz Resort.
· Conclusão da obra de implantação do
sistema de abastecimento de água – SAA, de
Lagoa do Mato, beneficiando 393 famílias.
· Início das obras de abastecimento de água,
no município de Aracati, contemplando as
localidades de Cajazeiras, Cacimba Funda,
Santa Tereza, Córrego dos Fernandes, Outeiro
e Tábua Lascada.
· Atendimento a 23.086 domicílios com
sistemas de abastecimento de água - SAAs,
beneficiando aproximadamente 94.653
habitantes.
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· Conclusão dos sistemas de esgotamento
sanitário das sedes de Bela Cruz, Itarema,
Cariré, Guaraciaba e do distrito de Inhuçu,
município de São Benedito.
· Conclusão da obra de implantação do
sistema de esgotamento sanitário – SES, do
empreendimento Aquiraz Resort.
· Conclusão da obra de implantação do
sistema de esgotamento sanitário – SES, no
município de Aracati, com previsão de 5.940
ligações, atendendo 24.400 habitantes.
· Conclusão da obra de substituição do
coletor-tronco da Av. Barão de Studart, em
Fortaleza.
· Inicio das obras de implantação do sistema
de esgotamento sanitário – SES, de Fortaleza
- sub-bacias de esgotamento SE-1 e SD-6.
·
Atendimento a 34.083 domicílios com
sistemas de esgotamento sanitário – SES,
beneficiando aproximadamente 139.740
habitantes.
· Execução de 445 melhorias sanitárias
domiciliares - MSDs (banheiros).
D ESTINAÇÃO F INAL A DEQUADA
S ÓLIDOS

DE

R ESÍDUOS

· Conclusão da construção do aterro sanitário
de Viçosa do Ceará.
· Conclusão da formação dos consórcios
públicos para implantação de aterros
sanitários regionalizados, nos municípios de
Camocim, Jaguaribara, Sobral. Limoeiro do
Norte e Crato.
· Início da implantação do Aterro Sanitário
Regionalizado do Cariri.
· Contratação de Projetos Executivos dos
aterros sanitários regionalizados, localizados
nos municípios de Sobral, Camocim e São
Benedito.
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· Conclusão da elaboração do edital de
licitação para contratação dos Planos de
Saneamento Básico dos municípios de Crato,
Juazeiro do Norte, Barbalha, Altaneira,
Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda, Missão
Velha, Jardim e Santana do Cariri, na região
do Cariri Central.
· Formação de 15 Consórcios Públicos
Municipais para implantação de aterros
sanitários regionalizados, nos municípios de:
Cruz, Aracati, Assaré, Canindé, Cascavel,
Crateús, Icó, Iguatu, Itapajé, Itapipoca,
Milagres, Nova Russas, Pacajus, Pires Ferreira
e Quixadá.
A BA
TEDOUROS P ÚBLICOS R EGIONALIZADOS
BATEDOUROS
· Conclusão do Plano de Gestão para
construção e implantação de Abatedouros
Públicos Regionalizados.
· Conclusão das obras dos Abatedouros
Públicos dos municípios de Mucambo,
Forquilha, Camocim, Nova Olinda, Aratuba,
Pedra Branca, Tamboril e Frecheirinha.
H ABIT
AÇÕES
ABITAÇÕES

DE

I NTERESSE S OCIAL A DEQU
AD
AS
DEQUAD
ADAS

· Construção de 5.000 unidades
habitacionais, 3.500 unidades sanitárias e
15.000 fogões com eficiência energética.
· Conclusão da regularização fundiária para
titularização de 5.463 imóveis dos Projetos
BR 116 Mangue/Gato Morto (449 unidades
habitacionais) e Costa Oeste (2.007
unidades habitacionais).
· Conclusão das obras de urbanização do
Projeto Farol Novo: Lagoa do Coração,
Aristides Barcelos e Lagoa do Gengibre.
· Elaboração do Plano Estadual de Habitação
de Interesse Social - PEHIS.
· Titularização de conjuntos habitacionais da
antiga COHAB.
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O BRAS U RBANAS

E

P RÉDIOS P ÚBLICOS

· Conclusão de 77 obras urbanas que se
encontram em execução em 54 municípios.
· Execução de 50 novas obras urbanas, em
43 municípios, das quais 25 mediante
Convênios e 25 com PCF.

· Conclusão da elaboração do Plano Diretor
Municipal do município de Santa Quitéria, no
âmbito do Programa de Cooperação
Federativa – PCF.
· Implantação do Projeto D@ta Cidades.

· Construção/reforma de 11 Prédios Públicos,
em 10 municípios, dos quais 5 por meio de
Convênios e 6 através de Termos de Ajuste
do PCF.

· Realização da 4ª Conferência Estadual das
Cidades.

P ROJET
O E SPECIAL – R IO M ARANGU
APINHO
ROJETO
ARANGUAPINHO

· Ampliação/fortalecimento das discussões
sobre a Região Metropolitana de Fortaleza e
do Aglomerado Urbano do Crajubar (Crato,
Juazeiro e Barbalha).

· Conclusão da elaboração do edital de
licitação da obra de urbanização e os estudos
complementares para as obras de dragagem
e de urbanização.
· Elaboração do Plano de Avaliação dos
Sedimentos do Rio Maranguapinho.

Desenvolvimento Urbano e Regional

P LANEJAMENT
O U RBANO – G ESTÃO
LANEJAMENTO

· Estudos de impacto sobre o Patrimônio
Histórico e Arqueológico.

· Criação do Conselho Estadual das Cidades.

· Criação da Região Metropolitana do
Crajubar.
· Contratação da revisão dos Planos de
Desenvolvimento Territorial e de Avaliação
Ambiental Estratégico do Complexo Industrial
e Portuário do Pecém – CIPP.

· Execução de 8 empreendimentos
Habitacionais, sendo 6 Conjuntos em
Fortaleza, com 3272 unidades, 100 unidades
(1 Conjunto ) em Maranguape e 108
unidades em Maracanaú

A RRANJOS P RODUTIVOS L OCIAS – APL S
N ÚCLEOS P RODUTIVOS

· Realização de trabalho técnico social nas
áreas
da
Urbanização
e
dos
Reassentamentos.

· Apresentação de 2 Planos de
Desenvolvimento ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio –
MDIC, para a realização de ações, projetos
e atividades que propiciem uma maior
dinâmica econômica aos arranjos produtivos.

· Conclusão do Edital de Licitação para a
contratação de uma Empresa de
Gerenciamento para acompanhamento e
fiscalização das obras do PROMURB
Maranguapinho.
P ROJET
O E SPECIAL – R IO C OCÓ
ROJETO
· Conclusão dos estudos complementares
para as obras de Dragagem, incluindo o
Plano de Avaliação dos Sedimentos do Rio
Cocó e os estudos de impacto sobre o
Patrimônio Histórico e Arqueológico.
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E

· Acompanhamento da execução dos 25
Projetos Produtivos selecionados.

· Negociação da execução de 19 projetos
produtivos com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES.
D ESENV
OL
VIMENT
O E CONÔMICO R EGIONAL –
ESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
C IDADES DO C EARÁ – C ARIRI C ENTRAL
· Assinatura do contrato de empréstimo com
o órgão financiador, Banco Mundial - BIRD.
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· Conclusão das análises das propostas
técnicas dos Estudos e dos Projetos
Executivos.
· Inicio das licitações de obras de
infraestrutura e de aquisições de bens e
equipamentos para o fortalecimento
institucional dos municípios.
· Captação dos recursos de contrapartida
com o BNDES.

C IDADES DO C EARÁ – BAIXO J AGUARIBE
V ALE DO A CARAÚ

E

· Elaboração de 6 termos de referência para
contratar os estudos de viabilidade
econômico-financeiro, ambiental e social do
Projeto.
· Elaboração do Plano de Aquisições e do
Manual Operativo.

Desenvolvimento Urbano e Regional

· Elaboração de um plano de negócios para
o Geopark Araripe.
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EDUCAÇÃO SUPERIOR, CIÊNCIA, TECNOL
OGIA E INO
VAÇÃO
TECNOLOGIA
INOV

Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação

2008 | PPolítica
olítica Setorial
Assegurar as bases para um crescimento
econômico que se converta em concretos
ganhos sociais para a população,
garantindo, assim, sustentabilidade ao
processo de desenvolvimento, conforme prevê
o Eixo ECONOMIA PARA UMA VIDA
MELHOR, da política de governo para o
período 2008-2011, tem sido o objetivo do
Sistema SECITECE, no desenvolvimento de
seus Programas. Esse arranjo institucional
abriga ações e projetos direcionados à
formação de recursos humanos, ao
desenvolvimento de atividades de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) e/ou à transferência
de tecnologia.
No âmbito da Educação Superior,
representada no Sistema SECITECE pelas
Universidades Públicas Estaduais (UECE, UVA
e URCA), as ações priorizaram a ampliação
e promoção de melhorias na infraestrutura
existente, sobretudo nas unidades localizadas
no interior do Estado, visando torná-las aptas
a contribuir para o desenvolvimento das
regiões a partir de suas potencialidades e
levando em conta suas especificidades. Para
tanto, foram aprovados, para investimentos,
recursos oriundos do Tesouro da ordem de
R$ 4,3 milhões, para a UECE, R$ 1,7 milhão
para a URCA, e R$ 1,2 milhão para a UVA.
Nesse contexto, além da construção e reforma
de blocos de salas de aula, laboratórios e
bibliotecas, a UECE, na Capital e nos Campi
do interior, bem como a UVA e a URCA,
passam por um processo de modernização e
ampliação do acervo e da capacidade
instalada, garantindo melhores condições de
suporte às atividades educacionais,
científicas, tecnológicas e culturais, com vistas
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a assegurar uma melhor formação para seus
alunos.
A sistematização das informações das
Universidades Públicas Estaduais, por meio
de um sistema único que atenda a todas
universidades, também foi priorizada e se
encontra em implantação, objetivando
possibilitar à população o pleno acesso a
essas
informações,
concedendo
transparência às ações do Governo,
tornando-se ferramenta de tomada de
decisão, com elevado grau de confiabilidade,
e contribuindo para uma melhor gestão
dessas Instituições.
Ações de promoção e assistência estudantil
encontram-se em andamento, como é o caso
da reforma e ampliação do restaurante
universitário da UECE, construção dos
restaurantes universitários da URCA e UVA,
bem como a concessão de bolsas para
estudantes de baixa renda, dentre outras.
Como contribuição à melhoria do ensino
fundamental e médio, as universidades
públicas estaduais estão oferecendo, desde
2004, formação em Letras, Matemática e
Ciências, para 842 professores do ensino
fundamental e médio da rede pública, bem
como para 1.454 egressos do ensino médio
de escolas públicas, de 46 municípios do
Estado, selecionados a partir do Índice de
Desenvolvimento Municipal (IDM). Para tanto,
estão sendo utilizados recursos do Fundo de
Combate à Pobreza (FECOP).
Os resultados do aumento dos investimentos
na Educação Superior já se fazem sentir por
meio de alguns indicadores, como o Número
de Trabalhos Científicos Publicados, que era
de 1.763 em 2006, passando para 2.007
em 2007 e alcançando 2.250 em 2008,
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Com o objetivo de assegurar o acesso à
inovação às empresas do Estado, e assim
garantir competitividade, encontram-se em
andamento ações de incubação de empresas,
como as realizadas pelo PAR-TEC (NUTEC),
em Fortaleza, e pelo INTECE (Instituto
CENTEC), no interior do Estado, bem como
ações de incentivo à organização de arranjos
produtivos.
Ressalte-se ainda que as ações de fomento à
pesquisa estão financiando estudos essenciais
ao desenvolvimento sustentável do Estado,
como o que tem por objeto estudar a
desertificação em Irauçuba, destacando-se
ainda o que visa identificar soluções para o
problema da Segurança Pública.
Na área de meio ambiente, sobressaem o
zoneamento agroecológico, o mapeamento
de açudes e a elaboração do “Mapa de Áreas
Potenciais ao Cultivo da Mamona no Estado
do Ceará”.
Quanto aos recursos hídricos, foram
desenvolvidos estudos visando avaliar os
impactos ambientais do uso de agroquímicos
e possibilidades de reúso das águas de
drenagem, bem como para identificar
metodologia para prospecção de água
subterrânea em ambientes geológicos da
região cristalina do semi-árido do Brasil.
Foi de 180.022 o número de consultas sobre
Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Tempo e
Clima, o que confirma o interesse da
população nos estudos, pesquisas e
informações gerados pelo Sistema SECITECE
nesse âmbito.
Com referência à Educação Tecnológica, o
número de técnicos graduados pelo Instituto
Centec passou para 606, com uma variação
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de 209,19% em relação ao ano anterior. Os
tecnólogos graduados passaram para 652
em 2008, com uma variação de 115,89%
em relação a 2007.

2008 | Realizações
EDUCAÇÃO SUPERIOR

G RADUAÇÃO
· Oferta, pela URCA, de cursos regulares de
graduação em licenciatura e bacharelado,
nas seguintes áreas do conhecimento:
Campus do Pimenta (Crato)
(Crato): Ciências
Biológicas, Educação Física, Enfermagem,
Ciências Econômicas, Pedagogia, Ciências
Sociais, Geografia, História, Letras; Campus
Crajubar
(Juazeiro
do
Norte)
Norte):
Engenharia de Produção, Formação de
Tecnólogo da Construção Civil, Edifícios,
Topografias e Estradas, Ciências com
Habilitação em Matemática, Física;
Campus São Miguel (Crato)
(Crato): Direito; e
Campus Barbalha
Barbalha: Artes Visuais.
· Oferta, pela UECE de 75 cursos de
graduação, sendo 40 em Fortaleza (onde
possui 2 Campi), e 35 distribuídos nas
unidades do interior do Estado (Faculdade de
Letras de Iguatu, Faculdade de Filosofia de
Limoeiro do Norte, Faculdade de Educação
de Itapipoca, Faculdade de Educação de
Crateús, Faculdade de Educação de Quixadá
e Centro de Ciência e Tecnologia de Tauá).
Dos 40 cursos ofertados em Fortaleza, 19 se
inserem na modalidade de bacharelado e 21
na de licenciatura. As faculdades do interior
ofertam apenas licenciaturas, estando
voltadas para atender a formação do
professor da Educação Básica (Ensino
Fundamental e Médio).
· Execução do Projeto Incentivo à Capacitação
de Recursos Humanos para a Melhoria do
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com uma variação de 28%, considerando os
números de 2008 em relação ao ano-base
de 2006.
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Ensino Fundamental e Médio, financiado pelo
Fundo Estadual de Combate à Pobreza
(FECOP), promovendo cursos de capacitação
de professores nas áreas de Ciências
Biológicas, Letras, Matemática, contando a
URCA com 986 alunos matriculados, a UVA
com 666 e a UECE com 934.
· Qualificação de profissionais para a
educação, beneficiando a 787 alunos, por
meio do Programa de Áreas Específicas –
Proáreas, incluindo o Curso de Licenciatura
Plena para o Ensino Médio, com Habilitação
em Áreas Específicas (Língua Portuguesa e
Inglesa, Biologia, História, Matemática e
Geografia).
· Em funcionamento, no âmbito do Programa
Especial de Formação Pedagógica, uma
turma com o total de 42 alunos, no Campus
do Pimenta, em Crato.
· Matrícula de 9.769 discentes, na URCA, no
primeiro semestre de 2008, nos cursos
regulares de graduação, no programa
especial de formação pedagógica e nos
programas de qualificação.
· Matrícula, na UVA, nos 23 cursos de
graduação (licenciatura e bacharelado), no
primeiro e segundo semestres/2008, de
13.249 alunos, sendo de 333 o número de
alunos matriculados nos cursos de graduação
tecnológica e de 2.614 nos cursos
seqüenciais, ofertados em Sobral e em outros
municípios.
P Ó S - G R A D UUAA Ç Ã O
· Matrícula de 285 alunos nos cursos de pósgraduação, lato sensu, da UVA em Sobral;
18 alunos matriculados no Mestrado
Acadêmico em Zootecnia da UVA, iniciado
em 2006, com defesa de sete dissertações.
Execução, pela UVA, do Programa de
Demanda Social – DS/Desenvolvimento da
Pós-Graduação, em convênio com a CAPES,
com a concessão de duas bolsas de Mestrado
Acadêmico em Zootecnia.
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· Oferta de 48 cursos de pós-graduação na
UECE, sendo: Doutorado, 3, Mestrado, 16
e Especialização, 29, com 1.956 alunos
matriculados; Oferta de 6 cursos de PósGraduação na UVA, sendo: Mestrado, 01, e
Especialização, com 303 alunos.
· Oferta, pela URCA, de 15 cursos de PósGraduação, Lato Sensu, nas mais diversas
áreas do conhecimento (Saúde da Família,
Biologia e Química, Educação Ambiental,
História e Sociologia, Direito Penal e
Criminologia, Direito Constitucional, dentre
outros). O número de alunos matriculados
no ano letivo de 2008 é de 882.
· Oferta, pela URCA, de programa em nível
de Mestrado Acadêmico, destacando-se o
Programa de Pós-Graduação, Stricto Sensu,
em Bioprospecção Molecular, credenciado
em 2007 pela CAPES e que obteve conceito
4 na avaliação daquela Instituição. O
Programa possui atualmente 13 alunos
matriculados, sendo um dos únicos cursos
de Pós-Graduação, Stricto sensu, no interior
do Nordeste do Brasil.
PESQUISA
· Publicação de 518 Trabalhos Científicos na
UECE, sendo: Ciências Agrárias, 63,
Ciências Biológicas, 64, Ciências da Saúde,
105, Ciências Exatas, 105, Ciências
Humanas, 129, Ciências Sociais Aplicadas,
20 e Lingüística Letras e Artes, 32.
· Publicação de 35 trabalhos científicos pelos
professores/doutores da UVA, nas áreas do
conhecimento de ciências agrárias,
biológicas, exatas, da terra, humanas, e da
saúde.
· Concessão de 78 bolsas de iniciação
científica, sendo 30 do CNPq e 48 da
FUNCAP, a alunos dos cursos de graduação,
com vistas a apoiar as atividades de pesquisa
de discentes e docentes.
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· Disponibilização, na URCA, de uma
estrutura para 21 laboratórios, que atuam
nas mais diversas áreas do conhecimento, tais
como Bioquímica, Bioinformática,
Cristalização de Proteínas, Pesquisas de
Produtos Naturais, Zoologia de Vertebrados,
Zoologia dos Invertebrados, Análise do
Trabalho, Geoprocessamento, dentre outras.
EXTENSÃO
· Alfabetização de 11.864 jovens, com idade
até 15 anos, em parceria com a SEDUC,
sendo 10.099 em Fortaleza e 1.765 em
Antonina do Norte, Groaíras, Martinópoles,
Massapê, Nova Olinda, Pena Forte, São João
do Jaguaribe, Campos Sales e Horizonte, via
Programa Brasil Alfabetizado no Ceará
(UECE). Para alfabetizar esses alunos, foram
capacitados 1.686 alfabetizadores e
coordenadores em Fortaleza e 138 em 9
municípios.
· Aprendizagem das ferramentas digitais
necessárias à inserção no mercado de
trabalho para 559 participantes, por meio do
Projeto Coordenação de Estudo e Pesquisa
na Educação de Jovens e Adultos – CEPEJA
(UECE).
· Assistência especializada em problemas de
saúde de âmbito ambulatorial, individual e
coletivo à comunidade acadêmica - discentes,
docentes, servidores e demais membros,
com 500 participantes, via Projeto
Ambulatório Integrado de Assistência à Saúde
Mental e Coletiva (UECE).
· Escolarização de 142 professores e
lideranças comunitárias, habilitando-os para
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uma ação docente compatível com as
necessidades da população dos
assentamentos de Reforma Agrária no Estado
do Ceará.
P OLÍTICAS E STUDANTIS
· Concessão de Bolsas de Trabalho, via
Programa Bolsa Universidade da UVA, tendo
sido distribuídas 132 bolsas de trabalho/mês
a alunos regularmente matriculados nos
cursos de graduação, com renda familiar de
até meio salário mínimo por pessoa. A UECE
concedeu também 260 bolsas de assistência,
distribuídas entre os campi de Fortaleza,
Quixadá, Tauá, Itapipoca, Limoeiro do Norte,
Crateús e Iguatu.
· Concessão, pela UECE, de Bolsas de estágio
(extracurricular/SINE IDT, PROLIN,
UECEvest). O Programa de Línguas
(PROLIN), da UECE, atendeu 700 alunos, e
o Curso Pré-Vestibular (UECEvest) contou
com 700 alunos.
· Realização de atividades socioculturais
destinadas ao público Interno da UECE e à
Comunidade em seu Entorno, envolvendo um
público de 6.940 pessoas, entre alunos e
outros participantes.
· Apoio a Eventos (UECE), com um total de
5.000 participantes, tendo sido apoiados o
XXVII ENEQUI, V SECOMP, IV Festa das
Nações, dentre outros.
F OMENT
O
OMENTO

AO

E NSINO

· Distribuição de Bolsas de Pós-graduação,
destinadas à formação de recursos humanos
nas modalidades de Mestrado e Doutorado,
objetivando elevar o número de mestres e
doutores no Estado e estimular a capacitação
científica e a autonomia tecnológica. Foram
aprovadas um total de 1.565 bolsas de pósgraduação, com um investimento de R$ 8,9
milhões.
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· Desenvolvimento, na UVA , de protótipo do
concreto translúcido, com dimensões de 30
por 40 e espessura de 8 cm, no Laboratório
de Material de Construção, o qual é o
segundo no Brasil e inédito no Nordeste.
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Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação

· Lançamento de Edital objetivando a
ampliação do número de bolsas de estudo
de pós-graduação, Stricto sensu, destinadas
a alunos dos programas de pós-graduação
em funcionamento no Ceará.
· Concessão de 1.570 bolsas de iniciação
científica, sendo 1.055 custeadas com
recursos do tesouro ( R$ 1,0 milhão) e 515
bolsas de Iniciação Científica Júnior, para
alunos do ensino médio da rede pública (R$
149,1 mil), oriundos do Convênio firmado
entre CNPq / FUNCAP.
F OMENT
O
OMENTO

À

P ESQUISA

· Apoio a 7 projetos nas áreas: Ciências
Exatas e da Terra – CET, Ciências da Saúde e
Biológica – CSB, Ciências Agrárias e Animal
– CAA e Engenharias e Ciências da
Computação – ECC, via Programa de Apoio
a Núcleos de Excelência – PRONEX, tendo
sido investidos recursos no valor de R$ 1,9
milhão.
· Apoio a 16 projetos do CEFET, LABOMAR,
UECE, UFC, UNIFOR, URCA ,com recursos
investidos de R$ 130,8 mil, por meio das
ações do Programa de Desenvolvimento
Científico e Regional – DCR.
· Concessão de 2.583 bolsas, por meio do
projeto de bolsas de transferência de
tecnologia de extensão tecnológica.
· Aplicação de R$ 12,4 milhões,
contemplando 2.124 bolsas, por meio de
convênios de descentralização de crédito
orçamentário, com as instituições SEDUC,
SESA, SEFAZ, FUNCEME, NUTEC,
EMATERCE, SECULT, CEE e UVA.
· Aplicação e repasse, por meio de convênios
firmados com órgãos municipais (10
prefeituras), do valor de R$ 2,3 milhões (180
bolsas concedidas).
· Aplicação de R$ 459,6 mil, oriundos do
CNPq, para a concessão de 18 bolsas.
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· Manutenção, pela UECE, de 5 grupos PET,
ligados aos cursos de Serviço Social,
Enfermagem, História (FAFIDAM), Geografia,
Computação, totalizando 60 bolsistas e 5
tutores, pelo Programa de Educação Tutorial
– PET.
I NTERCÂMBIO T ÉCNICO-C IENTÍFICO
· Realização, pela UVA, do X Encontro de
Iniciação Científica, com a apresentação de
246 trabalhos das diversas áreas do
conhecimento.
· Realização do III Encontro de PósGraduação e Pesquisa, com a apresentação
de 34 trabalhos em diversas áreas do
conhecimento.
· Apoio a Intercâmbios Técnico–Científicos,
contemplando auxílio à promoção e
participação em eventos científicos realizados
no estado do Ceará, com o objetivo de
divulgar os resultados das pesquisas
desenvolvidas e elevar o nível de conhecimento
dos pesquisadores.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

I NOVAÇÃO T ECNOLÓGICA
· Realização de 55 adequações, em 26
produtos para exportação, por meio de ações
do Programa de Apoio Tecnológico a
Exportação (PROGEX).
· Início da execução do projeto de automação
de miniusinas para produção de biodiesel –
AUTOBIO.
· Criação do Núcleo de Inovação Tecnológica
(NIT)/NUTEC, visando valorizar a atividade
criativa desenvolvida no âmbito do Nutec.
· Incubação de empresas de Base Tecnológica
e Setores Tradicionais, com a realização de
259 horas de consultoria, em 5 empresas,
nas áreas de gestão empresarial, mercado,
direito empresarial, registro de marcas e
patentes.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

C ONSUL
TORIA
ONSULT

E

A SSISTÊNCIA T ECNOLÓGICA

· Na avaliação e controle tecnológico de
processos, materiais e produtos na área de
construção civil, foram realizados 2.532
ensaios físicos em concreto, aço para
construção, cerâmica, rochas ornamentais e
pré-moldados de concreto e 773 ensaios
químicos em rocha, cerâmica e minério,
dentre outros.
· Certificação de qualidade ISO 9000 à
Monotec Refratários Ltda.
· Emissão, via Laboratório de Medidas
Elétricas – LME, de 275 certificados de
calibração, tendo sido atendidas 44
empresas que atuam na prestação de serviços
de metrologia elétrica às indústrias,
concessionárias de energia elétrica, usinas
geradoras de energia elétrica, entidades
governamentais e universidades, tendo como
principal atividade a calibração de
instrumentos.
· Realização de análises para monitoramento
da qualidade da água dos açudes, barragens
e águas residuárias e estações de tratamento,
com o objetivo de evitar a proliferação de
doenças hídricas.
· Assinatura de 5 contratos novos com
empresas fabricantes de saneantes e
cosméticos, para controle de qualidade de
produtos de limpeza e higiene corporal,
visando atender às exigências da ANVISA,
com a realização de 132 ensaios.
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· Realização de 21.487 ensaios, com a
emissão de 2.099 relatórios técnicos,
envolvendo análises de matérias-primas,
água, alimentos in natura e industrializados,
avaliação da vida de prateleira dos produtos
industrializados (shelf life), como também
controle de higienização e sanitização de
equipamentos e utensílios na indústria de
alimentos. Dentre os atendimentos estão
Prefeituras e empresas, com contratos
firmados com 11 dessas empresas.
· Execução do Projeto Corrosão e
Degradação Atmosférica dos Materiais
Elétricos – Ciclo II, com o fim pesquisar a
resistência dos materiais à corrosão
atmosférica acelerada pelos poluentes.
Encontram-se em fase de conclusão, 47
ensaios, tendo gerado amplo banco de dados
com informações inéditas sobre o
comportamento de vários materiais sob
condições de alta agressividade atmosférica.
F OMENT
O
OMENTO

À

P ESQUISA

· Realização de pesquisa, financiada pela
Funcap, em parceria com a Fundação
Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), para
estudar a degradação/desertificação em
Sistemas de Produção no Semiárido Cearense
de Irauçuba.
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

E DUCAÇÃO

TECNOLÓGICA

· Registro de 3.500 diplomas, tendo a Secitece
a responsabilidade pela análise e registro de
diplomas das instituições de educação
profissional de nível técnico.
· Formação de Tecnólogos, em um total de
652 alunos graduados, nas 4 Faculdades de
Tecnologia (FATEC), localizadas nos
Municípios de Limoeiro do Norte, Sobral,
Juazeiro do Norte e Quixeramobim.
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· Participação de 7 empreendedores de
empresas incubadas no PARTEC e de
empreendedores de outras incubadoras
parceiras em cursos de capacitação, em
parceria com SEBRAE, INPI, EMBRAPA,
MAPA, nas áreas de propriedade intelectual,
produção mais limpa, rotinas trabalhistas,
agroecologia e gestão de negócios
empresariais.
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· Graduação de 606 alunos nos cursos de
educação técnica de nível médio de 3
FATECs, localizadas nos Municípios de
Limoeiro do Norte, Sobral, Juazeiro do Norte
e em 4 Centros Vocacionais Técnicos CVTECs, localizados nos Municípios de
Aracati, Barbalha, Crato e São Gonçalo do
Amarante.

Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação

E XTENSÃO

TECNOLÓGICA

· Realização de cursos de Formação Inicial e
Continuada, capacitando 26.700 jovens e
trabalhadores, nos 33 Centros Vocacionais
Tecnológicos (CVT).
· Inclusão e capacitação, na modalidade
formação inicial e continuada, de 1.120
jovens e adultos, em cursos realizados nos
Centros Digitais do Ceará (CDC), localizados
em 7 municípios (Poranga, Massapé,
Amontada, Barreira, Santana do Cariri, Pires
Ferreira e Caririaçu).
INFRA-ESTRUTURA DO ENSINO
PROFISSIONALIZANTE

· Conclusão da obra de ampliação no
CVTEC-Aracati, para funcionamento do
curso técnico de Aqüicultura e pesca, com
recursos do MCT.
· Climatização do novo bloco de salas de
aula, com recursos do tesouro, na FATEC de
Limoeiro do Norte.
· Implantação da Faculdade de Tecnologia
Centec, na FATEC de Quixeramobim.
INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR

· Construção do Hospital Veterinário da
UECE.
· Construção do Novo Restaurante
Universitário da UECE.
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· Construção da Biblioteca Central da UECE.
· Reforma das instalações físicas e aquisição
de materiais permanentes e mobiliário para
a Biblioteca Central, no Campus Betânia, da
UVA.
· Aquisição de Arquivos Deslizantes para o
Núcleo de Estudos e Documentação da
História Regional – NEDHIR, do Curso de
História da UVA.
· Aquisição de Mobiliário para 30 salas de
aulas, 1 sala para coordenação do curso e 6
para professores dos Campus do Junco e
Betânia, da UVA.
· Aquisição de 180 microcomputadores, para
laboratórios de ensino e setores
administrativos da UVA.
· Construção do Laboratório de Reprodução
Animal, na Fazenda Experimental da UVA.
· Reforma das Instalações Físicas do
Laboratório de Biologia Vegetal, do Curso de
Biologia da UVA.
MEIO AMBIENTE

· Conclusão do mapeamento do uso e
ocupação atual das áreas de entorno dos
Açudes Orós, Banabuiú e Araras, constando
de 79 mapas do uso e ocupação.
· Implantação experimental do Sistema de
Monitoramento Socioeconômico (MSE)
participativo do PRODHAM, na MBH do Rio
Cangati (Canindé) e realização do Marco
Zero, na MBH do Rio Pesqueiro (Aratuba), sob
a supervisão da SRH/FUNCEME.
· Atualização do mapeamento das
informações de uso e ocupação do solo com
Carcinicultura do litoral do Ceará, Piauí e
Maranhão, através da interpretação e análise
digital de imagens atuais do satélite CBERS.
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RECURSOS HÍDRICOS

Limoeiro do Norte, Maranguape, Pentecoste,
Campos Sales, Acarape, Caucaia, Irauçuba,
Fortaleza, Sobral, Itaitinga, Barreira) e
instituições do Ceará e estados do Nordeste.

· Elaboração de estudo da Qualidade das
Águas Superficiais e Subterrâneas do
Perímetro de Irrigação de Morada Nova –
Ceará, avaliando os Impactos Ambientais do
Uso de Agroquímicos e Possibilidades de
Reúso das Águas de Drenagem.

· Disponibilização das imagens do satélite
GOES para o Nordeste.

· Desenvolvimento de Sistema de Informações
Meteorológicas para Irrigação no Ceará –
SIMIC.

GESTÃO E PLANEJAMENT
O
PLANEJAMENTO

· Desenvolvimento de Sistema de Informação
para o Gerenciamento da Alocação da Água
– SIGA.
· Implementação do sistema de previsão de
afluências nos principais reservatórios do
Estado, nas escalas de tempo e clima.
· Instrumentalização das bacias experimental
e representativa da Funceme (riachos
Algodão e Forquilha, respectivamente), em
Quixeramobim – CE.
· Execução do projeto Geração de Energia
Eólica,
com
o
desenvolvimento,
implementação e avaliação de metodologias
de previsão de geração, nos parques
instalados no estado do Ceará, na escala de
0 a 2 dias.
METEOROL
OGIA E MONIT
ORAMENT
O
METEOROLOGIA
MONITORAMENT
ORAMENTO

· Atendimento às solicitações de dados
climatológicos aos usuários internos/externos
da FUNCEME.
· Disseminação de Informações, realizandose palestras sobre diferentes aspectos
relacionados à meteorologia, em eventos
ocorridos em vários municípios (Iguatu,
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· Realização da previsão numérica de tempo
e clima para a região Nordeste (Projetos
FINEP- PSICO e REPENTE).

INSTITUCIONAL

· Execução do Sistema de Acompanhamento
e Avaliação das Ações da FUNCAP,
objetivando a implantação de um sistema
permanente das ações da Instituição, que
permita uma aferição quantitativa dos efeitos
dessas ações no desenvolvimento científico e
tecnológico do Estado.
· Elaboração do Plano Organizacional da
UVA, contendo PDI - Plano de
Desenvolvimento Institucional, PPI – Projeto
Pedagógico Institucional e Planejamento
Estratégico 2008 – 2010.
· Elaboração do Relatório de Avaliação
Institucional da UVA, sob o olhar discente.
· Realização de seleção pública para
contratação de Professor Substituto para a
UVA, com oferta de 69 vagas para diversos
setores de estudos dos cursos de graduação.
RECURSOS HUMANOS

· Implantação do Plano de Cargos, Carreiras
e Vencimentos das 3 Universidades Estaduais.
· Realização do Curso de Elaboração de
Projetos Científicos e Tecnológicos para
professores pesquisadores da UVA ,de
diferentes áreas do conhecimento.
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· Elaboração do mapa de “áreas potenciais
ao cultivo da mamona no Estado do Ceará”.
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Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação

· Execução da primeira etapa da Política de
Formação e Profissionalização dos Professores
da UECE, da Graduação e da PósGraduação.
· Implantação do Núcleo de Pesquisa
Institucional da PROGRAD (UECE), incluindo
a estruturação de um banco de dados, com
as informações vitais de vida acadêmica do
aluno e do professor da graduação.
· Elaboração de Convênio de Estágio para
as Licenciaturas, com as escolas da rede
municipal e estadual, da região do Cariri.
· Ampliação e Modernização do Arquivo
Documental, do Departamento de Ensino de
Graduação – DEG, da URCA
· Implantação de Projetos de Expansão do
DEG para os Campus de CRAJUBAR (São
Miguel, Iguatu e Campos Sales).
· Realização de Concurso Público para
professor efetivo.
· Implantação do Programa Nacional de
Reforma Educação e Reforma Agrária –
PRONERA, (URCA / INCRA).
· Realização de Pré-Vestibular para alunos de
baixa renda, do município de Crato e cidades
circunvizinhas - PREVEST / URCA.
EXTENSÃO
· Execução do Projeto Coordenação de Estudo
e Pesquisa na Educação de Jovens e Adultos
– CEPEJA/Fortalecimento da Ação Educativa
na Educação de Jovens e Adultos (UECE).
· Estruturação da Cooperação Internacional
da UECE e do Sistema SECITECE.
· Implantação da Agência de Caracterização
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Estratégica da Economia do Ceará –
ACEECE.
INOVAÇÃO
· Levantamento do banco de dados referente
aos Recursos Humanos, lotados nos centros
de ensino/pesquisa e extensão.
· Acompanhamento dos principais grupos de
pesquisa da UECE, voltados para o
desenvolvimento de processos de inovação.
· Contribuição para a identificação de
capacitação especializada de profissionais,
para atuarem na área de inovação e
tecnologia (transferência de tecnologia,
gestão do conhecimento, inovação
tecnológica).
· Identificação e elaboração do mapa de
competências nos diferentes centros de
ensino/pesquisa e extensão da UECE.
· Identificação das oportunidades para ICTs,
contribuição para a troca de informações e
acessos entre o site da UECE/PROPLAN/NIT
com outras IES e Agências de Inovação,
ampliando as competências individuais e
coletivas.
F OMENT
O
OMENTO

A O ENSINO

· Implantação do Programa Ensino TutorialPET, objetivando o desenvolvimento de
atividades acadêmicas com padrões de
excelência,
mediante
grupos
de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e
interdisciplinar.
· Inicio ao projeto de Cabos Ligas, como
continuidade à pesquisa de materiais
elétricos, sob condições de agressividade
atmosférica do Ceará. Serão realizados 56
ensaios.(Projeto Corrosão).
· Inauguração do Laboratório de Eletroanálise,
onde
serão
executados
ensaios
Eletroquímicos, Metalográficos e de Medidas
de Resistência Elétrica.
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· Execução de Projetos de Integração e
Transferência de Conhecimento – PIT, visando
apoiar projetos de pesquisa integrada,
envolvendo instituições (grupos consolidados
e grupos emergentes).
· Implantação do Projeto Institucional de
Implantação de Infra-estrutura de Pesquisa PROJETO ESTRUTURANTE, objetivando
fortalecer o sistema de CT&I do Estado do
Ceará.
I NTERCÂMBIO

TÉCNICO - CIENTÍFICO

· Produção de Material Audiovisual de
Divulgação Científica, Tecnológica e Material
Didático de Natureza Científica.
· Apoio ao projeto de astronomia para todos
e para o ano internacional da astronomia no
Brasil, com o desenvolvimento de ações de
cooperação técnico-científica com entidades
estaduais de fomento à pesquisa dos estados
do Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e Bahia. Visa estimular a realização
de eventos de divulgação científica, criação
de planetários, pequenos observatórios/
planetários, com finalidades educativas e de
divulgação, em associação com a Sociedade
Astronômica Brasileira.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

I NOVAÇÃO T ECNOLÓGICA
· Apoio à Produção de Patentes nos meios
acadêmico e empresarial, por meio de
financiamento integral do processo de
registro da patente e pagamentos das taxas.
· Execução de ações de Projetos de Indução
à Inovação Institucional por meio de Políticas
Públicas – ISPP, visando induzir a aplicação
do conhecimento científico e tecnológico em
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prol do desenvolvimento social e da
introdução da inovação no aperfeiçoamento
das instituições e das políticas públicas, em
áreas como segurança, saúde e educação.
· Indução à Inovação Tecnológica e à
Transferência de Tecnologia para o Setor
Empresarial, para apoiar, orientar e articular
as ações relativas à capacitação tecnológica
da indústria.
· Apoio à criação de uma Indústria Criativa
no Ceará – PIC, desenvolvendo atividades
originadas de uma idéia criativa, com base
no próprio talento, capazes de produzir
renda, bem-estar e emprego, por meio da
geração e exploração de propriedade
intelectual.
· Execução de ações do Programa de Apoio
à Pesquisa em Pequenas Empresas - PAPPE
II, financiando atividades de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) de produtos e
processos inovadores, empreendidos por
pesquisadores que atuem diretamente ou em
cooperação com empresas de base
tecnológica.
· Apoio tecnológico à exportação, incluindo
a prospecção, realização e conclusão de mais
20 (vinte) adequações, totalizando 50
empresas e 110 adequações tecnológicas de
produtos do agronegócio e da indústria.
· Implementação do Projeto Extensão
Industrial Exportadora – PEIEx, com previsão
de atendimento a 224 empresas dos 13
municípios da região metropolitana de
Fortaleza, objetivando a solução de
problemas técnico-gerenciais e tecnológicos
como o objetivo de incrementar a
competitividade das referidas empresas.
· Estímulo à capacidade de inovação das
empresas, com a realização de 60 ensaios
em revestimentos cerâmicos, e de 40 ensaios
de módulos de elasticidade, visando atender
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Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação

· Apoio à formação e consolidação de grupos
emergentes, a ser desenvolvido em parceria
com as ICTs que abrigam esses grupos
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as empresas de construção civil; realização
de 100 ensaios em rochas ornamentais, para
atender a demanda das empresas do setor.

Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação

· Conclusão da modernização e automação
da Usina de Biodiesel e da modernização do
Laboratório de Biocombustíveis, iniciando a
produção de biodiesel para atender frota
cativa empresarial e governamental.
· Execução de 4 projetos dentro do Programa
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico,
no Setor de Biocombustíveis do Estado do
Ceará (Programa PROBIC), juntamente com
UFC e UECE.
· Realização, no Parque Tecnológico do
NUTEC (PARTEC), de incubação de 15 novas
empresas; inserção de 5 micro e pequenas
empresas de forma competitiva no mercado
(atualmente em fase de desenvolvimento de
produtos/processos); e realização de 400
horas de consultoria em 20 empresas nas
áreas de gestão empresarial (mercado,
finanças, marketing, planejamento
estratégico,
contabilidade,
direito
empresarial).
C ONSUL
TORIA
ONSULT

E

A SSISTÊNCIA T ECNOLÓGICA

· Execução do LABCAJU, incluindo o
treinamento, desenvolvimento e implantação
de métodos para análise de resíduos de
agrotóxicos, medicamentos veterinários e
aflatoxinas em alimentos, águas e efluentes,
por meio de técnicas cromatográficas,
acopladas à espectrometria de massa.
· Implantação de unidades móveis,
objetivando apoiar tecnologicamente 150
micro e pequenas empresas, mediante a
utilização de veículos adaptados com
equipamentos laboratoriais, que levarão
atendimento e viabilizarão soluções
tecnológicas, agregando valor aos produtos
e tornando-os mais competitivos no mercado
nacional.
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· Recuperação da planta-piloto de
processamento de frutas e implantação de
uma unidade de processamento de sopa
desidratada, com o objetivo de beneficiar
frutas e hortaliças excedentes.
F OMENT
O
OMENTO

À

P ESQUISA

· Apoio às ações de Projetos de Indução e
Apoio Científico e Tecnológico às Ações
Estratégicas de Desenvolvimento do Estado
– PAES, com o intuito de incentivar a técnica
P&D e a formação de pessoal técnico/
científico qualificado.
· Apoio às atividades de pesquisa no Projeto
de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
Prioritário para o Sistema Único de Saúde PP SUS (2008-2010), com aporte de recursos
financeiros a projetos que visem à promoção
do desenvolvimento científico, tecnológico e
de inovação, na área de saúde do estado do
Ceará.
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

E DUCAÇÃO T ECNOLÓGICA
· Realização da 2.ª Conferência Estadual de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação
Superior e Profissional.
· Continuação do Projeto Centro Digital do
Ceará – CDC, ampliando o atendimento
para 9 municípios do estado do Ceará.
· Implantação do Sistema Estadual de
Certificação Profissional no Ceará,
desenvolvendo uma experiência-piloto de
avaliação e certificação profissional em áreas
estratégicas.
· Implantação do Projeto Incubadora Digital
no CVTEC, de Aracati.
· Implantação do Centro de Treinamento
Técnico Corporativo – CTTC, no Distrito de
Pecém, Município de São Gonçalo.
· Implantação de 2 FATECs, nos municípios
de Iguatu e Itapipoca.
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· Matrícula de 1.830 alunos nos cursos de
educação profissional técnica de nível médio
nas FATECs do Cariri e Quixeramobim e nos
CVTECs de Aracati, Barbalha, Crato e São
Gonçalo do Amarante - Modalidade
Presencial.
· Matrícula de 1.326 alunos nos cursos
Superiores da Universidade Aberta do Brasil UAB (Convênios SECITECE/ CENTEC /UFC
/CEFET-CE) Modalidade a Distância.
E XTENSÃO T ECNOLÓGICA
· Qualificação de 31 mil pessoas nos cursos
de formação inicial e continuada.
· Atendimento a 1.708 Docentes da rede
pública de educação básica, na formação
continuada nas áreas de química, física,
biologia, matemática e informática.
· Realização de 40 mil práticas laboratoriais,
ministradas pelos CVTs, para alunos das
escolas públicas.
MEIO AMBIENTE

·
Continuidade
do
Zoneamento
Agroecológico do Ceará – ZACE, em outras
áreas do Estado do Ceará.
· Desenvolvimento de projetos de
Recuperação de Áreas Degradadas, iniciando
com a implantação de área-piloto de
degradação, no município de Jaguaribe.
· Criação de uma Base de Dados digital, com
informações cartográficas referentes ao
mapeamento do uso e ocupação atual das
áreas de entorno dos açudes Forquilha, Aires
de Sousa e Edson Queiroz.
· Continuidade dos trabalhos técnicos, visando
dotar a Rede de Carcinicultura de uma base
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de dados estruturada e de um portal de
comunicação, para integrar os distintos
segmentos do setor de pesquisa do setor.
· Identificação das áreas potenciais para a
criação de Unidades de Conservação e
Reservas Particulares do Patrimônio Nacional
– RPPN, do bioma caatinga, e apresentação
de alternativas tecnológicas para recuperação
e preservação do ambiente.
· Elaboração de um mapeamento mais
consistente do cultivo da mamona, com
informações de campo, para obtenção de um
zoneamento mais criterioso.
RECURSOS HIDRÍCOS

· Continuidade do Estudo da Qualidade das
Águas Superficiais e Subterrâneas do
Perímetro de Irrigação de Morada Nova –
Ceará, avaliando os Impactos Ambientais do
Uso de Agroquímicos e Possibilidades de
Reúso das Águas de Drenagem.
· Continuidade do desenvolvimento de
Sistema de Informação para o
Gerenciamento da Alocação da Água – SIG.
· Continuidade do desenvolvimento,
implementação e avaliação, de forma
participativa, de técnicas e estratégias
sustentáveis de exploração dos pequenos
aqüíferos aluviais para usos múltiplos.
· Continuidade da implementação, em nível
operacional, do sistema de previsão de
afluências nos principais reservatórios do
Estado, nas escalas de tempo e clima.
· Continuidade da instrumentalização das
bacias experimental e representativa da
Funceme (riachos Algodão e Forquilha,
respectivamente), em Quixeramobim – CE.
· Avaliação das potencialidades
hidrogeológicas da bacia sedimentar do
Araripe (na porção do estado do Ceará) –
Etapa I (Estudos Geofísicos).
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· Matrícula de 940 alunos nos cursos
superiores de Tecnologia ofertados nas
FATECs do Cariri e Quixeramobim Modalidade Presencial.
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· Avaliação dos processos de Eutrofização e
da Presença de Cianobactérias, em
reservatórios utilizados para abastecimento
humano e piscicultura intensiva.
· Desenvolvimento do módulo de qualidade
de água em rios do Sistema SIGA e
acoplamento com o módulo de qualidade de
reservatórios.

Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação

· Realização de campanha intensiva de
qualidade da água, no reservatório Acarape.
METEOROL
OGIA E MONIT
ORAMENT
O
METEOROLOGIA
MONITORAMENT
ORAMENTO

· Melhoria do Sistema de Monitoramento, com
a instalação de Radar Meteorológico, em
Quixeramobim, e modernização do Radar de
Fortaleza.
· Modernização da Rede Pluviométrica
Convencional.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

· Apoio à promoção de inclusão digital,
disseminando conhecimentos e habilidades
no domínio dessa ferramenta, divulgando
ciência e tecnologia e assistindo jovens,
adultos, estudantes, com informações e
cursos que contribuam para a elevação da
base cultural e educacional.
· Promoção de 2 seminários de inclusão
digital, envolvendo iniciativas de todo estado
do Ceará.
· Mapeamento de todas as iniciativas de
inclusão digital do estado do Ceará.
· Aquisição e implantação de sistema
informatizado, para controle acadêmico de
todos os cursos ministrados pela UVA.
· Reavaliação do projeto pedagógico padrão
de cada um dos cursos da UVA.

· Desenvolvimento de estudos do potencial
eólico para definição da localização
detalhada de parques eólicos da região
Nordeste.

· Fortalecimento dos cursos de licenciaturas
da UVA, com a capacitação dos seus recursos
humanos.

· Elaboração do Atlas Potencial Eólico e do
Atlas Potencial Solarimétrico.

· Elaboração de política de capacitação
continuada dos docentes e pessoal técnicoadministrativo da UVA.

· Continuidade do Monitoramento dos dados
hidrometeorológicos da Região do
Castanhão.

RECURSOS HUMANOS

· Desenvolvimento de estudos científicos,
objetivando melhorar o diagnóstico,
monitoramento e previsão da precipitação
nas escalas intrasazonais e suas aplicações
nas diversas áreas de aplicação (agricultura,
meteorologia, etc).
· Desenvolvimento e implantação de um
sistema de supervisão para monitoramento
da rede de recepção de dados da FUNCEME.
· Início de testes no RADAR meteorológico de
Quixeramobim.
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· Capacitação de docentes e funcionários da
UVA, com a participação em cursos,
seminários e treinamentos,
· Realização de concurso público para
docentes efetivos e funcionários técnicoadministrativos da UVA.
INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR

· Implantação e implementação do Instituto
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação –
IPDI.
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· Construção de prédio/bloco para as
coordenações de cursos de graduação da
UECE/Itaperi.
· Conclusão da construção da Unidade
Hospitalar Veterinária da UECE/FAVET.
· Construção e reforma nas instalações da
UECE/FACEDI (Itapipoca).

· Construção de dez salas de aulas, reforma
de laboratórios de Química, Geografia,
pintura e reforma nas instalações elétricas da
UECE/FAFIDAM (Limoeiro do Norte).
· Melhoria das instalações físicas do Curso
de Educação Física (reforma do campo de
futebol, pista de atletismo e ginásio
poliesportivo e construção de banheiros
coletivos e almoxarifados), no Campus do
Derby, da UVA.

· Construção e reforma de salas de aula e
espaço de convivência na UECE (Crateús).

· Aquisição de livros para o acervo das
Bibliotecas Central (Campus Betânia) e
Setoriais (Campi Junco, Derby e Cidao), da
UVA.

· Construção do Complexo Cultural da
UECE.

· Revisão e Substituição da Rede Elétrica do
Prédio do Campus Betânia, da UVA.
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· Construção e reforma nas instalações da
UECE/CECITEC (Tauá) e dos prédios dos
Campi do Derby e Junco, da UVA.

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

MEIO AMBIENTE

2008 | PPolítica
olítica Setorial
A ação de governo para a área do meio
ambiente vem direcionando esforços para o
alcance do resultado estratégico de governo,
promoção do Crescimento Econômico
com Sustentabilidade
Sustentabilidade, o que implicou na
estruturação de programas e projetos que
contemplam ações voltadas para a melhoria
da qualidade dos recursos ambientais.
olíticas e
A criação do Conselho de PPolíticas
Gestão do Meio Ambiente – CONP
AM
CONPAM
AM,
em seu formato atual, deu-se a partir do
entendimento de que o viés ambiental
perpassa as demais políticas de
desenvolvimento do Estado, apresentando-se
com uma visão inovadora na busca pela
excelência na gestão dos recursos ambientais,
necessários à construção de uma sociedade
sustentável.

Meio Ambiente

De forma transversal, o Governo do Estado
vem desenvolvendo projetos em parceria com
outras Instituições, por meio de ações focadas
na capacitação de gestores ambientais e
segmentos organizados da sociedade, na
prevenção, no controle e monitoramento de
recursos ambientais, com vistas à
implementação de políticas voltadas à
sustentabilidade ambiental.
Quanto à capacitação em educação
ambiental de agentes multiplicadores, em
números absolutos, foram capacitados
1.165 agentes, em 28 municípios, atingindo
a meta proposta de 40 cursos ministrados.
O indicador de resultado, constante na matriz
de GPR, que mede o número de professores
capacitados em educação ambiental, atingiu
o percentual de 62,18% no ano de 2008.
Ressalte-se que a formação de educadores
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ambientais no estado do Ceará é pioneira na
Região Nordeste, o que demonstra um
interesse ímpar pela implementação das
políticas públicas de educação ambiental no
Estado.
Dando continuidade ao processo de
descentralização da Gestão Ambiental no
Estado, foi realizado um curso, em parceria
com o Ministério do Meio Ambiente, na área
de Gestão Ambiental, capacitando 214
gestores municipais, e um curso em
Licenciamento Ambiental, com a participação
de 65 técnicos dos municípios que atuam na
área, com ênfase nos 6 municípios que já
executam o licenciamento ambiental, em
conformidade com a Resolução 237/97 do
CONAMA. Quanto ao desempenho desse
indicador, os dados mostram que o percentual
de gestores ambientais qualificados superou
a meta prevista de 168 participantes.
A capacitação em gestão de resíduos sólidos
superou a meta prevista em 60%, ao
capacitar 115 gestores, contribuindo com os
municípios na elaboração de seus Planos de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
– PGIRS. Até 2007, nenhum município do
Estado possuía PGIRS.
No período de 2003 a 2007, o Estado do
Ceará apresentou, por meio de
monitoramento por satélite, uma redução
significativa de focos de calor em relação aos
estados brasileiros que mais realizavam
queimadas, refletindo em uma melhoria da
qualidade ambiental. No ano de 2008,
constatou-se elevação no número de focos
de calor, passando de 15.443, em 2007,
para 18.320, em 2008, o que motivou um
incremento na capacitação, na aquisição de
equipamentos de controle de queimadas e
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Foram cadastradas e mapeadas 195 das
221 áreas previamente identificadas como de
risco de acidentes com produtos químicos
perigosos no Ceará, possibilitando a
implementação de ações preventivas e
controle, com vista à proteção ambiental.
A conservação das Unidades de Proteção é
uma das formas de garantir a preservação
da dinâmica dos ecossistemas. O
desempenho desse indicador demonstra um
crescimento do percentual de áreas
protegidas para o ano de 2008, com a
criação do Parque Estadual Sítio Fundão,
com área de 93,520 hectares, inserida no
município de Crato.
O licenciamento ambiental é considerado um
dos principais instrumentos que vem
disciplinando a implantação de atividades
produtivas utilizadoras de recursos
ambientais, controlando e agindo
preventivamente na proteção e preservação
do meio ambiente. Operacionalmente, esse
processo exige a emissão de três tipos de
licenças adequadas a cada etapa de um
projeto: a Licença Prévia (LP), na fase do
planejamento do empreendimento ou da
atividade a ser implantada, a Licença de
Instalação (LI), concedida na construção da
obra e, na fase da operação, a Licença de
Operação (LO). Em termos absolutos, foram
2.892 licenças em 2008, contra 2.722 no
ano anterior.
O Índice de Balneabilidade das Praias (IB) é
um importante parâmetro para medir a
qualidade da água marítima, apontando o
grau de contaminação por bactérias e
substâncias tóxicas existentes nesses
ambientes aquáticos. Sinaliza as condições
de adequação para o banho e lazer, como
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também indica a necessidade de medidas de
tratamento e de controle ambiental.
Realizado semanalmente, o monitoramento
das praias abrange 65 pontos monitorados,
com 1.748 amostras. Em relação ao
desempenho do Índice de Balneabilidade das
Praias no Ceará, evidencia-se o cumprimento
da meta estabelecida para 2008,
observando-se que, excluindo-se Fortaleza,
96,3% das praias apresentaram condições
próprias de balneabilidade.
No ano de 2008, consolidou-se a emissão
do DOFCE – Documento de Origem Florestal
no Ceará. Hoje, essas autorizações alcançam
aproximadamente 20 mil documentos
emitidos, superando a meta estabelecida na
Matriz de GPR.
Na área de reflorestamento, o Ceará tem
como meta principal recuperar as áreas
degradadas e ampliar a cobertura vegetal.
No contexto das políticas de Conservação e
Gestão Sustentável do Bioma Caatinga, o
projeto Mata Branca insere-se no objetivo de
contribuir para a preservação, conservação,
uso e gestão sustentável da biodiversidade,
promovendo o desenvolvimento sustentável
das áreas prioritárias, com a participação das
comunidades rurais, que vivem em condições
sociais críticas, em áreas susceptíveis de
degradação.
Como resultados apresentados no ano de
2008, pode-se considerar a aquisição de
bens móveis e imóveis, instalação da unidade
gestora e de dois escritórios regionais nos
municípios de Tauá e Independência. Foram
selecionados 18 projetos nas áreas de
recuperação de áreas degradadas, criação
de unidades de conservação, manejo de
água e solo e alternativa de renda.
Na perspectiva de estimular os municípios na
implementação dos sistemas de gestão
ambiental municipal, o programa de
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incêndios, na modernização tecnológica da
sala de monitoramento instalada na
FUNCEME e incentivos quanto ao uso de
práticas agrícolas sustentáveis.
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certificação ambiental pública Selo Município
Verde – PSMV visa promover a melhoria da
qualidade ambiental e de vida da população,
tendo sido certificados, no ano de 2008, 39
municípios.
Outro importante avanço na política do meio
ambiente refere-se a evolução do quantitativo
dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio
Ambiente - COMDEMA´s, tendo sido criado
em, 21 unidades, acumulando um total de
134 Conselhos no Estado do Ceará.

2008 | Realizações
PEACE – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
AMBIENT
AL DO CEARÁ
AMBIENTAL

· Agenda Ambiental na Administração Pública
– A3P - Projeto que visa estimular a adoção
de novos hábitos e atitudes dos órgãos e dos
servidores públicos no uso racional dos
recursos naturais, objetivando minimizar os
impactos ao meio ambiente, com o
envolvimento de todos os servidores públicos,
no desenvolvimento da Agenda Ambiental na
Administração Pública, nas 21 Secretarias
Estaduais e 2 Universidades.

Meio Ambiente

- Realização de encontro com 13
Secretarias, das 21 contempladas no
Programa. Entrega dos questionários para
realização do Diagnóstico Situacional
nelas.
- Entrega dos 23 kits’s de Lixeiras de Coleta
Seletiva para as 21 Secretarias Estaduais
e 2 Universidades.
· Formação de Educadores Ambientais
(CONPAM) - Projeto voltado para a
capacitação de professores em Educação
Ambiental.
- Capacitação de 2.487 Educadores
Ambientais (professores da rede pública
municipal e estadual).
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- Realização de 43 eventos, em parceria com
outras instituições ambientais de atuação
nacional, estadual e municipal: 51ª
Reunião Extraordinária do Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA,
com a participação de 600 pessoas; 34ª
Reunião ordinária da Associação
Brasileira de Entidades Estaduais de Meio
Ambiente – ABEMA, com a participação
de 50 pessoas; realização da Festa Anual
das Árvores, em parceria com a Prefeitura
Municipal do Crato; 28 palestras sobre
temas relacionados ao meio ambiente nos
municípios, escolas, instituições públicas
e privadas e ONG´s, que desenvolvem
ações ambientais; 12 palestras em
seminários e encontros estaduais,
municipais e nacionais.
· Rede Cearense de Educação Ambiental do
Ceará – RECEBA - Projeto inserido no
Programa de Educação Ambiental do Ceará,
visa fazer a articulação entre profissionais e
instituições governamentais, privadas e do
terceiro setor, que atuam na área de educação
ambiental.
- Realização de discussão do Projeto da
RECEBA, em fóruns qualificados, dentre
eles: CIEA - Comissão Interinstitucional de
Educação Ambiental, Universidade Federal
da Paraíba.
- Realização de visita técnica à Rede de
Educação Ambiental da Paraíba – REAPB,
para inserção da RECEBA na Rede
Brasileira de Educação Ambiental –
REBEA.
· Criação de Centros de Informação e
Documentação Ambiental – CID Ambiental
– Espaço de consulta e pesquisa às
publicações e material hemerográfico da área
ambiental, tem como objetivo dotar os
municípios do Ceará de um instrumento de
informação capaz de atender aos
interessados da população em geral pela
informação ambiental qualificada.
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· Curso de Capacitação para Multiplicadores
em Educação Ambiental
- Realização de 40 cursos na formação de
1.165 Agentes Multiplicadores em
Educação Ambiental em 28 Municípios.
- Reforço do Curso de Capacitação para
Multiplicadores em Educação Ambiental.
beneficiando um público de 185 pessoas.
· Eventos Diversos
- Realização de 57 palestras de cunho
ambiental, em 25 municípios do Estado,
beneficiando um público de 5.236
pessoas.
- Fóruns – realização de 13 Fóruns
Ambientais, nos municípios cearenses,
beneficiando 980 pessoas, nos temas:
Agenda 21, Termoelétricas, Mudanças
Climáticas, Óleos lubrificantes, Resíduos
Sólidos, Balneabilidade das Praias do
Estado do Ceará, Árvores Exóticas
Invasoras, Geopark e o potencial turístico
da Chapada do Araripe, Projeto piloto de
tratamento de água, ICMS Ecológico,
Meio Ambiente no Trabalho, Tecnologia
Siderúrgica parte II, Sinterização e Alto
Forno, Motivação no Trabalho.
- Projeto Praia Limpa – realização de 9
campanhas, nos municípios de Aracati,
Beberibe, Cascavel, Fortim, Fortaleza,
Jericoacoara, Paraipaba, Paracuru e São
Gonçalo do Amarante, beneficiando
diretamente um público de 10.000
pessoas.
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- Realização de 12 eventos relativos ao Dia
Nacional de Limpeza de Praias, Rios,
Lagoas e Lagos - trabalhos realizados
através de palestras, blitzes ecológicas e
mutirão de limpeza nas localidades de:
Aracati – Canoa Quebrada; Ipú – APA
Bica do Ipú; Paraipaba – Praia da
Lagoinha; Caucaia – APA Lagamar do
Cauípe; Maracanaú – Lagoa do
Maracanaú; Pacoti – APA Serra Baturité;
Guiauba – Rio Guiauba; Maranguape –
Rio Maranguape; São Gonçalo do
Amarante – APA do Pecém; Fortaleza –
APA do Rio Ceará; Jericoacoara – Praia
de Jericoacoara e Lagoa de Jijoca; Crato
– Parque Estadual Sítio Fundão.
· Projeto Guarda Mirim do Rio Cocó – Visa
despertar interesse e consciência nas
gerações jovens, quanto à importância da
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, em
benefício da sobrevivência da vida humana
no planeta.
- Realização de 3 cursos básicos sobre
Degradação Ambiental, Legislação
Ambiental, Flora e Fauna, para um público
de 90 alunos. Conta com o apoio
institucional da SEMACE, IBAMA, Corpo
de Bombeiro e Policia Militar.
· Biblioteca Dr. José Guimarães Duque objetiva dotar a SEMACE de um sistema de
informação e de divulgação de estudos,
projetos e pesquisas na área de meio
ambiente, tendo atendido a 1.058 usuários.
P ROGRAMA DE P RO
TEÇÃO
ROTEÇÃO
A MBIENT
AIS
MBIENTAIS

DOS

R ECURSOS

· Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Urbanos e Industriais - Visa implementar a
Política Estadual de Gestão Integrada dos
Resíduos Sólidos.
- Definição do Índice Municipal de
Qualidade do Meio Ambiente para
inclusão no ICMS, em atendimento a Lei
nº.14.023, de 17 de dezembro de 2007.
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- Licitação para instalação, nos 10 CID
Ambiental (municípios de Maracanaú,
Pacoti, Crato, Tianguá, General Sampaio,
Crateús,
Ibiapina,
Caucaia,
Quixeramobim e Maranguape), de 40
computadores completos e de 280 livros
para os 10 com maior Índice de
Sustentabilidade Ambiental – ISA, do
Programa Selo Município Verde certificados
no ano de 2007.

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

- Elaboração de projeto para Implementação da Política de Gestão Integrada dos
Resíduos Sólidos no Estado do Ceará.
- Elaboração de projeto para construção do
Plano de Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos dos municípios inseridos
na Bacia do Rio Parnaíba, por meio de
convênio a ser firmado entre o Conselho
de Políticas e Gestão do Meio Ambiente CONPAM e o Ministério do Meio
Ambiente.

· Prevenção, Monitoramento, Controle de
Queimadas e Combate aos Incêndios
Florestais – PREVINA. O Projeto apresentase como uma política voltada para orientar,
educar, informar e incentivar os municípios a
adotarem práticas sustentáveis, por meio de
ações de prevenção, monitoramento, controle
de queimadas e de combate aos incêndios
florestais.

- Realização de 1 seminário de Orientação
para Elaboração de Planos Municipais de
Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos

A seguir apresentam-se as principais
atividades do projeto, realizadas no ano de
2008.

Eventos Realizados

Meio Ambiente

para os 184 municípios do Estado.
Capacitados 115 Gestores Municipais.

Parceiros

Local

06 Seminários PREVINA

CONPAM, SEMACE,
IBAMA/PREVFOG,
MATERCE, FUNCEME.

Apuiarés, Itaitinga,
Parambu, Aurora,
Lavras da
Mangabeira, Tauá

06 Cursos de Formação
de Brigadas Regionais

IBAMA/PREVFOGO e
CONPAM

Viçosa do Ceará,
General Sampaio/
PPN Francy Nunes,
Ubajara, Crato/
FLONA do Araripe,
Jardim, Aiuaba

180 pessoas – gerentes de
Unidades de Conservação,
Bombeiros e Guardas
Municipais, representantes das
comunidades locais.

15 Palestras: Mudanças
Climáticas

IBAMA/PREVFOGO,
CONPAM, SEMACE.

Barbalha, Crato,
Jardim, Nova Olinda,
Missão Velha, Potengi

1.1246 pessoas – agricultores,
corpo docente e discente de
escolas, vereadores, gestores
ambientais, associações,
conselheiros de meio ambiente,
gestores das prefeituras.

05 Mini-Cursos:
Mudanças Climáticas
com Enfoque em
Queimadas e Incêndios
Florestais

IBAMA/PREVFOGO,
CONPAM, SEMACE

Ibiapina, Jaguaribe,
Crateús, Iguatu,
Crato

216 pessoas – agricultores,
corpo docente e discente de
escolas, vereadores, gestores
ambientais, associações,
conselheiros de meio ambiente,
gestores das prefeituras.

01 Curso de
Investigação de Causas
e Origens de Incêndios
Florestais

IBAMA/PREVFOGO,
CONPAM, Associação
Caatinga.

Crateús/ Serra das
Almas

45 pessoas – representantes do
poder público estadual,
municipal e federal.
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Nº. de Participantes/ Público
Alvo
563 pessoas – agricultores,
corpo docente e discente de
escolas, vereadores, gestores
ambientais, associações,
conselheiros de meio ambiente,
gestores das prefeituras.
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P ROGRAMA DE G ESTÃO A MBIENT
AL
MBIENTAL
E STRA
TÉGICA
STRATÉGICA
· Fortalecimento institucional do Estado e dos
municípios - Objetiva trabalhar com os
municípios o processo de descentralização da
gestão ambiental, por meio da elaboração e
implantação dos instrumentos necessários à
execução da política ambiental no âmbito
desses municípios. O projeto é executado em
parceria com o Ministério do Meio Ambiente
- MMA, dentro do Programa Nacional de
Meio Ambiente - PNMA III e o Programa
Nacional de Capacitação - PNC.
- Realização de curso de capacitação em
Gestão Ambiental para os gestores
ambientais dos 184 municípios cearenses,
etapas I e II;
- Realização de 1 curso de Licenciamento

Ambiental para os técnicos de meio
ambiente dos 184 municípios cearenses.
· Selo Município Verde – Projeto estratégico
de governo para certificação ambiental
pública Selo Município Verde – PSMV,
instituído pela Lei Estadual nº 13.304/03 e
regulamentado pelos Decretos nº 27.073/
03 e nº 27.074/03. Tem por objetivo
fomentar, desenvolver e fortalecer as políticas
públicas ambientais no âmbito municipal,
tendo como instrumento a Certificação
Ambiental.
- Inscrição de 110 municípios para
participar da versão 2008 do programa.
- Realização de 21 seminários regionais,
com a participação total de 108
municípios.
- Certificação pelo Programa de 39
municípios estaduais.

Evolução do Programa – Resultados Obtidos
Evolução dos COMDEMAS

Meio Ambiente

Municipios Incritos e Certificados

124

Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

Evolução do Programa Selo Município Verde

- Elaboração da minuta do Decreto do ZEE
da Zona Costeira.
· Projeto de Gestão Integrada da Orla
Marítima – Projeto Orla - Busca a aplicação
de diretrizes gerais de disciplinamento de uso
e ocupação da orla marítima no Estado. Vem
ao encontro dos objetivos do Programa
Estadual de Gerenciamento Costeiro GERCO, coordenado pelo Conselho de
Políticas e Gestão do Meio Ambiente.
- Elaboração da minuta de Decreto de
Criação da Comissão Estadual de
Gerenciamento Costeiro.
· Fortalecimento Institucional CONPAM – Tem
como finalidade viabilizar e otimizar os
recursos gerenciais e financeiros, contribuindo
para a qualidade dos projetos e programas
prestados pelo CONPAM.
- Estruturação/reforma física do Conselho
em prédio pertencente ao Governo do
Estado, situado na Rua Osvaldo Cruz
2366, cedido pela Secretaria de Cultura.
- Aquisição de 4 Pick Up SRV Hilux tração
4x4 permanente.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

- Migração do Site CONPAM para os
padrões atuais do Governo do Estado do
Ceará.
- Planejamento e Implementação do Decreto
Governamental dos sistemas de TI para
Software livre.
- Criação do Sistema de Transporte no
formato da linguagem WEB, adotada pelo
Governo do Estado do Ceará.
- Estruturação de TI dos escritórios do
Projeto Mata Branca, nos municípios do
estado do Ceará.
- Aquisição e recebimento de equipamentos
de TI do Projeto PREVINA e para a sala de
monitoramento na FUNCEME.
- Aquisição e recebimento dos equipamentos
de TI dos Projetos SEUC, COCÓ, RECEBA
e Mata Branca.
P ROGRAMA

DA

B IODIVERSIDADE - PROBIO

· Criação do Sistema Estadual de Unidades
de Conservação - Visa assegurar o uso
racional dos recursos naturais a proteção e
preservação da diversidade biológica e o
disciplinamento do processo de ocupação
assegurando assim a sustentabilidade do uso
dos recursos naturais.
- Elaboração de Minuta do Decreto de
Criação do Sistema Estadual de Unidades de
Conservação - SEUC.
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· Projeto de Zoneamento Ecológicoeconômico da Zona Costeira do Estado do
Ceará - Busca apresentar subsídios para o
estabelecimento de novas diretrizes,
parâmetros e procedimentos no que se refere
à ocupação ordenada e manejo sustentável
da terra e recursos naturais destas áreas.

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

P ROJET
O M ATA B RANCA
ROJETO
O Projeto Mata Branca é uma ação que tem
por foco políticas de Conservação e Gestão
Sustentável do Bioma Caatinga e, por
objetivo, contribuir para a preservação,
conservação, uso e gestão sustentável da
biodiversidade do Bioma, nos estados da
Bahia e Ceará, promovendo o
desenvolvimento sustentável das áreas
prioritárias, com a participação das
comunidades rurais. A área de intervenção
do projeto Mata Branca no estado do Ceará
abrange os municípios de Crateús, Catarina,
Independência, Novo Oriente, Parambu,
Quiterianópolis e Tauá.

· Contratação de Entidade Jurídica (ACEG)
para desenvolvimento e execução da
Avaliação Ambiental Estratégica – AAE do
projeto.
· Aquisição de imagens de satélites para
mapeamento básico cartográfica das Microbacias do Alto Rio Jaguaribe e Alto Rio Poti.
· Criação do site do Projeto Mata Branca na
UGP/Ceará.
· Elaboração e edição das cartilhas sobre o
Bioma Caatinga, distribuídas em 68
municípios do Ceará.

· Participação do Projeto Mata Branca em
Audiências públicas nos municípios de
intervenção direta do projeto (GEF - Global
Enviromental FFacility
acility – GEF
GEF).

· Análise de 40 projetos, sendo 18 aprovados
para realização de trabalho demonstrativo de
gestão integrada do ecossistema, com boa
relação custo/benefício, e replicáveis nas
áreas de intervenção do projeto.

· Aquisições de equipamentos de informática,
mobiliário e veículos para complementação
de Infra-estrutura da UGP CE e para os
escritórios regionais.

·
Planejamento e organização de
informações para o sistema de
Monitoramento e Avaliação do Projeto no
estado do Ceará.

P ROGRAMA

DE

C ONTROLE A MBIENT
AL - PCA
MBIENTAL

Meio Ambiente

Dados comparativos de Inspeção Técnica, Análise e pareceres Técnicos realizados, Licença
Concedida, de 2005 a 2008.
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A NÁLISES L ABORA
TORIAIS
ABORAT

DE ÁGU
A
ÁGUA

(P ARÂMETRO FÍSICO - Q UÍMICOS

E

B ACTERIOLÓGICOS

· Realização de 6.627 análises laboratoriais.
Balneabilidade das Praias do Ceará

P ROGRAMA F UMAÇA N EGRA
Efetua o controle da emissão de fumaça negra pelos veículos automotores do ciclo diesel.
Atualmente, o Programa abrange todo o estado do Ceará, fiscalizando além da frota
metropolitana, os transportes alternativos dos tipos van, caminhões, ônibus intermunicipais e
veículos particulares.
· Inspeção de 3.793 veículos por meio de 102 blitzes. Para a execução dessa tarefa, a SEMACE
mantém convênio com órgãos ligados ao trânsito e com a polícia militar.

Meio Ambiente

Quadro Comparativo do projeto Fumaça Negra - 2005 até 2008.
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P ROGRAMA

DE

Q UALIDADE

DO

M ONIT
ORAMENT
O
ONITORAMENT
ORAMENTO

amostras de água em cada estuário com

DA

AR

caracterização físico-química e bacteriológica

Executado pela SEMACE a partir de 1993,

da qualidade da água.

visa documentar os níveis de poluição

· Aquisição dos 34 equipamentos destinados

atmosférica em Fortaleza e Região

ao desenvolvimento do plano de ação do

Metropolitana, detectar a poluição gerada por

PROGERIRH.

categorias específicas de fontes e fornecer
dados para o suporte das ações de controle,
tais como a intensificação do Programa de

P ROGRAMA

DE

A UT
OMONIT
ORAMENT
O
UTOMONIT
OMONITORAMENT
ORAMENTO

D AS

I NDÚSTRIAS

Combate à Fumaça Negra, o controle do

· Embasados na Portaria Nº. 151/2002 -

fluxo de veículos e um maior rigor na

SEMACE, 197 indústrias realizam o

fiscalização das atividades industriais.

automonitoramento de seus efluentes

M ONIT
ORAMENT
O
ONITORAMENT
ORAMENTO

DOS

E STUÁRIOS

DOS

R IOS

Executado por meio do Convênio SRH/
SEMACE Nº.019/2006 – Programa de

industriais.
P ROGRAMA
DE

DE

S ERVIÇOS

E

M ONIT
ORAMENT
O
ONITORAMENT
ORAMENTO
C OMBUSTÍVEL

E

DOS

P OST
OS
OSTOS

L AVA J ATOS

Gerenciamento Integrado de Recursos

· Vistoria de 1.063 postos de combustível e

Hídricos do Estado do Ceará – PROGERIRH,

emissão de 143 Auto de Constatação.

abrange os rios Coreaú, Mundaú,
Malcozinhado, Catu, Timonha e Jaguaribe.
· Realização de análise de 3 pontos de

· Inspeção de 298 Lava Jatos, em 167
municípios, com 234 Autos de Constatação
Aplicados.

Meio Ambiente

Monitoramento dos Postos de Serviço e Combustivel
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D ISQUE N ATUREZA (D ENÚNCIAS - P LANTÃO A MBIENT
AL )
MBIENTAL
Funciona ininterruptamente durante 24 horas. Recebe e cataloga denúncias relativas à poluição
ambiental, pelo telefone 0800.852233.
Poluição Ambiental por Tipologia, no período de 2005 a 2008

Meio Ambiente

Programa Estadual de Florestas - PEF
Atividades de Controle Florestal
Nº de Autorizações

Nº de Registros
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P LANOS

DE

M ANEJOS

· Acompanhamento de 136 Planos de Manejo para uma área de 145.370,61hectares.
Planos de Manejo - 2000 a 2008

O UTRAS R EALIZAÇÕES
· Elaboração de minuta do Decreto Estadual que criará a Comissão Estadual de Prevenção,
Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com produtos Químicos Perigosos
CE-P2R2
(CE-P2R2
CE-P2R2).
· Identificação de Áreas de Risco – coletados os dados das áreas com potencial risco de
contaminação, em 36 municípios.
· Realização de visitas técnicas em 195 unidades industriais, que desenvolvem atividades com
potencial risco de contaminação.

Meio Ambiente

Área de Risco Mapeada - 2007/2008
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· Aquisição de 18 Veículos Tipo SRV para
Fiscalização e Gestão de Unidade de
Conservação.
· Aquisição de 8 veículos Pick-up SRV, modelo
Hilux, cabine dupla, caçamba, diesel 2.5 L, 4
portas, o que proporciona maior agilidade
das denúncias contra o meio ambiente nas
Unidades de Conservação.
· Aquisição de equipamentos de limpeza
urbana para apoio aos municípios. Projeto
entre a SEMACE (carroceria compactadora)
e o Município (caminhão) para aquisição de
20 compactadores para limpeza urbana das
Unidades de Conservação.
· Aquisição de imagens de satélite do Litoral
Leste, APA de Baturité, Bacia do Cocó e Jijoca
de Jericoacoara, Parque Estadual das
Carnaúbas, APA do Ipu, Litoral Oeste,
Monólitos de Quixadá e APA da Serra de
Aratanha, para atualização de dados para
licenciamento.
- Aquisição de imagens de satélite de alta
resolução, para cinco áreas especificas do
Estado do Ceará.
· Serviço de fornecimento de licença de uso
de 5.895 Km² de imagens do satélite Quick
BIRD, na área do Estado do Ceará. As imagens
devem ser de alta resolução, fusionadas,
coloridas, mosaicadas, equalizadas. Para
2008 foram detalhados 3 lotes:
- Lote 1 – Litoral Leste. Área de 1.377 Km².
- Lote 2 – APA da Serra de Baturité. Área de
436 Km².
- Lote 3 – Bacia Hidrográfica do rio Cocó e
Fortaleza. Área de 764 Km².
· Aquisição de Materiais e Equipamentos
para Manutenção do Laboratório da
SEMACE.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

· Projeto de Implantação de Teleférico para o
Pico Alto de Guaramiranga.
- Contratação de empresa especializada na
elaboração de desenvolvimento de projeto
e arquitetura e complementares, para
implantação de um teleférico em
Guaramiranga – CE, na área de proteção
ambiental de Baturité e escritório regional
da SEMACE.
· Projeto de Manutenção do Parque do Cocó
- Mantém o Parque mais próximo de seu
habitat natural, e dá melhores condições à
população em suas visitas, na questão de
laser e segurança.
- Recuperação de 2.030 metros de trilhas
(Trilha principal – 1.350m; Trilha do rio –
280m; Trilha da Lagoa/Trilha da Azeitona
– 400m), 36 placas indicativas e
educativas, 16 bancos de madeiras, 4
pórticos de entrada, 7 pontes de madeira,
ativação do material imobiliário no ponto
de apoio da SEMACE.
- Projeto Superação do Cocó, aos sábados
à tarde, com crianças da comunidade.
- Atividades esportivas: campo de futebol,
quadras poliesportivas, 2 quadras de vôlei.
- Eventos - Apresentação da Orquestra
Sinfônica de São Paulo, Show do grupo
musical Rapa, Show do grupo musical
Engenheiros do Havaí, Corrida do
Iguatemi, Corridas das Capitais, Festa das
Crianças.
· Projeto de Construção de Sedes e Escritórios
Regionais em Quixadá e Ipu - Visa o
aperfeiçoamento
gerencial
e
o
desenvolvimento das potencialidades das
Unidades de Conservação Estadual
Monumento Natural Monólitos de Quixadá
e Ipu, possibilitando à população cearense
acesso mais rápido e eficaz às ações da
SEMACE, na Região Central do Estado do
Ceará.
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PROJET
OS DO PCA COM
PROJETOS
RECURSOS DO FUNDO EST
ADU
AL
ESTADU
ADUAL
DO MEIO AMBIENTE – FEMA
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· Contratação de empresa especializada na
elaboração e desenvolvimento de Projetos de
Arquitetura e Engenharia, para construção
da Sede da Unidade de Conservação
Monumento Natural Monólitos de Quixadá
e Escritório Regional da SEMACE Sertão
Central, no Município de Quixadá/CE.
· Projeto de Criação da Unidade de
Conservação de Carnaúbas em Granja, para
possibilitar um maior apoio dos agentes
fiscalizadores nas ações designadas da
SEMACE.
· Gestão de Tecnologia da Informação Ampliação e informatização do sistema de
informática, a fim de otimizar os trabalhos e
ofertar melhor atendimento.
- Aquisição de 30 microcomputadores, 1
servidor e 3 Notebook’s.

2009 | PPropostas
ropostas
AGEND
A AMBIENT
AL NA
AGENDA
AMBIENTAL
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A3P

· Acompanhamento, monitoramento e
avaliação, a cada três meses, da efetividade
do projeto nas 21 Secretarias do Estado,
URCA - Universidade Regional do Cariri e a
UVA - Universidade do Vale do Acaraú.

Meio Ambiente

· Realização de seminários com as
subcomissões das 21 Secretarias e das duas
Universidades contempladas no Programa.
· Promoção da implantação do Programa A3P,
em 60 Prefeituras do interior do Estado.
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENT
AL
AMBIENTAL
DO CEARÁ - PEACE

· Formação de turmas nos 34 municípios que
participaram da 1ª etapa da capacitação do
Curso de Formação de Educadores
Ambientais, estimando um público de 1500
participantes.
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· Realização do 2º Curso de Formação de
Educadores Ambientais em Fortaleza, com a
participação de 2 professores de 50
municípios que não participaram da 1ª etapa
do curso, num total de 100 participantes.
· Licitação de material didático para doar aos
municípios que participarão da 2ª etapa do
Curso de Formação de Educadores
Ambientais, num total de 20.000 apostilas,
considerando que cada município formará no
mínimo 80 Educadores Ambientais,
perfazendo um total de 4.000 professores
formados.
· Fomento à realização das Conferências
Municipais de Meio Ambiente, nos 184
Municípios do Estado.
· Fomento, articulação, promoção e
realização da IV Conferência Estadual de
Meio Ambiente.
· Realização do I Encontro Estadual de
Educação Ambiental.
· Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços gráficos a serem
utilizados em campanha educativa da
SEMACE.
R EDE C EARENSE
RECEBA

DE EDUCAÇÃO

A MBIENT
AL MBIENTAL

· Criação de uma Comissão Institucional que
permitirá a articulação entre pessoas e
instituições para disseminação de
informações sobre meio ambiente e
desenvolvimento de ações que visem à
promoção da Educação Ambiental no estado
do Ceará, com foco na RECEBA..
· Estruturação do portal da RECEBA e sua
interligação com as demais Secretarias de
Governo do estado do Ceará.
· Interligação dos Centros de Informação e
Documentação Ambiental – CID Ambiental,
instalados em 2008 e 2009.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009
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· Acompanhamento, monitoramento e
avaliação do funcionamento dos Centros
instalados nos 10 municípios contemplados
em 2008.
· Instalação de outros 15 Centros de
Informação e Documentação Ambiental.
· Realização de licitação de equipamentos de
TI, num total de 60 micros e 60 estabilizadores
e de acervo bibliográfico (1.500 livros) para
os 15 Centros de Informação e
Documentação Ambiental, que serão
instalados no ano de 2010.

· Mapeamento das áreas de maior índice de
queimadas e incêndios florestais.
· Formação de 5 novas Brigadas de Combate
aos Incêndios Florestais

· Realização de 3 Cursos de “Gestão e
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos”, para
capacitar 380 gestores municipais da área
ambiental, dos 184 municípios do Estado.
· Avaliação do Índice Municipal de Qualidade
do Meio Ambiente incluído no ICMS, em
atendimento a Lei nº 14.023, de 17 de
dezembro de 2007.
· Elaboração e publicação do Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
dos municípios inseridos na Bacia do Rio
Parnaíba, por meio de convênio entre o
Conselho de Políticas e Gestão do Meio
Ambiente – CONPAM e o Ministério do Meio
Ambiente.
DE

· Otimização do uso da Sala de
Monitoramento (implantada em parceria com
a FUNCEME), com apresentação de estudos
e previsões acerca do risco de incêndios

· Equipamento de 5 brigadas com o Kit de
Combate aos Incêndios Florestais.
· Sinalização educativa nas rodovias,
alertando sobre as áreas críticas de
queimadas e incêndios florestais.
· Implementação do plano de trabalho do
convênio SEMACE / EMATERCE.
· Elaboração de um PLANO DE
CONTINGÊNCIA para parques, reservas
florestais, áreas de preservação permanente,
unidades de conservação, faixas de servidão
e postos rodoviários.
I DENTIFICAÇÃO DAS Á REAS DE RISCO DE
A CIDENTES COM P RODUT
OS Q UÍMICOS
RODUTOS
P ERIGOSOS - P2R2
· Identificação e mapeamento de 26 áreas
de risco.
· Estruturação do banco de dados e do
Sistema de Informações Geográficas.
· Criação da Comissão Estadual de
Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a
Emergências Ambientais com produtos
Químicos Perigosos (CE-P2R2).
· Elaboração do mapeamento das áreas de
risco de acidentes com produtos químicos
perigosos no estado do Ceará.
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· Publicação de 2.000 volumes do Plano para
implementação da Política de Gestão
Integrada dos Resíduos Sólidos no Estado do
Ceará.
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· Implementação, centralização e
alimentação do banco de dados do PREVINA,
na sala de monitoramento na FUNCEME,
com informações referentes a focos de calor,
queimadas e incêndios florestais.

· Realização de 4 seminários PREVINA.

G ESTÃO I NTEGRADA DE R ESÍDUOS S ÓLIDOS
U RBANOS E I NDUSTRIAIS

P REVENÇÃO, M ONIT
ORAMENT
O , C ONTROLE
ONITORAMENT
ORAMENTO
Q UEIMAD
AS E C OMBA
TE AOS I NCÊNDIOS
UEIMADAS
OMBATE
F L OREST
AIS – PREVINA
ORESTAIS

florestais, utilizando como base informações
meteorológicas e ambientais.

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

G ESTÃO DA P OLÍTICA
A GRO
TÓXICOS
GROTÓXICOS

DE

C ONTROLE

controle dos Recursos Naturais.

DE

P ROJET
O ORLA
ROJETO

· Realização de diagnóstico de uso de
agrotóxicos no estado do Ceará, com
identificação das áreas mais críticas/
vulneráveis e com mapeamento.
· Elaboração e publicação do “Plano Estadual
de Ação Conjunta em Agrotóxicos”,
perfazendo um total de 2.000 volumes.
· Realização de 5 oficinas regionais para
implementação do “Plano Estadual de Ação
Conjunta em Agrotóxicos”.
C ONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE M UDAS E
AS
IVEIRISTAS
R EALIZAÇÃO DO C URSO DE V IVEIRIST

P ROJET
O M ATA B RANCA
ROJETO
· Elaboração e divulgação do Plano Operativo
Anual e Plano de Licitações.
· Execução da Avaliação Ambiental Estratégica
por meio de entidade jurídica (ACEG).
· Avaliação quantitativa dos estágios de
conservação e degradação da área de
abrangência do projeto.

· Construção de onze viveiros de mudas
regionais.

· Realização de cursos de Brigadas de
Combate aos Incêndios Florestais, em
parceria com o projeto PREVINA.

· Capacitação de 33 viveiristas em gestão de
viveiros de mudas.

· Implantação e manutenção do site do
Projeto Mata Branca UGP-CE/BA e FLEM.

F OR
TALECIMENT
O
ORT
ALECIMENTO

· Elaboração do planejamento estratégico do
Sistema Estadual de Meio Ambiente.

INSTITUCIONAL DO

E ST
ADO
STADO

E

DOS MUNICÍPIOS

· Realização de 8 Cursos Regionais para
Fortalecimento da Gestão Ambiental, para
capacitação de técnicos de meio ambiente
dos 184 municípios no Estado.
· Implantação, em parceria com os
municípios, de seus sistemas de gestão
ambiental municipal.
P ROGRAMA S ELO M UNICÍPIO V ERDE
· Realização de visitas técnicas nos 53
municípios para implementar os Conselhos
Municipais de Meio Ambiente (COMDEMA).

Meio Ambiente

· Elaboração dos Planos de Intervenção da
Orla, em 5 municípios costeiros.

· Estruturação do Banco de Dados das
instituições ambientais municipais.
· Realização de 5 cursos regionais de
capacitação para os CONDEMA’s.
I MPLEMENT
AÇÃO DO Z ONEAMENT
O
MPLEMENTAÇÃO
ONEAMENTO
E COLÓGICO E CONÔMICO
· Realização de 4 cursos regionais nos
municípios costeiros, visando trabalhar a
compatibilização dos Planos Diretores com o
ZEE e sua utilização como instrumento de
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· Elaboração de 2 Projetos executivos (Bacia
do Alto Jaguaribe e Alto rio Poty).
· Elaboração do Plano Estadual do Meio
Ambiente e do relatório de qualidade
ambiental no bioma caatinga
· Apoio à consolidação de 4 áreas do
PROBIO para Unidades de Conservação UC.
· Estudos básicos para criação de UCs.
· Elaboração do Plano de Capacitação em
Tecnologia da Informação – TI.
· Estruturação do banco de dados, incluindo
informações cartográficas e temporais.
· Implantação do Sistema de Gerenciamento
Integrado (SIG).
· Realização de estudos biológicos e
fitoecológico (espécies ameaçadas de extinção
bioindicadoras).
· Complementação de Infra-estrutura da
UGP-CE.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009
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DA

B IODIVERSIDADE – PROBIO

Realiza o diagnóstico da situação atual de 11
Unidades de Conservação localizadas em
território cearense, constando de:
- Levantamentos geoambientais.
- Revisão das poligonais.
· Elaboração e execução do Projeto de
Comunicação Visual e de Sinalização para
as 11 Unidades de Conservação Municipais
existentes no Ceará.
· Realização de ações de educação ambiental
para as 11 UC’s contempladas no projeto.
· Realização de 11 oficinas regionais com
representação de órgãos governamentais e
organizações não-governamentais, entidades
de classe, dentre outras.
· Elaboração de projeto para construção de
intervenção urbana (via paisagística), em
trecho da poligonal do Parque do Cocó, na
Av. Raul Barbosa c/ Murilo Borges.
· Contratação de serviços para instalação de
cercamento dos trechos 3 e 4, do Parque
Estadual do rio Cocó.
· Contratação de empresa para execução do
projeto de implantação de teleférico de
cadeiras, em Guaramiranga;
· Contratação de empresa para executar o
projeto de sede da APA de Baturité.
· Instalação de um teleférico no Pico Alto, para
atender à demanda Ecoturistica.
· Contratação da empresa para elaboração
do projeto e arquitetura, para construção da
sede da APA da Lagoa de Jijoca de
Jericoacoara.
· Manutenção, restauração e instalação do
projeto de sinalização, comunicação e
mobiliário no Monumento Natural das
Falésias de Beberibe;
· Contratação de empresa para a execução
de 400m² de placas semirrefletidas nas
Unidades de Conservação;
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· Aquisição de 18 compactadores para
limpeza nas Unidades de Conservação;
P ROGRAMA

DE

C ONTROLE A MBIENT
AL
MBIENTAL

· Aquisição das 10 Estações fixas e uma
móvel, para instalação nas Unidades de
Conservação.
P ROJET
O DE C ONSTRUÇÃO DE S EDES E
ROJETO
E SCRITÓRIOS R EGIONAIS EM Q UIXADÁ E IPÚ
· Construção da sede da Unidade de
Conservação Monumento Natural Monólitos
de Quixadá.
· Contratação de empresa para execução da
criação do Escritório da Bica do Ipu.
P ROJET
O
ROJETO

DE

A QUISIÇÃO

DE IMA
GENS DE
IMAGENS

SA
TÉLITE
SATÉLITE

Aquisição de imagens de satélite para o Litoral
Leste, APA de Baturité, Bacia do Cocó e Jijoca
de Jericoacoara, Parque Estadual das
Carnaúbas, APA do Ipu, Litoral Oeste,
Monólitos de Quixadá e APA da Serra de
Aratanha, para atualização de dados para
licenciamento.
· Serviço de fornecimento de licença de uso
de 5.895 Km² de imagens do satélite Quick
Bird na área do estado do Ceará. Imagens
devem ser de alta resolução, fusionadas,
coloridas, mosaicadas, equalizadas. Para
2009 foram detalhados 6 lotes:
- Lote 4 – APA da Lagoa da Jijoca. Área de
64 Km².
- Lote 5 – Parque Estadual das Carnaúbas.
Área de 186 Km².
- Lote 6 – Litoral Oeste. Área de 2.588 Km².
- Lote 7 – APA da Bacia do Ipú. Área de 64
Km².
- Lote 8 – APA da Serra da Aratanha. Área
de 107 Km².
- Lote 9 – Monumentos Naturais dos
Monólitos de Quixadá. Área de 309 Km².
R EALIZAÇÃO

DE CONCURSO PÚBLICO PARA

COMPOR O QUADRO FUNCIONAL DA

SEMACE.

135

Meio Ambiente

P ROGRAMA

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

EDUCAÇÃO BÁSICA

O desenvolvimento das sociedades
democráticas exige políticas educativas que
contribuam para a valorização das pessoas,
para a redução das desigualdades sociais e
para o progresso humano.
Nesse cenário, a educação básica constituise um desafio para todos os gestores. Estudos
demonstram que o nível de escolaridade
significa o começo de um processo de
educação e formação ao longo da vida,
imprescindível para responder aos novos
desafios pessoais e sociais. Assegurá-la para
todos requer particular atenção aos saberes
essenciais da formação cidadã e adoção de
políticas consistentes para qualificação e
adequação das escolas à diversidade de
situações geográficas e socioeconômicas da
população.
A educação básica enfrenta um duplo
desafio: de um lado, assegurar a
escolarização de qualidade para todos; de
outro, dar consistência às práticas
pedagógicas, buscando interlocução com a
dinâmica das transformações, ampliação dos
diversos campos do conhecimento e
reconfiguração dos saberes.
Dessa forma, o governo estadual prioriza a
educação básica em estreita articulação com
a educação profissional e tecnológica, parte
estruturante da política de desenvolvimento
do Estado e um dos caminhos para a
elevação da escolaridade básica da
população cearense, orientada pela lógica do
arranjo educativo nos níveis local, regional e
nacional. Sua articulação e integração com
outras políticas públicas de inserção do
homem no mundo do trabalho pauta-se,
portanto, nas relações macro e
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

microestruturais da educação e dos sistemas
de ensino, sinalizando para a administração
pública um novo ambiente, em que eficiência,
produtividade, eqüidade e qualidade
constituem-se metas a serem alcançadas e
monitoradas durante a formulação e
execução das políticas do setor.
Nesse contexto, a criação de Escolas
Estaduais de Educação Profissional tem sido
uma estratégia do Governo do Ceará para
dar efetividade a uma necessidade e anseio
dos jovens, ou seja, a vinculação entre a
educação escolar, o trabalho e as práticas
sociais. Para alcançar esse objetivo, em
2008, foram implantadas 25 escolas, sendo
6 delas no município de Fortaleza e 19 no
interior do Estado.
Saliente-se que nessas Escolas Estaduais de
Educação Profissional, os jovens cursam o
Ensino Médio integrado a um curso técnico,
tendo sido ofertados, em 2008, 4 cursos do
gênero: Técnico em Informática, Técnico em
Enfermagem, Técnico em Guia de Turismo e
Técnico em Segurança do Trabalho. Além da
integração do Ensino Médio com a Educação
Profissional, nessas escolas os jovens têm uma
jornada escolar de tempo integral, onde são
garantidos para todos eles o almoço e dois
lanches.
Um grande diferencial das Escolas Estaduais
de Educação Profissional concentra-se no seu
modelo de gestão, que tem por referência a
filosofia da TESE – Tecnologia Empresarial
Socioeducacional. Esse modelo está sendo
implementado por meio de uma parceria com
o Instituto de Corresponsabilidade pela
Educação – ICE, de Pernambuco. As
premissas que fundamentam a TESE são o
protagonismo juvenil, a formação
continuada, a atitude empresarial, a
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corresponsabilidade e a replicabilidade. De
acordo com essas premissas, o jovem é
entendido como partícipe em todas as ações
da escola e construtor do seu projeto de vida.
O esforço dessa ação possibilitou, em 2008,
que 4.230 jovens pudessem ser beneficiados
com o Ensino Médio integrado à educação
profissional em todo Estado
O projeto e-Jovem, por sua vez, tem, como
proposta, a formação complementar,
realizada através de Educação a Distância
(EAD), destinada aos alunos do 3º ano e
egressos do ensino médio das escolas públicas
estaduais do Ceará. Em 2007, foram abertas
12 turmas com a participação de 200 jovens,
crescendo, em 2008, para 165 turmas, em
70 escolas do Estado, com 3.000 alunos.
Esse projeto é desenvolvido em dois módulos,
sendo o primeiro em Linguagens básicas
(português, matemática, inglês instrumental,
informática e empreendedorismo social) e o
outro em linguagens específicas e
desenvolvimento software.

Educação Básica

Assim, a escola pública constitui-se lócus
privilegiado de efetivação da educação
básica, entendida como um direito humano
fundamental, chave para o desenvolvimento
sustentável e construção de uma sociedade
justa e solidária.
O desenvolvimento das políticas
educacionais, concretizado por meio de
programas, projetos e ações, requer do
governo do Estado um esforço permanente
de monitoramento e avaliação de seus
resultados, de forma a dimensionar sua
efetividade e equidade na focalização e
aplicação dos recursos. Essa estratégia busca
assegurar transparência na oferta dos
serviços educacionais públicos e representa
um contínuo diálogo do governo do Estado
com a sociedade, na busca conjunta pela
melhoria progressiva da qualidade do ensino.
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O desempenho dos indicadores de resultados
da Secretaria da Educação do Estado do
Ceará (SEDUC), em 2008, será analisado, a
seguir, conforme os resultados estratégicos
monitorados na matriz de gestão por
resultados – GPR, ao longo do período. Os
principais indicadores de resultados do eixo
governamental ‘Sociedade Justa e Solidária’
são os seguintes: média de proficiência de
alfabetização das crianças do 2º ano (7 anos)
da rede pública no Spaece-Alfa; Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica da rede
estadual (ensino fundamental, 1ª e 2ª fase, e
ensino médio); taxa de escolarização líquida
do ensino médio; e matrícula da educação
profissional em nível médio da rede estadual.
Convém ressaltar que a SEDUC consolidou,
neste exercício, o sistema de avaliação em
caráter externo e censitário, nas seguintes
vertentes: avaliação da alfabetização –
SPAECE Alfa (2º ano do ensino fundamental);
avaliação do ensino fundamental (5º e 9º
anos); e avaliação do ensino médio (1ª, 2ª e
3ª séries).
Em relação à média de proficiência de
alfabetização das crianças de 7 anos,
matriculadas no 2º ano na rede pública, os
resultados obtidos no Sistema Permanente de
Avaliação da Educação Básica do Ceará –
SPAECE-Alfa demonstram que, dos 184
municípios avaliados, apenas 52 se
encontram nos níveis desejável e suficiente em
termos de média de proficiência,
representando 28% dos municípios
cearenses. O SPAECE-Alfa foi aplicado em
2007 e os resultados se constituem na linha
de base para o monitoramento e para a
avaliação do conjunto de investimentos
realizados. A partir da leitura dos dados do
SPAECE-Alfa 2007, é possível dimensionar o
robusto desafio a ser enfrentado para que as
escolas públicas no Ceará cumpram a sua
mais elementar e intransferível tarefa de
garantir que os alunos saibam ler e escrever
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009
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Diante dessa realidade, o Governo do Estado
elegeu, como um dos focos centrais de sua
política, a aprendizagem da leitura, da escrita
e do raciocínio lógico matemático, com a
implementação do Programa de Alfabetização
na Idade Certa – PAIC, assegurando às
crianças de 6 e 7 anos o direito de aprender
a ler e, assim, ter a perspectiva de sucesso na
continuidade de sua vida escolar.
O Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB), que reúne, num único
indicador, o fluxo escolar e médias de
desempenho nas avaliações, permite traçar
metas de qualidade educacional para todos
os níveis e modalidades de ensino, com base
nas premissas de que o sistema de ensino ideal
é aquele em que todas as crianças e
adolescentes têm acesso à educação, não
desperdiçam tempo com repetências, não
abandonam a escola e aprendem.
Convém ressaltar que o Brasil detém
atualmente o índice de 3,8, tendo como meta
atingir, em 2022, o patamar de índice 6, que
corresponde a indicadores de qualidade
semelhantes a de sistemas educacionais de
países desenvolvidos.
Em relação ao ensino fundamental (1ª fase),
o índice de desenvolvimento da educação
básica do Ceará passou de 2,8, em 2005,
para 3,5 em 2007, representando uma
expressiva variação positiva de 25%,
colocando o Estado em posição favorável em
relação a 2009, que tem como meta alcançar
o índice de 3,6.
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Os resultados da 2ª fase do ensino
fundamental variaram entre 2,8, em 2005,
e 2,9 em 2007, não apresentando alterações
significativas de desempenho. Apesar da
manutenção desse resultado, no período
2005/2007, o Ceará já alcançou a meta
prevista para 2009, de acordo com projeção
do INEP.
Quanto ao ensino médio, os resultados foram
semelhantes, uma vez que o índice passou
de 3,0, em 2005, para 3,1, em 2007.
Mesmo assim, a meta prevista para o Ceará,
para 2009, também já foi alcançada.
A taxa de escolarização líquida do ensino
médio expressa o percentual de estudantes
de 15 a 17 anos (idade certa) que se
encontram matriculados nesse nível de
ensino. A análise comparativa para os anos
2006/2007 mostra uma expressiva evolução
dessa taxa, que passou de 37,4, em 2006,
para 57,3, em 2007. Em termos absolutos,
esse resultado significa que, em 2006,
estavam matriculados 206.332 alunos e, em
2007, 321.250, correspondendo a um
adicional de 114.218 alunos. Mesmo com
o expressivo aumento da matrícula nessa faixa
etária, o Governo continua envidando
esforços na ampliação do acesso e melhoria
da qualidade do ensino médio.
As ações direcionadas para a melhoria da
educação profissional no nível médio, em
2008, como mencionadas anteriormente,
contribuíram, sobremaneira, para a elevação
do desempenho desse indicador no Ceará.
Isso pode ser expresso no aumento do número
de alunos matriculados, que passou de 456
alunos, em 2006 (dado referente à matrícula
do ensino normal/magistério) para 4.230 em
2008.
No período 2006 – 2007, no que se refere
ao resultado estratégico, registra-se pequena
elevação nas médias de proficiência em língua
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com competência. Quase 50% das 113.518
crianças avaliadas situam-se em níveis
absolutamente insuficientes, considerando as
metas para o 2º ano. Some-se a isso o fato
de que, do total de crianças avaliadas, apenas
30% encontravam-se na condição
considerada alfabetizada.
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portuguesa, passando de 248,3 para 249,8
e, de matemática, de 253,8 para 257,11 na
3ª série do ensino médio. Em 2008,
destacam-se duas ações que pretendem fazer
frente a esse grande desafio: a
superintendência escolar e o Programa
Primeiro Aprender, ambos com foco e
compromisso na elevação dos resultados de
aprendizagem dos alunos em português e
matemática. A avaliação censitária de todos
os alunos do ensino médio, realizada em
dezembro de 2008, evidenciará o movimento
ocorrido ao longo deste ano. No entanto, os
baixos níveis de aprendizagem dos alunos
tornam evidente a necessidade de
intervenções cada vez mais competentes, com
vistas a apoiar, monitorar e qualificar a gestão
escolar.

Educação Básica

Os indicadores de resultado aferidos em
2008 servirão de base à implementação de
políticas educacionais e de incentivos
financeiro e profissional capazes de
desencadear um processo de motivação na
escola e no sistema de ensino, na perspectiva
da melhoria da qualidade e equidade da
educação pública do Estado.
A política setorial do ano de 2008 foi
viabilizada mediante a aplicação de recursos
no valor de R$ 868.896.010,63 1 , no
desenvolvimento de programas, projetos e
atividades, representando 83,28% do
orçamento previsto para o exercício de 2008,
cuja previsão é de R$ 1.043.401.008,50.
Desse montante aplicado na educação
básica,
91% são provenientes de
arrecadação própria do Estado (incluindo o
FUNDEB), mais as transferências
constitucionais.

1
Fonte: SIAP/SIGE/SIC, valores atualizados em 12/12/
2008, devendo sofrer alterações até 31 de dezembro.
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O Programa de Alfabetização na Idade Certa
- PAIC, numa ação compartilhada entre o
Governo estadual e os 184 municípios,
fortalece a meta de universalização do
atendimento de crianças de 4 a 7 anos,
beneficiando 455.063 alunos, e incentiva a
ampliação gradativa do atendimento de
crianças de 0 a 3 anos, em creche,
beneficiando 66.775 alunos. A partir de seus
eixos estruturantes, destacam-se as seguintes
ações:
· Dinamização e qualificação dos métodos de
alfabetização, mediante a aquisição e
distribuição de materiais estruturados,
beneficiando 322.091 alunos do 1º e 2° anos
do ensino fundamental e 20.140 professores
das redes públicas de ensino.
· Fortalecimento institucional dos sistemas
municipais de ensino, por meio da formação
continuada de 556 técnicos para o
gerenciamento e acompanhamento da
implementação das políticas do PAIC.
· Fortalecimento dos sistemas municipais de
ensino para o gerenciamento e
acompanhamento das políticas da educação
infantil, mediante formação continuada de
460 técnicos.
· Mobilização das secretarias municipais de
educação para inserir ações relativas à leitura
e formação de leitores, nos Planos Municipais
de Educação, dinamizadas por meio do Pacto
pelo Ceará Leitor, envolvendo 1.083
participantes.
· Socialização das experiências vivenciadas
nos municípios com a implementação do
PAIC, mediante a publicação de 3 (três)
edições, consolidadas em 75.000
exemplares.
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JO
VENS E ADUL
TOS
JOVENS
ADULT

· Implantação do Programa em 180
municípios cearenses, sendo 170 com
convênios firmados diretamente com o MEC.
Os demais municípios, que não aderiram ao
Programa, tiveram seus planos de trabalho
elaborados pela SEDUC, com uma demanda
inicial para alfabetização de 44.170 jovens
e adultos e previsão de certificação para
9.000 participantes. Os investimentos do
Programa destinam-se à formação
continuada, compras de materiais didáticopedagógicos, merenda e bolsas para 1.848
alfabetizadores e 123 coordenadores.
T RANSPORTE E SCOLAR – A CESSO

À ESCOLA

COM SEGURANÇA E QUALIDADE

· Implementação do Programa de Apoio ao
Transporte Escolar, em parceria com os
municípios, mediante a transferência
automática de recursos financeiros a 179
municípios, para possibilitar o acesso com
padrão de segurança e qualidade a 125.073
alunos da rede pública, sendo 115.860 da
zona rural e 9.213 da zona urbana.
A PRENDER P RA V ALER – F OR
TALECENDO
ORT

A

APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO
MÉDIO , O

P ROGRAMA A PRENDER P RA V ALER

COMPREENDE UM CONJUNT
O DE AÇÕES,
CONJUNTO

368.655
REGULAR :

BENEFICIANDO
MÉDIO

ALUNOS 1 DE ENSINO

· Implantação do Projeto Primeiro Aprender,
atendendo a 159.589 alunos do 1° ano do
ensino médio, com a distribuição de 319.178
módulos de diferentes disciplinas das três
áreas do conhecimento.
· Implantação do Projeto Professor Aprendiz,
mediante a realização do I Colóquio Abrindo
Trilhas para os Saberes, envolvendo 150
participantes.
· Publicação dos 30 artigos selecionados no
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I Colóquio Abrindo Trilhas para os Saberes,
em coletânea e 4 livros, nas dimensões:
Experiências - referentes às práticas
pedagógicas; e Reflexões - referentes às
questões teóricas.
· Realização da avaliação censitária dos
alunos do ensino médio, em língua
portuguesa e matemática, contemplando, na
1ª série 139.579 alunos, na 2ª série,
105.992 alunos e, na 3ª série, 89.211,
totalizando 334.782 alunos em todo o
Estado.
· Implantação do Projeto Pré-Vest, em 79
municípios, com 501 turmas, em escolas da
rede estadual, por meio de impressão e
distribuição de material de apoio pedagógico
para 30.500 alunos matriculados.
· Implantação de 25 Escolas Estaduais de
Educação Profissional, sendo 6 na capital e
19 na sede das Coordenadorias Regionais
de Desenvolvimento da Educação - CREDE,
atendendo a 4230 alunos, em tempo integral,
com cursos de Informática, Enfermagem,
Turismo e Segurança no Trabalho, nos
municípios de Pacatuba, Itapipoca, Bela Cruz,
São Benedito, Sobral, Santa Quitéria,
Redenção, Pacajus, Tabuleiro do Norte,
Jaguaribe, Quixadá, Crateús, Senador
Pompeu, Tauá, Iguatu, Cedro, Barbalha,
Crato e Brejo Santo.
· Implantação do Projeto-piloto Diretor de
Turma, nas 25 Escolas Estaduais de
Educação Profissional, com o propósito de
dinamizar as relações intra e extraescolares,
entre alunos, professores e comunidade.
· Implantação da Tecnologia Empresarial
Socioeducacional – TESE, mediante a
formação de 25 gestores e 1.200 agentes
educacionais para o domínio das
ferramentas relacionadas ao novo modelo de
gestão das Escolas Estaduais de Educação
Profissional.
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· Implementação da Superintendência
Escolar, em 659 escolas da rede estadual,
estratégia de acompanhamento da gestão
escolar, com foco no aperfeiçoamento do
trabalho pedagógico e na aprendizagem dos
alunos. Foram constituídas e capacitadas 21
equipes técnicas, totalizando 101
superintendentes em todo o Estado.
· Formação de um banco de dados para o
controle de informações sobre matrícula,
desempenho, movimento, rendimento e IDEB,
necessário ao acompanhamento e
monitoramento das Superintendências
Escolares, com o objetivo de efetuar as
intervenções pedagógicas em tempo hábil.
M ELHORIA

E EXP
ANSÃO D A INFRA - ESTRUTURA D A
EXPANSÃO

EDUCAÇÃO BÁSICA

· Expansão da rede estadual de ensino médio
regular, com a construção de 13 escolas,
localizadas em onze municípios.

Educação Básica

· Expansão da oferta da educação indígena,
mediante a construção de 5 escolas
indígenas, nos municípios de Aquiraz,
Maracanaú, Pacatuba, Monsenhor Tabosa e
Crateús.

· Aquisição e distribuição de 8.126
computadores para as escolas de ensino
médio, com o propósito de ampliar as
oportunidades de inclusão digital dos alunos,
gestores e corpo docente.
· Renovação da frota, mediante a aquisição
de 17 veículos para a SEDUC, SEFOR e
CREDE, para dar suporte às atividades de
acompanhamento pedagógico.
M ATERIAL DE E NSINO -A PRENDIZAGEM –
C OLABORANDO PARA O SUCESSO DO AL
UNO
ALUNO
· Aquisição de kits multimídias (notebook e
projetor multimídia) para 596 escolas com
ensino médio regular, educação profissional
e educação de jovens e adultos.
· Aquisição de acervos bibliográficos (com
580 títulos cada acervo) para 417 escolas
de ensino médio, inclusive 25 Escolas
Estaduais de Educação Profissional,
beneficiando 288.536 alunos.
· Impressão de 1.000 manuais sobre
utilização e funcionamento dos laboratórios
de informática para orientação de gestores e
professores.

· Reforma e equipamento de 25 Escolas
Estaduais de Educação Profissional,
viabilizando a implantação do ensino médio
integrado à educação profissional.

· Impressão de 10.000 livros para
disseminação da política de educação
ambiental nas escolas das redes públicas de
ensino.

· Adaptação de 250 escolas para garantir a
acessibilidade e inclusão às pessoas com
necessidades especiais.

V ALORIZAÇÃO
EDUCAÇÃO

· Melhoria das condições físicas e
pedagógicas do ensino e da aprendizagem
na rede pública, por meio da aquisição de
150 laboratórios de ciências, 29 laboratórios
multidisciplinares, 79 laboratórios de
informática, para escolas de ensino médio, e
5 laboratórios de informática para as escolas
indígenas, localizadas em Aratuba,
Monsenhor Tabosa, Quiterianópoles e
Itarema.
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DA

· Formação inicial e continuada de 735
professores da educação indígena em língua
portuguesa, ciências e matemática.
· Formação continuada para 100 professores
e profissionais da educação especial em
Libras e Braille, e para 975 professores de
diferentes áreas da educação especial a
distância.
· Formação continuada para 70 professores
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integrantes do Projeto de Atendimento Escolar
aos Adolescentes em Conflito com a Lei.

· Melhoria na remuneração dos professores
com aumento diferenciado real de 14,7%.

· Formação continuada de 120 professores
do Projeto Escolarização dos Presídios.

· Aprovação da lei nº 14.035/2007,
garantindo a ampliação definitiva para 230
professores que ocupam cargo de gestor
escolar.

· Disseminação da política de educação do
campo por meio da formação continuada,
com a participação de professores e
representantes dos Comitês de Educação do
Campo e Movimentos Sociais, totalizando 90
participantes.
· Implementação do Programa de Formação
Inicial para Professores em Exercício na
Educação Infantil – PROINFANTIL, em
parceria com o MEC, em 49 municípios, com
a formação de 727 professores em nível
médio, na modalidade normal, e de 96
tutores, visando à melhoria da qualidade do
ensino ofertado às crianças de 0 a 5 anos
nas creches e pré-escolas da rede pública.
· Elaboração da agenda estratégica de
formação inicial em que foram levantadas as
demandas de formação das redes estadual e
municipal e as ofertas das Instituições de
Ensino Superior Públicas do Ceará.
· Elaboração de uma proposta de
financiamento para iniciação à docência, em
parceria com o Ministério da Educação e o
Governo do Estado do Ceará, com vistas a
fomentar a iniciação à docência de
estudantes das Instituições Públicas de
Educação Superior do Estado do Ceará e
preparar a formação de docentes em nível
superior, em cursos de licenciatura plena,
para atuar na educação básica pública.
· Incentivo ao desenvolvimento acadêmico,
profissional e pessoal, por meio da liberação
de 79 professores para cursos de doutorado
e mestrado.
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· Aprovação da lei nº 14.188/2008, que
assegura aos professores, que desenvolvem
as atividades de direção, coordenação e
assessoramento de unidade escolar o
benefício da aposentadoria especial.
A V ALIAÇÃO E DUCACIONAL – M ONIT
ORANDO
ONITORANDO
PARA QU
ALIFICAR RESUL
TADOS
QUALIFICAR
RESULT

· Implementação da sistemática de avaliação
de desempenho dos alunos do 2º ano do
ensino fundamental, mediante a Avaliação da
Alfabetização (SPAECE-Alfa), envolvendo
2.451 alunos da rede estadual e 144.240
alunos da rede municipal, nos 184 municípios
cearenses.
· Implementação da sistemática de avaliação
de desempenho dos alunos, do 5º e 9º anos
do ensino fundamental, para diagnosticar o
estágio de conhecimento em língua
portuguesa e matemática, envolvendo, no 5º
ano, 5.891 alunos da rede estadual e
154.911 alunos da rede municipal, e, no 9º
ano, 41.767 alunos da rede estadual e
85.165 alunos da rede municipal, de todos
os municípios do Ceará.
· Realização das avaliações de impacto, no
âmbito das políticas da educação básica, dos
seguintes programas implementados pela
SEDUC em exercícios anteriores:
Alfabetização é Cidadania; Avaliação de
Programa MAGISTER; Programa PROGESTÃO; e Escola do Novo Milênio.
· Implantação do processo de avaliação do
desempenho acadêmico (Provinha Brasil), em
parceria com o governo federal, com o
propósito de identificar as dificuldades de
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· Formação continuada em gestão das
tecnologias para 600 gestores escolares da
rede estadual de ensino médio.
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alfabetização e fazer as correções necessárias
no planejamento pedagógico, envolvendo
aproximadamente 147.000 alunos do 2° ano
do ensino fundamental.

G ESTÃO E DUCACIONAL – B USCANDO

NOVOS

O UTRAS A ÇÕES R ELEVANTES

PARADIGMAS

· Realização da II Feira Estadual de Ciências
e Cultura, com a participação de 312 alunos
e professores da rede estadual;

· Seleção e formação de 25 gestores para as
Escolas Estaduais de Educação Profissional,
compreendendo avaliação de desempenho
acadêmico, entrevista, análise de currículo e
avaliação comportamental.

· Apoio financeiro, sob a forma de subvenção
social, a 7 instituições que atendem pessoas
com necessidades educacionais especiais.
· Fortalecimento da Política de Educação
Ambiental por meio de cursos de formação,
oficinas e conferências, em âmbito estadual
e nacional, com a participação de
aproximadamente 6.500 pessoas.
· Apoio à realização da VIII Bienal
Internacional do Livro - 2008, em Fortaleza,
com a participação de aproximadamente
20.000 alunos, professores, gestores e
técnicos da SEDUC.

Educação Básica

· Realização dos exames supletivos de ensino
fundamental e médio, beneficiando 13.837
pessoas.

· Consolidação e elaboração do Plano
Decenal de Educação, em consonância com
a política do governo estadual e os resultados
das consultas efetuadas durante o processo
de mobilização da sociedade cearense, nas
audiências públicas, encontros temáticos e
conferências regionais e estadual de
educação, a ser encaminhado à Assembléia
Legislativa.
· Realização das Olimpíadas Esportivas
Escolares do Ceará 2008, com a
participação de aproximadamente 20.000
alunos de escolas públicas e particulares.
· Implementação do Educacenso-2008, com
a realização do Censo Anual da Educação
Básica, mediante o treinamento de 205
coordenadores regionais e municipais, 1.308
secretários escolares para operacionalização
do sistema.
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· Realização da primeira etapa do processo
de escolha e indicação para provimento dos
cargos em comissão de diretor e coordenador
escolar.
· Elaboração e implementação do
Planejamento Estratégico, dos Planos de
Ação Setoriais e Agenda Estratégica da
SEDUC.
· Mapeamento de 52 processos da SEDUC e
identificação e redesenho de processos críticos
(aquisição de bens e serviços, diárias e
passagens, contratos temporários,
aposentadoria).
· Realização da 2ª auto-avaliação da Gestão
da SEDUC, com base na metodologia do
Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização – GESPÚBLICA,
possibilitando a elaboração do Plano de
Melhoria de Gestão da SEDUC, em fase de
validação.
· Desenvolvimento do ‘Curso Essência da
Gestão – Novos Paradigmas para o Exercício
do Poder e da Autoridade’ para gestores da
SEDUC-sede, CREDE e SEFOR, envolvendo
34 participantes, com sete etapas realizadas,
visando à formação e qualificação de
lideranças e dirigentes nos diferentes níveis
da organização.
· Desenvolvimento e implantação do Sistema
de Lotação em tecnologia web (acessado via
internet), que permite a descentralização do
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2009 | PPropostas
ropostas
· Consolidação das políticas voltadas para a
expansão do atendimento e melhoria da
educação infantil na rede pública, mediante
a dinamização do Programa Alfabetização na
Idade Certa – PAIC.
· Apoio à expansão do atendimento à
educação infantil nos municípios cearenses,
mediante a implantação do Programa Centro
de Educação Infantil - CEI, numa ação
conjunta dos governos federal, estadual e
municipal.
· Melhoria da gestão da política de transporte
escolar em âmbito municipal, com a
implantação do Programa Caminho da
Escola no Ceará, que prevê a aquisição e
cessão de ônibus escolares.
· Expansão das ações do Programa Aprender
pra Valer, tendo em vista a melhoria do
desempenho acadêmico dos alunos do
ensino médio e as condições efetivas da rede
física, para a qualificação do acesso e
permanência dos alunos do ensino médio
regular.
· Implementação e expansão das Escolas
Estaduais de Educação Profissional, como
estratégia de fortalecimento da política de
formação e qualificação profissional da
juventude cearense.
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· Implementação do projeto e-Jovem, com
vistas a oferecer uma qualificação profissional
em tecnologia da informação aos alunos de
ensino médio das escolas estaduais, dandolhes oportunidade de inserção no mercado
de trabalho.
· Fortalecimento e expansão do atendimento
a jovens e adultos em nível fundamental, na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(EJA), com a implantação dos Programas
‘ProJovem Campo – Saberes da Terra’, e
‘ProJovem Urbano’, para qualificação
profissional, desenvolvimento de ações
comunitárias e exercício da cidadania.
· Fortalecimento da política de valorização dos
profissionais do magistério, por meio da
revisão do Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração, implantação do Piso Salarial
Profissional Nacional e realização de
concurso público para suprir as carências
efetivas de professores.
· Implantação de mais 26 escolas
profissionais, nos municípios de Fortaleza,
Maracanaú, Caucaia, Maranguape, Itapajé,
São Gonçalo do Amarante, Acaraú, Ubajara,
Reriutaba, Camocim, Canindé, Horizonte,
Cascavel, Aracati, Russas, Boa Viagem,
Acopiara, Campo Sales, Juazeiro do Norte e
Mauriti.
· Início de novos cursos Técnicos em
Comércio, em Fruticultura, em Edificações,
em Finanças, em Agroindústria, em Meio
Ambiente, em Aquicultura, em Estética, em
Produção de Moda e em Massoterapia,
beneficiando 12.285 jovens.
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processo de lotação do professor/servidor
para escola e a interação on-line das 659
escolas estaduais com a SEDUC e as CREDE.
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SAÚDE

2008 | PPolítica
olítica Setorial
A gestão pública do setor saúde, no decorrer
de 2008, viveu um momento novo,
estabelecendo compromissos entre os
gestores, considerando prioridades e
buscando resultados por meio de processos
de pactuação e acordos documentados em
Termo de Compromisso, na Matriz de Gestão
por Resultados - GPR e no Monitoramento
das Ações e Projetos Prioritários – MAPP.
A gestão estadual 2008 apresenta para a
saúde o compromisso de um sistema
humanizado, que oriente uma atenção
integral à saúde a todo cidadão cearense, bem
como transforme o Ceará num polo produtor
de ciência e tecnologia nessa área.

Saúde

Esse processo foi enriquecido pelo
Planejamento Participativo, em que a
população, gestores e profissionais da saúde
discutiram e definiram os seus problemas
prioritários, materializados em programas e
respectivas ações, no Plano Estadual de
Saúde e no PPA 2008-2011.
As diretrizes que norteiam a gestão da Saúde
no Estado concorrem para a obtenção de um
atendimento de ações e serviços de saúde
universal, integral e humanizado a todos os
cearenses; fortalecimento da capacidade de
planejamento e gestão do Sistema Estadual
de Saúde, de forma cooperativa e solidária,
observando o princípio de eficiência e
eqüidade; melhoria da gestão do trabalho e
da política estadual de educação permanente
em
saúde;
fortalecimento
da
responsabilidade na regulação, avaliação,
auditoria e controle social do SUS; promoção
da articulação intersetorial e interinstitucional
entre órgãos governamentais e não-
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governamentais, para potencializar as ações
e serviços; investimento para o
aperfeiçoamento de uma gestão
descentralizada e regionalizada do SUS,
observando o princípio federativo;
desenvolvimento de ações de Vigilância em
Saúde, com ênfase na promoção e proteção
à saúde individual e coletiva; pactuação e
compromisso para uma Política Estadual de
Saúde do Trabalhador mais efetiva;
implantação de um Sistema Estadual de
Assistência Farmacêutica no Estado, que
responda aos preceitos da resolubilidade e
da transparência.
Visando tornar exeqüível a gestão da saúde
no estado do Ceará, foi escolhido o
referencial epidemiológico como indicador
possível de medir a situação de saúde por
meio dos indicadores a seguir.
A Taxa de Mortalidade Infantil, até novembro
de 2008, ficou em torno de 15,1/1000
nascidos vivos, demonstrando uma tendência
histórica de redução, comprovada em
relação ao resultado final para 2007, que
correspondeu a 16,0 óbitos/1000 nascidos
vivos. Com a consolidação mais efetiva do
Programa Saúde da Família, os óbitos infantis
por diarréia e pneumonia vêm decrescendo
de forma sustentada e significativa. O grande
desafio será reduzir os óbitos infantis por
causas perinatais, o que exigirá maior
qualificação no pré-natal, na Atenção Básica,
uma assistência ao parto e nascimento de alto
padrão técnico e humano e serviço de UTIs
neonatais com número de leitos suficientes.
O desenvolvimento de uma rede de cuidados
do pré-natal ao puerpério, de complexidade
crescente, será fundamental para redução da
mortalidade infantil, no seu componente
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009
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neonatal que predomina em nosso Estado e
que praticamente persiste em torno de 10,0/
1000 nascidos vivos, ligeiramente inferior ao
do ano passado (10,8/1000 nascidos vivos).
A Razão da Mortalidade Materna, até 31 de
dezembro de 2008, ficou em 48,2/100.000
nascidos vivos, significativa em relação a
2007, que foi de 70,6/100.000 nascidos
vivos, alcançando uma redução 22,40% Esse
esforço representa um avanço importante em
busca do alcance do objetivo de redução de
50% dos óbitos maternos até 2010, e tem
sido resultante de um esforço de capacitação
para uma atenção obstétrica de qualidade e
humanizada, direcionada a todos os
hospitais-polo, com a realização de cursos
sobre suporte avançado em obstetrícia para
médicos e enfermeiros obstetras.
O Percentual de Internação por Diarréia em
Menores de 5 anos, até setembro de 2008,
apresentava-se em torno de 11%, valor
positivo, uma vez que, em 2007, foram
notificados 104.618 casos de diarréia, o que
correspondeu a 13% de crianças nessa faixa

A Taxa de Crescimento de Transferências
Hospitalares Reguladas para Macrorregião
foi eleita como um indicador de resultado que
demonstra o avanço na organização,
resolutividade e acesso à atenção secundária,
e por meio da qual os hospitais-polo,
cofinanciados pelo Governo do Estado,
tiveram papel relevante no atendimento às
pessoas próximas de seus domicílios e no
desenvolvimento regional do Estado. Além
disso, o indicador demonstra a eficácia das
Centrais de Regulação, conforme
informações demonstradas no Quadro 1.

Saúde

etária.

A diarréia infantil reflete a dificuldade de
acesso à água potável no interior do Estado.
Uma das ações do PSF é reduzir os óbitos
infantis por esse agravo. A redução de óbitos
pós-neonatais de 7% para 5% significa maior
eficiência da Atenção Básica nos municípios.
Por meio das ações do PSF e decorrente da
produção de informações produzidas, a
Secretaria da Saúde (SESA) desenvolveu um
sistema de monitoramento de casos de
diarréia em menores de 5 anos. O aumento
da cobertura vacinal contra rotavírus faz
parte do componente de redução da
mortalidade por doenças diarréicas.
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Quadro 1 – Demonstrativo das internações referenciadas dentro da Microrregião e para municípios pólos
de outras Macrorregiões. Ceará, 2008
Microrregiões

% das internações referenciadas para os
Municípios Pólos dentro da Microrregião.

% das internações referenciadas para municípios
Pólo que são sede de outras Macrorregiões.

Fortaleza(*)

55,1

55,1

Caucaia

39,4

37,0

Maracanaú

51,0

33,0

Baturité

58,4

24,0

Canindé

61,7

15,8

Itapipoca

67,2

19,8

Aracati

54,6

17,3

Quixadá

49,9

21,1

Russas

18,9

29,8

Limoeiro do Norte

34,2

18,3

Sobral

43,2

0,8

Acaraú

27,4

26,5

Tianguá

26,2

15,0

Tauá

55,6

13,1

Crateús

34,5

8,9

Camocim

46,3

18,7

Icó

32,0

8,2

Iguatu

27,3

12,0

Brejo Santo

45,5

10,2

Crato

58,7

7,7

Juazeiro do Norte

48,7

3,2

Cascavel

32,5

38,7

Saúde

Fonte: Relatórios de produção apresentado pelo SIH/SUS – CORAC
(*) Não incluso dados da população residente em Fortaleza.

O Número de internações, consultas e
exames regulados, entre seus componentes
mais significativos, inclui os 623 transplantes
realizados em 2008, maior número já
registrado no Ceará. O aumento ocorreu em
todos os tipos de órgãos e tecidos
transplantados, representando um
incremento de 233,5% com relação a 2007.
Em 2008, o transplante de coração foi o que
mais cresceu em relação a 2007: foram 27
transplantes realizados, representando um
acréscimo de 35% em relação ao ano
anterior. A intercessão de vários fatores
contribuiu para esse alcance, a saber: a
implantação de Comissões Intra-hospitalares
de Doações de Órgãos e Tecidos; a
capacitação de 195 profissionais, incluindo
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médicos clínicos e intensivistas, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, assistentes sociais
e leigos ligados às associações
transplantados; e as campanhas de
comunicação e o apoio da mídia que refletem
de forma imediata no movimento das
doações.
Número de Exames de Saúde Pública
Alcançado.. Os resultados alcançados neste
indicador são decorrentes do trabalho coletivo
e revelaram um saldo positivo de 333.311
análises de interesse da saúde pública,
resultantes dos esforços institucionais e da
adesão da população.
Os demais indicadores: número de
consultas médicas especializadas, número de
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009
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2008 | Realizações
FOR
TALECIMENT
O D
A ATENÇÃO
FORT
ALECIMENTO
DA
PRIMÁRIA À SAÚDE

· Implantação do Comitê Estadual de
Incentivo ao Aleitamento Materno (CEIAM),
Comitê Estadual de Banco de Leite Humano
(CEBLH), Comitê Estadual de Prevenção ao
Óbito Infantil e Fetal (CEPOIF), e
participação na Avaliação Nacional do Pacto
para redução da Mortalidade Materno e
Neonatal e para implantar a Rede Amamenta
Brasil – Alimentação Complementar.
· Implementação do Programa de Triagem
Neonatal (teste do pezinho), acompanhado
do monitoramento dos testes positivos nos
184 municípios do Estado e no Laboratório
Central de Saúde Pública do Ceará (LACEN).

palatina, durante a Operação Sorriso no
Hospital Infantil Dr. Albert Sabin, em parceria
com as 21 CRES.
· Realização da Oficina Regional de
Prevenção de Maus-tratos contra Crianças e
Adolescentes em Quixadá, envolvendo os
Municípios de Banabuiú, Choró, Ibaretama,
Milhã,
Pedra
Branca,
Quixadá,
Quixeramobim,
Senador
Pompeu,
Solonópole, Ibicuitinga, Jaguaretama,
Jaguaruana, Morada Nova, Palhano, Russas,
Alto Santo, Ererê, Iracema, Jaguaribara,
Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Pereiro,
Potiretama, Quixeré, São João do Jaguaribe,
Tabuleiro do Norte, Aiuaba, Arneiroz,
Parambu, Tauá, Ararendá, Crateús,
Independência, Ipaporanga, Ipueiras,
Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo
Oriente, Poranga, Quiterianópoles e Tamboril
· Realização de 6 Oficinas de Implantação
do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas
(SPE), para os 184 municípios do Ceará.
· Acompanhamento do atendimento a idosos,
no ambulatório do Hospital Geral Dr. César
Cals de Oliveira (HGCC) e no Centro de
Atenção ao Idoso do Hospital Universitário
Walter Cantídio (HUWC-UFC)), com
disponibilidade de medicamentos de alto
custo para 1.200 e 1.800 idosos,
respectivamente.

· Atualização dos profissionais do PSF em
puericultura, pré-natal e emergências
pediátricas e identificação de crianças com
risco, determinantes da formação da Rede
Estadual da 1ª Infância.

· Identificação das Unidades de Saúde que
atendem idosos, para implementação da
Assistência à Saúde do Idoso, em 117
municípios, mediante levantamento
epidemiológico dos idosos cadastrados nos
serviços de saúde, das 21 CRES, e
acompanhamento dessas pessoas no
Programa de Hipertensão e Diabetes desses
municípios.

· Mobilização e seleção de crianças para a
correção cirúrgica de lábio leporino/fenda

· Implantação do Programa de Internação
Domiciliar do Idoso, em 7 hospitais estaduais.
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Saúde

pessoas idosas assistidas pelo SUS, percentual
de municípios com acesso à assistência
farmacêutica, número de procedimentos
odontológicos especializados realizados em
hospitais, cobertura de ação coletiva
escovação dental supervisionada, população
coberta pela Saúde da Família, número de
CRES com gestão efetivada, número de
municípios com Política de Gestão do Trabalho
e Educação em Saúde Implantada e em
Desenvolvimento, foram avaliados a partir
dos indicadores de produto, posto que são
indicadores de cobertura e estão anunciados
no item resultados/ realizações do presente
relatório.

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

· Implementação do sistema de Informação
em Diabetes e Hipertensão, nos 184
municípios, e implantação da avaliação de
risco para Diabetes nos próximos 10 anos,
em todas as CRES.
· Educação continuada por meio do
Advenced Life Support in Obstetrice (ALSO),
priorizando planejamento familiar, detecção
precoce de Câncer de mama e colo uterino.
· Programa de Rastreamento do Câncer de
Boca, nas Microrregiões de Saúde de Baturité
e em Limoeiro do Norte.
· Efetivação de ações na área de segurança
alimentar, com capacitação para 90
profissionais, das 21 CRES, nos Sistemas de
Informação SISVAN Bolsa Família, SISVAN
WEB e Programas de Suplementação de
Vitamina A e Ferro.
· Educação continuada no Programa de
Qualidade da Atenção Básica, nas Unidades
de Saúde (PROQUALI), em 49 municípios, e
diagnóstico sobre Biossegurança, em 291
Unidades Básicas de Saúde da Família
(UBASF), elaboração manual técnico do
PROQUALI e avaliação da Melhoria da
Qualidade, em 180 municípios cearenses.
· Aplicação de investimentos no valor de R$
102 mil, com aquisição de equipamentos
odontológicos para 12 municípios com
menores Índices de Desenvolvimento Humano
do Estado (IDH-m).

Saúde

· Realização do Fórum Estadual de
Fluoretação das Águas de Abastecimento
Público e de oficinas, com os gestores
municipais, para estimular a adesão ao
desenvolvimento dos procedimentos coletivos.
· Desenvolvimento de Atenção Básica à
população do Sistema Penitenciário, com a
oferta de ações de Educação em Saúde e de
apoio à destinação de medicamentos.
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FOR
TALECIMENT
O D
A ATENÇÃO À
FORT
ALECIMENTO
DA
SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E
TERCIÁRIO

· Reforma e aquisição de equipamentos para
os Hospitais de Pequeno Porte (HPP),
contribuindo para política de humanização
do parto, nos Municípios de Deputado
Irapuan Pinheiro, Tejuçuoca, Umirim,
Guaiúba, Mulungu, Fortim, Piquet Carneiro,
Nova Olinda, Salitre, Capistrano, Carnaubal.
· Adesão de 17 Hospitais-polo à Política do
Parto Humanizado, localizados nos
Municípios de Acaraú, Aracati, Baturité,
Camocim, Cascavel, Caucaia, Fortaleza, Ipu,
Itapipoca, Limoeiro do Norte, Maranguape,,
Quixeramobim, Russas, Tauá e Tianguá.
· Realização de 6.448 cirurgias, no período
de janeiro a julho de 2008, pelos Hospitaispolo, em observância à Política do Governo
atual e do Ministério da Saúde de incentivo a
cirurgias eletivas para reduzir a demanda
reprimida nos Hospitais de Referência.
· Execução de ações de prevenção,
promoção, reabilitação e vigilância na área
da saúde do trabalhador, no âmbito do SUS,
visando reduzir os acidentes e doenças
relacionadas ao trabalho, a partir da Rede
Estadual de Atenção Integral à Saúde do
Trabalhador, que está composta por 7
Centros Regionais de Referência em Saúde
do Trabalhador e um (1) Centro Estadual de
Referência em Saúde do Trabalhador.
· Implantação do CEREST Regional de
Tianguá, de Aracati e Quixeramobim.
· As internações hospitalares referenciadas
para os municípios-sede de Microrregiões e
Macrorregiões de Saúde, no período de
janeiro a setembro de 2008, demonstram
resolutividade nos serviços na Macrorregião
e alcançaram os seguintes resultados:
- Municípios-sede das Microrregiões de
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- Microrregiões de Fortaleza, Maracanaú,
Baturité, Aracati, Quixadá, Tauá,
Camocim, Crato, Juazeiro do Norte,
Sobral e Brejo Santo atendem mais de 40%
e menos de 60%.
- Microrregiões de Cascavel, Caucaia,
Russas, Acaraú, Tianguá, Limoeiro do
Norte, Crateús, Icó e Iguatu atendem mais
de 10% e menos de 40%.
- Os encaminhamentos na área de
internação, dos municípios que compõem
as Microrregiões inseridas na
Macrorregião de Fortaleza (Fortaleza,
Caucaia, Maracanaú, Baturité, Canindé,
Itapipoca, Aracati, Quixadá, Russas,
Limoeiro do Norte, Iguatu, Icó, Tauá e
Cascavel), com exceção da Microrregião
de Icó, foram superiores a 10% do total
das internações realizadas no período da
avaliação.
- A Macrorregião de Sobral (Sobral, Acaraú,
Tianguá, Crateús e Camocim), com
exceção das Microrregiões de Sobral e
Crateús, foi superior a 10%.
- A Macrorregião do Cariri (Brejo Santo,
Crato e Juazeiro do Norte), com exceção
da Microrregião de Brejo Santo, foi inferior
a 10%.
- Com referencia à Microrregião de
Cascavel, ressalte-se que o Hospital-pólo
Nossa Senhora das Graças oferta apenas
serviços de internação nas Clinicas
Gineco-obstétrica e Pediátrica, fato que
resulta num elevado percentual (38,7%)
de encaminhamentos de internações para
a Macrorregião de Fortaleza,
especialmente nas clinicas cirúrgica,
traumatológica e clínica médica, que não
foram conveniadas com a SESA.
· Concessão de passagens aéreas e ajuda de
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custo no valor de R$ 3, 4 milhões, para
atendimento a 1.455 pacientes do Programa
de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).+
· Concessão de órteses e protéses para
3.450 pacientes, no valor de R$ 840,5 mil.
· Reforma, ampliação e aquisição de
equipamentos para estruturação de 26
Hospitais-polo, envolvendo os ambientes do
centro cirúrgico, centro de parto, emergência,
nutrição, laboratório, e centro de imagem,
nos Municípios de Aracoiaba, Aracati,
Baturité, Limoeiro do Norte, Quixadá,
Quixeramobim, Tauá, Iguatu, Caucaia,
Maranguape, Crateús, Icó, Canindé, Ipu,
Brejo Santo, Barbalha, Crato, Acaraú,
Cascavel, Camocim, Juazeiro do Norte,
Sobral e Tianguá.
· Aquisição de equipamentos e material
permanente para concluir o Centro de
Especialidades Odontológicas do Crato, com
investimentos de R$ 131 mil.
· Manutenção dos Centros de Especialidades
Odontológicas Microrregionais: São Gonçalo
do Amarante, Aracati, Tauá, Sobral e Crato,
com investimentos de R$ 1,3 milhão.
· Implantação do SAMU 192 Litoral Leste,
com sede no município de Eusébio, com
cobertura de 541.015 pessoas, nos
municípios de Aquiraz, Aracati, Beberibe,
Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Fortim,
Horizonte, Icapuí, Itaiçaba, Itaitinga, Ocara,
Pacajús e Pindoretama.
· Realização do Curso de Atendimento em
Situações de Urgência e Emergência, com
20h/aula, componente da Caravana das
Urgências, para 75 profissionais enfermeiros,
auxiliares e técnicos de enfermagem, dos
municípios integrantes do SAMU 192 Litoral
Leste e do Curso de Condutas em Urgência,
e de Emergência, para 70 Enfermeiros dos
Hospitais-pólo e Hospitais do Litoral Leste.
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Saúde

Canindé e Itapipoca atendem mais de
60% do total de internações nas suas
áreas de abrangência.

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

· Formalização dos Convênios com os
municípios de Aquiraz, Itaiçaba Icapuí e
Chorozinho, para repasse dos recursos de
contrapartida das prefeituras partícipes no
custeio do Serviço de Assistência Préhospitalar Móvel de Urgência (SAMU Litoral
Leste).
· Implantação do Cadastro de doadores de
medula óssea em todas as unidades do
HEMOCE (Posto de coleta do IJF,
Hemonúcleo de Juazeiro do Norte, e
Hemocentros Regionais de Crato, Sobral,
Quixadá e Iguatu), disponibilizando o serviço
a todos os cearenses que têm acesso aos
Hemocentros.
· Aumento do número de doadores de
medula óssea cadastrados no Estado, em
mais de 500%, resultando na marca de 30
mil cadastros. Esse esforço foi motivo de
premiação nacional do HEMOCE, que
recebeu um troféu de reconhecimento
oferecido pelo Instituto Nacional do Câncer
(INCA), Coordenador Nacional do Cadastro
de Doadores de Medula Óssea.

Saúde

· Estruturação do serviço de atendimento aos
pacientes com coagulopatias hereditárias,
com organização do posto de enfermagem
do Setor de Hemofilia, direcionado
especificamente para o atendimento de seus
pacientes, abertura do Ambulatório da
Hemorrede e visitas da equipe a todos os
Hemocentros Regionais, para avaliação e
estruturação do atendimento ambulatorial a
esses pacientes.
· Reestruturação do serviço de aférese do
HEMOCE, com aumento do número de
procedimentos terapêuticos e reinício das
atividades de Recuperação Intra-operatória
de sangue.
· Realização de levantamento da demanda
reprimida de prótese e órtese, para pessoas
com deficiência (física, visual e auditiva), nos
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municípios do Estado, tendo sido identificadas
27.842 pessoas na lista de espera, e dos
serviços de saúde que atendem a pessoas
com deficiência, em 151 municípios do
Estado, com os seguintes resultados: 17.035
com deficiência física, 7.724 com deficiência
visual, 5.948 com deficiência auditiva e
16.491 com deficiência mental.
· Aquisição de um yopógrafo para o setor de
oftalmologia do HGF, visando à redução da
fila dos receptores para transplante; um
ecógrafo para exame de imagem de órbita;
e um paquímetro ultrasônico, para otimizar
o serviço de glaucoma.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

· Reforma e ampliação dos três Laboratórios
de Saúde Pública (Fortaleza, Icó e Senador
Pompeu).
· Realização de 335.311 análises,
impactando positivamente na detecção e
acompanhamento da ocorrência dessas
doenças.
· Execução de 23.789 análises (97,09% da
meta) para o controle da qualidade da água
para o consumo humano.
· Implantação do Sistema de Gestão da
Qualidade no LACEN-Fortaleza e nos
LACEN–Regionais para manutenção
preventiva e corretiva.
· Informatização do LACEN-Fortaleza, por
meio do Gerenciador de Ambiente de
Laboratório (GAL), que permitirá o
gerenciamento
das
rotinas,
acompanhamento de todas as etapas do
processo de realização dos exames e emissão
de relatórios da produção laboratorial.
· Implantação do Plano de Contingência em
Dengue, em 32 municípios do Estado.
· Implantação de Vigilância Entomológica
para Dengue, em 10 municípios.
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· Vacinação contra poliomielite de 70.159
crianças menores de um ano, com uma
cobertura de 103,9%.
· Implantação de tratamento supervisionado
DOTS para Tuberculose, em 10 municípios
prioritários.
· Realização de duas campanhas de
vacinação antirrábica.
· Investigação em 100% de casos suspeitos
de Raiva Humana.
· Investigação de 933 (86%) casos suspeitos
de Sarampo e Rubéola.
· Monitoramento da qualidade dos serviços
de saúde prestados à população, com
prioridade aos serviços hospitalares,
maternidades, UTI (maternas, neonatais e
pediátricas), agências transfusionais, serviços
de mamografia e hospitais-polo e hospitais
de pequeno porte, cujo objetivo principal é
impactar na redução da mortalidade infantil
e materna.
GESTÃO
GESTÃO,, CONTROLE SOCIAL E
INSTITUCIONAL DO SUS

· Implantação de 11 Fóruns Microrregionais
de Conselheiros de Saúde, nas Microrregiões
de Fortaleza, Baturité, Canindé, Aracati,
Quixadá, Russas, Limoeiro do Norte, Iguatu,
Crato, Juazeiro do Norte e Cascavel,
envolvendo 813 participantes.
· Realização das Conferências Estadual de
Saúde Ambiental e Saúde ao Trabalhador,
ambas com 400 participantes; Comunicação
e Informação em Saúde, com 200
participantes; e Conferência Estadual dos
Secretários e Secretárias Municipais de Saúde,
com 500 participantes.
· Funcionamento de 100% das 21 Centrais
de Regulação Microrregionais, colaborando
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

para a garantia do acesso dos usuários a
procedimentos de média e alta complexidade
nas Micro e Macrorregiões.
· Realização de 623 transplantes (até 30/
112008), maior número já registrado no
Ceará. O aumento ocorreu em todos os tipos
de órgãos e tecidos transplantados. O
transplante de coração foi o que mais cresceu
em relação a 2007, com 27 transplantes
realizados, representando um acréscimo de
35% em relação ao ano anterior. Os fatores
que possivelmente contribuíram para o
aumento das doações foram:
· Reestruturação da Central de Transplantes,
que além da equipe já existente, passou a
contar com 7 médicos e 6 técnicos de
enfermagem, nomeados no último concurso.
· Capacitação de 195 de profissionais,
incluindo médicos clínicos e intensivistas,
enfermeiros, técnicos de enfermagem,
assistentes sociais e leigos, ligados às
associações transplantados, além de
campanhas de comunicação e de apoio da
mídia, que refletem, de forma imediata, no
movimento das doações.
GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO
EM SAÚDE

· Realização de três Fóruns Macrorregionais
de Educação Permanente em Saúde, nas 3
Macrorregiões de Saúde (Fortaleza, Sobral e
Cariri), com 321 participantes.
· Criação das Comissões Permanentes de
Integração Ensino-Serviço (CIES), dos
Colegiados de Gestão (CGR), e elaboração
dos Planos de Ação Regional de Educação
Permanente em Saúde (PAREPS), nas três
Macrorregiões de Saúde (Fortaleza, Sobral e
Cariri).
· Realização de cursos, com respectivos
participantes: Introdutório em Saúde da
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Saúde

· Visita a 5.398.879 imóveis, para detecção
de foco do Aedes Aegypti nos municípios.

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

Família (420), Especialização em Saúde da
Família (80), Atualização na Atenção à Saúde
da Criança (280), Atualização na Atenção
da Criança e do Adolescente (62), Condutas
em Urgência Médica e Procedimentos na
área de Enfermagem (64), Especialização em
Engenharia Clínica (32), Básico em Atenção
Primária à Saúde (98), Gerontologia (26),
Neonatologia (11), Geriatria (44),
Especialização em Farmácia Hospitalar (39),
Especialização em Gestão de Assistência
Farmacêutica (35), Especialização em
Diabetes (18), Cuidado do Idoso (32),
Doutorado Institucional em Saúde Pública
(17), totalizando 1.288 pessoas capacitadas.
· Realização de treinamento “Intercâmbio da
Tecnologia de Formação por Competências
de Recursos Humanos para o Setor de Saúde
do Brasil” (Intercâmbio Brasil-Canadá):
equidade de Gênero na Formação em Saúde
(43 participantes); Retrato de Formação do
setor Saúde (62 participantes); Planificação
de Recursos Humanos no Setor Saúde (86
participantes); Projeto Intercâmbio do
Conhecimento (51 participantes); Formação
de Recursos Humanos por Competências (13
participantes); Engenharia da Formação por
Competências (174 participantes).
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

· Implantação da Sala de Videoconferência
do Centro Integrado de Vigilância em Saúde.

Saúde

·
Implantação
do
Portal
de
Geoprocessamento da Saúde do estado do
Ceará.
· Central de Regulação via WEB (módulo do
Sistema Integrado de Gestão Hospitalar).
Sistema Integral de Assistência Farmacêutica
· Aplicação de R$ 123,3 milhões na aquisição
de medicamentos excepcionais para Alta
Complexidade, beneficiando cerca de 30 mil
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pacientes, com participação de 30% dos
recursos doTesouro do Estado.
· Elaboração, discussão e aprovação da
minuta de Normatização do Componente de
Medicamentos Excepcionais, no âmbito do
SUS-CE, como passo inicial de
implementação de 6 Microrregiões com
medicamentos de alto custo
· Aplicação de R$ 12,5 milhões na aquisição
de medicamentos especiais, indicados na
média complexidade, beneficiando 11.772
pessoas.
· Acréscimo de 54,22% no elenco de
medicamentos pactuados em 2007,
passando de 77 itens para 142, envolvendo
a aplicação de R$ 17,4 milhões dos recursos
referentes à contrapartida estadual.
P ROJET
OS I NSERIDOS NO M ONIT
ORAMENT
O DE
ROJETOS
ONITORAMENT
ORAMENTO
A ÇÕES E P ROJET
OS P RIORITÁRIOS – MAPP
ROJETOS
· O Sistema de Monitoramento de Ações e
Projetos Prioritários (MAPP 2008)
contemplou, para o setor saúde, 407 projetos
aprovados, totalizando o valor de R$ 100,9
milhões, sendo R$ 77,1 milhões (76,42%)
com recursos do Tesouro do Estado e R$ 23,8
milhões (23,58%) de outras fontes.
· Investimentos realizados no valor total de
R$ 82,6 milhões, que representa um
desempenho de 81,86% do empenhado em
relação ao programado, tendo sido pago o
valor de R$ 71,3 milhões, representando um
desempenho de 70,66% em relação ao
programado.
- Investimentos no valor de R$ 55,4 milhões
para seis unidades hospitalares de
referência no nível de atenção terciária:
obras – R$ 37,4 milhões e equipamentos
– R$ 18 milhões.
- Investimentos no valor de R$ 3,7 milhões
para unidades ambulatoriais de referência
no nível de atenção terciária: obras –
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- Investimentos para 32 hospitais-polo de
referência no nível de atenção secundária,
do Sistema Microrregional de Saúde, no
valor de R$ 4,1 milhões: obras –
R$ 2 milhões e equipamentos – R$ 2,1
milhões.
- Investimentos para hospitais de pequeno
porte de referência no nível de atenção
local, contemplando 12 municípios, no
valor de R$ 1,4 milhão para obras, e em
13 municípios, no R$ 586 mil para
equipamentos.
- Elaboração do projeto executivo para
construção do Hospital do Cariri, com
desembolso de R$ 378,1 mil.
- Investimentos para os Centros de
Especialidades Odontológicas de Crato,
Iguatu, totalizando R$ 368,1 mil.
- Investimentos para 68 municípios, no
âmbito do Programa de Cooperação
Federativa, contemplando ações do nível
de atenção primária, secundária e de
assistência farmacêutica, totalizando em
R$ 6,7 milhões.
- Aquisição de equipamentos de tecnologia
de informática para unidades hospitalares
e ambulatoriais, totalizando em
R$ 987,2 mil.
- Ações de capacitação para trabalhadores
e conselheiros de saúde em programas e
áreas específicas, totalizando em
R$ 971,1 mil.
- Aquisição de veículos para Unidades de
Saúde
SESA,
totalizando
em
R$ 5,5 milhões.
- Conclusão do Centro de Especialidades
Médicas de Itapipoca, no valor de
R$ 75,1 mil.
- Convênio com a Prefeitura Municipal de
Morada Nova no valor de R$ 360 mil,
para o Hospital Francisco Galvão de
Oliveira.
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- Aquisição de equipamentos odontológicos,
para apoio a 12 municípios, totalizando
em R$ 102 mil.
- Aquisição de equipamentos para controle
do tabagismo e outros fatores de risco,
totalizando em R$ 118,2 mil.
- Aquisição de equipamentos para 21
Coordenadorias Regionais de Saúde,
totalizando em R$ 205 mil.
- Investimentos para a Escola de Saúde
Pública, totalizando em R$ 1,9 milhão.
- Aquisição de ambulâncias, para 10
municípios contemplados pelo Prêmio
Ceará Vida Melhor – 3ª edição,
totalizando em R$ 417 mil.

2009 | PPropostas
ropostas
FOR
TALECIMENT
O D
A ATENÇÃO
FORT
ALECIMENTO
DA
PRIMÁRIA À SAÚDE

· Aquisição de equipamentos para 40
unidades básicas de saúde, com recursos
programados, no valor de R$ 3,0 milhões.
· Repasse de recursos para prefeituras
municipais, por meio do Programa de
Cooperação Federativa, com a finalidade de
realização de obras e equipamentos para as
unidades básicas de saúde (PSF), com
recursos financeiros programados, no valor
R$ 3,9 milhões.
· Realização de seminários para humanização
do parto, nascimento e planejamento familiar,
em 3 Macrorregiões.
· Realização de seminários para
implementação da Saúde do Homem, em 3
macrorregiões.
· Implantação e expansão do Sistema AMQ,
que certifica a qualidade e segurança da
UBSF.
· Construção e implantação de um sistema
estadual de monitoramento e avaliação da
APS.
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Saúde

R$ 2 milhões e equipamentos – 1,7
milhão.

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

FOR
TALECIMENT
O D
A ATENÇÃO À
FORT
ALECIMENTO
DA
SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E
TERCIÁRIO

· Construção do Hospital Regional do Cariri,
em Juazeiro do Norte, com recursos
financeiros no valor de R$ 71,8 milhões,
sendo 54,3 milhões para construção e
R$ 17,5 milhões para equipamentos.
· Construção do Hospital Regional Norte, em
Sobral, com recursos financeiros no valor de
R$ 81,5 milhões.
· Construção de onze policlínicas tipo 1, com
10 especialidades, em municípios-sede do
Sistema Microrregional de Saúde, com
recursos financeiros no valor de R$ 34,7
milhões, sendo R$ 14,7 milhões para
construção e R$ 20,0 milhões para
equipamentos.
· Construção de nove policlínicas tipo 2, com
13 especialidades, em municípios-sede do
Sistema Microrregional de Saúde, totalizando
em R$ 34,6 milhões, sendo R$ 14,7 milhões
para construção e R$ 19,9 milhões para
equipamentos.
· Construção de 16 Centros de
Especialidades Odontológicas, em
municípios-sede do Sistema Microrregional de
saúde, totalizando em R$ 19, 8 milhões,
sendo R$ 11,6 milhões para construção e
R$ 8,2 milhões para equipamentos.

Saúde

· Aquisição de Equipamentos para HospitaisPolo de Referência na Atenção Secundária,
para implantação do Projeto de Parto
Humanizado, com recursos no valor de
R$ 2,5 milhões.
· Construção, reforma, ampliação e aquisição
de equipamentos para unidades da SESA, de
atendimento do nível terciário, sendo sete
unidades hospitalares e doze unidades
ambulatoriais, totalizando uma programação
de recursos financeiros no valor de R$ 129,8
milhões.
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· Credenciamento de leitos de UTI neonatal,
com unidades de saúde, totalizando em
R$ 2,1 milhões.
· Celebração de convênio/contratos com
unidades de saúde, para realização de
cirurgias eletivas de média e alta
complexidade – Projeto Vida Nova, com
recursos no valor de R$ 1,5 milhão.
· Repasse de recursos para prefeituras
municipais, com finalidade de contratação de
serviços especializados, no valor de R$ 2,9
milhões.
· Aquisição de equipamentos para Santa
Casa de Misericórdia de Fortaleza, no valor
de R$ 1,6 milhão.
· Implantação das ações da pessoa com
deficiência no Estado, com recursos no valor
de R$ 946,2 mil.
· Repasse de recursos para a Fazenda
Esperança, com a finalidade de ampliação e
reforma para atendimento a dependentes
químicos, no valor de R$ 600 mil.
· Dispensação, por meio da SESA, de 3.500
órteses e próteses aos usuários do SUS.
· Capacitação de 60 profissionais na Língua
Brasileira de Sinais Básicos – LIBRAS,
objetivando preparar facilitadores de
classificação de risco, lotados nos hospitais
do Estado.
· Implantação do teste do olhinho (Exame do
Reflexo Vermelho), como rotina nas Unidades
Neonatais de todo estado do Ceara, até
2010.
· Implantação, no Hospital Geral de Fortaleza
/ HGF ou Hospital Universitário Walter
Cantídio, do setor de Ergo-Oftalmologia para
Saúde do Trabalhador.
· Implantação do Serviço de Visão Subnormal,
na unidade de Referencia de Alta
Complexidade.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009
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· Conclusão da área física da lavagem e
esterilização do LACEN, com recursos
oriundos do MAPP/2008.
· Elaboração de projeto para construção, no
LACEN – Fortaleza, de um auditório, Centro
de Estudos e área para convivência.

· Reforma e equipamentos para os centros
de parto normal de 15 hospitais de pequeno
porte.

· Construção do LACEN de Tauá, com
recursos oriundos do MAPP/2008.

· Implantação de centros de especialidades
odontológicas, nas microrregiões de Baturité,
Russas, Juazeiro do Norte, Tianguá e Acaraú.

· Elaboração de projetos (arquitetônico e
complementar) para iniciar a construção do
LACEN – Sobral.

· Realização de cursos de capacitação em
atendimento para pacientes portadores de
necessidades especiais, nas três
macrorregiões.

· Realização de Mestrado profissionalizante
em Vigilância em Saúde para os profissionais
do LACEN.

· Realização de cursos de capacitação em
estomatologia, nas três macrorregiões.
· Realização de cursos de Especialização em
Saúde Mental em Quixadá e Fortaleza.
· Implementação da rede de assistência
integral às pessoas com transtornos
decorrentes do consumo de drogas, na
Região Cariri/Centro sul, com a implantação
de 5 oficinas terapêutico-profissionalizantes,
nos municípios de Iguatu, Icó, Crato,
Barbalha e Mauriti.
· Campanhas de Prevenção de Causas
Externas (homicídio, suicídio e acidentes de
trânsito), fiscalização e avaliação dos SAMU´s
192 já implantados e classificação dos
Serviços de Emergência já existentes.
· Implantação das Unidades de Pronto
Atendimento (UPA´s) não-hospitalares, em
parceria com as Secretarias Municipais de
Saúde.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

· Adequação da área física do diagnóstico
da raiva, com recursos oriundos do MAPP/
2008.
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· Realização de exames de Saúde Pública nos
Laboratórios Regionais,
GESTÃO
GESTÃO,, CONTROLE SOCIAL E
INSTITUCIONAL DO SUS

· Capacitação para trabalhadores, gestores,
profissionais e conselheiros de saúde, com
recursos programados, no valor de R$ 1,6
milhão.
· Apoio à formação
em 100% (22
Microrregiões, e na
da Atenção à
(3 Microrregiões).

de consórcios públicos,
Microrregiões) das
estruturação das Redes
Saúde, em 14,2%

· Reestruturação física, organizacional e
tecnológica da Central de Transplantes do
Ceará.
· Implementação de Centros Transplantadores
nas Macrorregiões do Cariri e Sobral.
· Curso de Especialização em Gestão do SUS
para 240 participantes.
· Curso de Regulação, Avaliação e Auditoria,
para 240 participantes.
· Complementação do Curso Técnico em
Enfermagem, com 300 participantes.
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Saúde

· Reforma de vários ambientes hospitalares e
da UTI de 12 Hospitais Pólo Públicos, nos
Municípios de Aracati, Limoeiro do Norte,
Tauá, Aracoiaba, Quixeramobim, Quixadá,
Icó, Iguatu, Juazeiro do Norte, Maranguape
e Caucaia.

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

· Curso de Formação em Técnico em Higiene
Dental, para 450 participantes.
· Guia do Trabalho em Saúde – tiragem:
20.000 exemplares.
· Pesquisa e Saúde – tiragem: 3.000
exemplares (Revista de Divulgação Científica

· Implantação do Sistema Integrado de
Gestão Hospitalar (em fase de licitação).
· Central de Regulação via WEB (módulo do
Sistema Integrado de Gestão Hospitalar).
· Implantação do Sistema Operacional LINUX,
para os desktops no nível Central e Unidades
de Saúde.

Saúde

da SESA).

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
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SEGURANÇA PÚBLICA

2008 | PPolitica
olitica Setorial

(1) Ampliação do Programa Ronda do
Quarteirão.

A atuação da segurança pública tem um
peso significativo no conjunto de esforços que
objetivam o combate e o controle da violência.
O Governo do Ceará não tem medido
esforços para não só efetivar os programas
de governo, mas também de garantir um
perfeito e eficiente funcionamento geral da
organização da segurança pública e defesa
social no atendimento das demandas da
sociedade.

(2) Criação da Perícia Forense do Estado do
Ceará – PEFOCE.

É oportuno destacar que a situação positiva
apresentada pela Segurança Pública do
Ceará, em 2008, não garante ainda, na sua
essência, o alcance pleno do escopo maior
almejado por todos, que é a redução da
violência, com conseqüente elevação do nível
de sensação de tranquilidade da população,
pois não existem soluções rápidas e fáceis,
exigindo outras políticas sociais, inclusive no
âmbito Federal e Municipal.
No que diz respeito às ações desenvolvidas
durante o exercício de 2008, deve-se antes
enfatizar, de modo muito especial, algumas
realizações:

Ressalte-se a importância dos programas
prioritários relacionados com o atendimento
à pessoa idosa e à pessoa com deficiência,
os quais, mais precisamente, o primeiro, já
teve licitada a construção de uma quadra
coberta para o Projeto 3ª Idade, no valor de
R$ 282,0 mil, estando a Secretaria de
Segurança Pública preparando projetos mais
específicos para viabilização, logo no início
de 2009. Essa importância foi incorporada
pela Segurança Pública, ao incluir no projeto
de lei, que trata da reestruturação
organizacional da Polícia Civil (já na
Assembleia Legislativa), a criação de uma
Delegacia de Atendimento às Minorias e
investimentos para outras ações.
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA RONDA

Em recente pesquisa realizada pelo Instituto
Datafolha, sob o número 92.292/2008, o
Programa Ronda do Quarteirão obteve uma
aprovação de ótimo/bom em 72% dos
entrevistados.

QUAL O SEU CONCEITO DO PROGRAMA RONDA DO QUARTEIRÃO

Fonte: Datafolha / 2008
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Segurança Pública

Os investimentos realizados em 2008 pelo
Governo do Estado foram significativos para
a realização dos objetivos previstos na Política
de Segurança Pública, definida pelo Conselho
Estadual de Segurança Pública.

(3) Início do processo de implantação da
Academia Estadual de Segurança Pública do
Estado do Ceará - AESP/CE.

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

No aspecto da sensação de segurança, 67% das pessoas ouvidas afirmaram que se sentem
mais seguras depois da implantação do Programa.
APÓS A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA RONDA DO QUARTEIRÃO, VOCÊ SE SENTE?

Fonte: Datafolha / 2008

A seguir, são apresentados os indicadores de resultados especificados na matriz de Gestão Pública
por Resultado (GPR), para a área de Segurança Pública
TEMPO MÉDIO DE A
TENDIMENT
O DE OCORRÊNCIAS DOS ANOS DE 2007 E 2008 (EM
ATENDIMENT
TENDIMENTO
MINUT
OS)
MINUTOS)

· Em 2008, foi registrada redução do tempo-resposta operacional em 10,15%, em relação ao
tempo médio de atendimento de 2007.

MÉDIA

ANO

2007

2008

Dif. %

Jan - Nov

18,02 %*

16,36***

- 10,15%

Jan - Dez

17,57%**

Segurança Pública

(*) TMA alcançado em Nov/2007; (**) TMA alcançado em Dez/2007; (***) TMA alcançado em Nov/2008
(Fonte: CIOPS)

NÚMERO DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS

· O número de apreensões de armas de fogo, em 2008, apresenta acréscimo de 1%, em relação
a 2007.

ARMAS DE FOGO
APREENDIDAS

2007

2008

Dif. %

Total

P/100

Total

P/100

3.392

40,69

3.473

41,10

1,00

Estimativa incluindo mês de dezembro (Fonte: CELEST/COIN).
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NÚMERO DE PRISÕES EFETUADAS

· O número de prisões efetuadas, em relação ao ano de 2007, teve um acréscimo de 21,02%.
PRISÕES

2007

2008

Dif. %

Total

P/100

Total

P/100

9.987

119,81

12.252

144,99

21,02

Estimativa incluindo mês de dezembro (Fonte: CELEST/COIN).

NÚMERO DE QUILOS DE MACONHA APREENDIDOS

· Em 2008, foram apreendidos 254,588 quilogramas de maconha, uma quantidade 23,78%
superior a de 2007.
MACONHA
APREENDIDA

2007

2008

Kg

Kg

205,782

254,588

Dif. %
23,72

Estimativa incluindo mês de dezembro (Fonte: CELEST/COIN).
Obs.: O índice anteriormente registrado era referente somente ao Interior do Estado.

NÚMERO DE QUILOS DE COCAÍNA APREENDIDOS

No que diz respeito à cocaína, foram apreendidos, em 2008, 23.662 quilogramas, o que
representa um acréscimo de 453,89%, em relação ao ano de 2007 (4.272).
2007

COCAINA
APREENDIDA

2008

Kg

Kg

4,272

23,662

Dif. %
453,89

NÚMERO DE HOMICÍDIOS DOL
OSOS POR 100 MIL HABIT
ANTES
DOLOSOS
HABITANTES

Quanto ao número de homicídios, houve uma diminuição de 1,94%, em relação a 2007, pois
o registro deste ano é de 1.836 ocorrências, enquanto no exercício anterior foi de 1.847.
HOMICÍDIOS
DOLOSOS

2007

2008

Dif. %

Total

P/100

Total

P/100

1.847

22,16

1.836

21,73

-1,94

Estimativa incluindo mês de dezembro (Fonte: CELEST/COIN).
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Estimativa incluindo mês de dezembro (Fonte: CELEST/COIN).
Obs.: O índice anteriormente registrado era referente somente ao Interior do Estado.

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

NÚMERO DE HOMICÍDIOS DE JO
VENS DE 12 A 24 ANOS POR 100 MIL HABIT
ANTES
JOVENS
HABITANTES

Diminuiu, em 2008, a quantidade de homicídios de jovens de 12 a 24 anos por 100 mil habitantes.
O decréscimo foi de 5,70%.
HOMICÍDIOS DE
JOVENS DE 12 A 24
ANOS

2007

2008

Dif. %

Total

P/100

Total

P/100

749

8,99

716

8,47

-5,70

Estimativa incluindo mês de dezembro (Fonte: CELEST/COIN).

NÚMERO DE ROUBOS POR 100 MIL HABIT
ANTES
HABITANTES

Quanto aos roubos, houve um aumento de 9,55%, em relação ao número que foi registrado em
2007.
NÚMERO DE
ROUBOS

2007

2008

Dif. %

Total

P/100

Total

P/100

30.773

369,16

34.175

404,41

9,55

Estimativa incluindo mês de dezembro (Fonte: CELEST/COIN).

NÚMERO DE FUR
TOS POR 100 MIL HABIT
ANTES
FURT
HABITANTES

A quantidade de furtos em 2008 teve um acréscimo de 5,13%, em relação ao que foi registrado
em 2007.
NÚMERO DE
FURTOS

2007

2008

Dif. %

Total

P/100

Total

P/100

24.310

291,63

25.909

306,60

5,13

Segurança Pública

Estimativa incluindo mês de dezembro (Fonte: CELEST/COIN).

OS POR 100 MIL HABIT
ANTES
NÚMERO DE VÍTIMAS FFA
ATAIS EM AFOGAMENT
AFOGAMENTOS
HABITANTES

O número de afogamentos 2008 (28) foi menor do que o de 2007 (49), representando uma
queda de 43,63%.
2007
AFOGAMENTOS

2008

Dif. %

Total

P/100

Total

P/100

49

0,59

28

0,33

-43,63

Estimativa incluindo mês de dezembro (Fonte: CELEST/COIN).
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NÚMEROS DE INCÊNDIOS A
TENDIDOS EM EDIFICAÇÕES
ATENDIDOS

No que se refere ao número de incêndios registrados, houve um aumento de 10,68%.
INCÊNDIOS

2007

2008

Ocorrências

Ocorrências

852

943

Dif. %
10,68

Estimativa incluindo mês de dezembro (Fonte: CELEST/COIN).
Obs.: Ainda não é possível fazer o cálculo da taxa por número de edificações por não se saber o
quantitativo das edificações existentes na Capital.

ÍNDICE DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR 100 MIL
ANTES
HABITANTES
HABIT

O índice de violência sexual contra crianças e adolescentes aumentou 22,65, em relação ao
ano de 2007.
VIOLÊNCIA SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

2007

2008

Dif. %

Total

P/100

Total

P/100

797

9,56

991

11,73

22,65

Estimativa incluindo mês de dezembro (Fonte: CELEST/COIN).

NÚMERO DE CASOS CONSUMADOS DE EXT
ORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
EXTORSÃO

O número de casos consumados de extorsão mediante sequestro diminuiu 82,06%, em relação
a 2007.
2007

2008

Dif. %

Total

P/100

Total

P/100

11

0,13

2

0,02

-82,06

Estimativa incluindo mês de dezembro (Fonte: CELEST/COIN).

NÚMERO DE
NÚMERO DE
(MENSAL)

SOLICIT
AÇÕES
SOLICITAÇÕES
SOLICIT
AÇÕES
SOLICITAÇÕES

A
TENDID
AS/
ATENDID
TENDIDAS/
CIOPS

O aumento do número de atendimentos
(ocorrências geradas), no período de janeiro
a novembro de 2008, no âmbito da atuação
da Coordenadoria Integrada de Operações

Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

de segurança, foi decorrente não só da
dinamização do próprio Sistema, agora com
maior nível de integração organizacional
intersetorial, como também da intensificação
do trabalho de campo das organizações
vinculadas à Secretaria de Segurança Pública
e Defesa Social.
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EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO
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2007
MÊS

2008

Número Total de
solicitações

Número de solicitações
atendidas

Número Total de
Solicitações

Número de
solicitações atendidas

Janeiro

718,572

54.941

438.440

73.975

Fevereiro

592.405

48.741

507.505

71.123

Março

525.451

53.361

581.832

87.062

Abril

534.230

52.445

606.803

79.307

Maio

610.320

55.946

628.105

80.959

Junho

635.314

68.560

614.269

77.044

Julho

645.660

72.747

630.228

78.067

Agosto

719.820

59.644

616.450

82.316

Setembro

611.662

53.374

562.130

78.224

Outubro

628.892

51.156

570.642

83.056

Novembro

550.799

59.721

662.124

85.752

Dezembro
Total

513.348

78.537

726.210

100.004

7.286.473

719.173

7.144.738

976.889

Fonte: CIOPS.

Aumento de 35,83 %, em relação ao número registrado em 2007:
RESUMO
ANO

Solicitações

Atendimentos

2007

7.286.473

719.173

2008

7.144.738

976.889

Fonte: CIOPS.

Segurança Pública

2008 | Realizações
No âmbito da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, foram empenhados
R$ 65.635.315,47, valor superior em R$ 855.156,33 ao empenhado em 2007.

Quadro comparativo 2007 – 2008 (investimentos) – Em R$ 1,00
RESULTADO
EMPENHADO
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2007

2008

64.780.159,14

65.635.315,47
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· 2 Delegacias Policias, em fase de reforma:
8º Distrito Policial e Delegacia Metropolitana
de Caucaia.
· 9 Delegacias Policiais, em fase de licitação
da obra: 2º DP, 7º DP, 10º DP, 12º DP, 13º
DP, 14º DP, 20 DP, Delegacia Metropolitana
de Maracanaú e Delegacia de Capturas e
Polinter.
· Criação da Perícia Forense do Estado do
Ceará (Lei nº 14.055/2008).
· Instalação do Núcleo de Perícia Forense de
Canindé.
· Em fase de construção, o Núcleo de Perícia
Forense de Iguatu.
· Assinatura de ordem de serviço das obras
do prédio da Academia Estadual de
Segurança Pública.
· Assinatura de ordem de serviço para iniciar
as obras de reforma do Instituto Médico Legal
de Fortaleza.
· Aquisição de 4 rabecões para o Instituto
Médico Legal.
· Recuperação da aeronave PTHLM, da
Coordenadoria Integrada de Operações
Aéreas.
· Em fase de construção, a Delegacia Regional
de Polícia Civil, de Juazeiro do Norte.
· Licitação concluída para reforma do
Complexo de Policiamento da Capital.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

· Licitação concluída da reforma da Delegacia
de Defesa da Mulher, de Juazeiro do Norte.
· Aquisição de 85 viaturas para a SSPDS e
Vinculadas.
· Licitação concluída para aquisição de 50
motocicletas 400cc, para a Polícia Militar.
· Aquisição de 244 equipamentos de
comunicação para a SSPDS e Vinculadas.
· Em fase de conclusão a reforma para
instalação da Defesa Civil (anexo ao Quartel
do Corpo de Bombeiros Militar).
· Em fase de construção, a quadra coberta
para o Projeto da 3ª Idade (Corpo de
Bombeiros Militar).
· Aquisição de equipamentos de proteção
individual, de busca e salvamento e de
combate a incêndios para o Corpo de
Bombeiros Militar: cadeira balancin (67),
capacetes para operações (78), macas tipo
cesto (12), nadadeiras (140 pares), coletes
equilibradores (30), conjuntos para mergulho
(30), moto-serra pequena (05), moto-serra
grande (19), esguicho regulável (90),
alavanca de aço (30), malhos de aço (29),
bote inflável (1), barco de alumínio (2), motor
de popa (4), mangueira, aparelho divisor,
trifor (7), corte hidráulico (1), compressor de
ar respirável com estação de recarga (1),
compressor de ar respirável sem estação de
recarga estação de recarga (3), viaturas para
salvamento (3), jet-ski (1) e máscaras
autônomas (18).
· Concurso Público para admissão de 2.000
soldados para a Polícia Militar.
· Curso de formação, em andamento, para
243 candidatos aprovados no Concurso
Público para Delegado de Polícia Civil e para
504 candidatos aprovados no Concurso
Público de Escrivão de Polícia Civil.
· Capacitação e treinamento de 13.882
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· 19 Delegacias Municipais de Polícia Civil,
integradas com o destacamento da Polícia
Militar, em fase de construção nos Municípios
de Parambu, Mauriti, Ipueiras, Lavras da
Mangabeira, Viçosa do Ceará, Trairi, Tamboril,
Santana do Acaraú, Pentecoste, Pedra
Branca, Massapê, Itarema, Caririaçu, Missão
Velha, Amontada, Várzea Alegre, Aurora,
Granja e Guaraciaba do Norte.
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servidores da SSPDS, sendo que 1.356
participaram de cursos presenciais e 12.526
de treinamentos a distância.
· Parceria com a SENASP para implantação
do Ronda no Interior.
· Aquisição de 3 viaturas, do tipo Auto Tanque
Bomba (ATB), para o Corpo de Bombeiros
Militar.
· Aquisição de 51 viaturas, tipo SUV, para os
5º e 6º Batalhões de Polícia Militar.
· Aquisição de 10 aparelhos de transporte
individual de pessoa – SEGWAY, para
utilização no policiamento ostensivo da
Avenida Beira Mar.
RONDA DO QUARTEIRÃO

· Implementação do Programa Ronda do
Quarteirão em 122 áreas, sendo 91 na
cidade de Fortaleza, 22 em Caucaia e 9 em
Maracanaú.

Segurança Pública

· Investimento no Programa Ronda do
Quarteirão, destinado à aquisição de viaturas
tipo SUV, motocicletas, kit de monitoramento
de câmeras, sistema de monitoramento para
fiscalização, sistema comunicação móvel e
fixo, armamento (pistolas e carabinas),
munição, fardamento, coletes balísticos,
tonfas, algemas, dentre outros.
· Capacitação de 1.000 agentes de
segurança, lideranças comunitárias, guardas
municipais e outros.
OUTRAS AÇÕES

· Transferência de recursos financeiros para
atividades de defesa civil, em Aurora, Icó e
Lavras da Mangabeira, no valor de R$ 150
mil para cada município, e no montante de
R$ 200 mil, para Crateús.
· Criação da Comunidade Terapêutica para
Tratamento de Dependentes Químicos
Integrantes da SSPDS, com apoio da
Prefeitura de Maranguape.

168

· Elaboração do Código de Ética da
Segurança Pública do Ceará.
· Transferência do Conselho Estadual sobre
Drogas para o âmbito da SSPDS (Lei nº
14.217, de 03.10.08):
- Implementação de uma política estadual
para o tratamento e prevenção ao uso de
drogas e elaboração da proposta de
Política Estadual sobre Drogas, a ser
aprovada pelo novo Conselho Estadual de
Políticas Públicas sobre Drogas.
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· Implantação da Academia Estadual de
Segurança Pública.
· Implantação do Batalhão de Polícia
Comunitária.
· Criação do Fundo Estadual de Defesa Civil.
· Publicação do Manual de Comunicação da
Segurança Pública do Ceará.
· Integração dos Conselhos Comunitários de
Defesa Social com os Núcleos Comunitários
de Defesa Civil.
· Implantação de ações de Defesa Civil, no
Município de Meruoca, em face da
ocorrência de abalos sísmicos.
· Curso de Formação para 330 Bombeiros
Militares.
· Construção da Divisão de Homicídios.
· Reforma da Sede do 3º Batalhão de Polícia
Militar em Sobral.
· Construção do Quartel da 1ª Seção de
Salvamento Marítimo, no Mucuripe.
· Construção do Grupamento do Corpo de
Bombeiros, na Unidade de Segurança
Integrada de Guaramiranga.
· Construção do quartel do 4º Grupamento
Bombeirístico, em Tauá.
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· Reforma do prédio da Corregedoria Geral
dos Órgãos da Segurança Pública e Defesa
Social.

· Aquisição de 3 veículos, tipo hatch, e 1
veículo utilitário, cabine dupla (suv), para a
Divisão Antisseqüestro da Polícia Civil.

· Reforma de 6 companhias da Polícia Militar
em Fortaleza (2ª, 3ª, 5ª, 6ª e 7ª do 5º
Batalhão da Polícia Militar e 4ª do 6º Batalhão
da Polícia Militar).

· Aquisição de 8 motocicletas para a Polícia
Militar, em Juazeiro do Norte.

· Aquisição de 11.000 capas de chuva para
a Polícia Militar.

· Aquisição de equipamentos de tecnologia
da informação e comunicação para a SSPDS
e suas vinculadas.

· Aquisição de 3.698 kits de fardamentos para
implantação do Programa Ronda do interior
do estado.

· Aquisição de 11 torres de iluminação, com
mastro telescópico, e de 4 plataformas, para
trabalho aéreo, para o Corpo de Bombeiros.

· Aquisição de 802 móveis para o Corpo de
Bombeiros, nos municípios de Fortaleza,
Maracanaú, Horizonte, Caucaia, Aracati,
Guaramiranga, Sobral, Quixeramobim,
Iguatu, Limoeiro do Norte, Crateús, Crato e
Juazeiro do Norte.

· Aquisição de móveis e equipamentos para
12 Delegacias Pólos e 13 Especializadas.

· Aquisição de 1.400 pistolas, 120 carabinas,
17 fuzis, 18 espingardas e 75 metralhadoras
para a Polícia Civil.
· Aquisição de 1.900 coletes balísticos e
2.000 algemas para a Polícia Civil.
· Aquisição de 4 micro-ônibus, com 20
lugares, para o Comando de Policiamento e
Companhias da Capital.
· Aquisição de 1 ônibus urbano, com ar
condicionado, para transporte de tropas para
a Polícia Militar.
· Aquisição de 2 ambulâncias, tipo “a” furgão,
para o Hospital da Polícia Militar.
· Aquisição de 20 veículos, do tipo
administrativo, para o Corpo de Bombeiros.
· Aquisição de 40 veículos, do tipo
administrativo, para a Polícia Civil.
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· Aquisição de móveis e equipamentos para
73 unidades da Polícia Civil, na Capital,
Região Metropolitana e Interior do Estado.
· Aquisição de 500 rádios transmissores e de
15 torres de comunicação para a Polícia Civil,
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar.
· Ampliação e manutenção do Sistema
Guardião da SSPDS.
· Desenvolvimento, customização e aquisição
de Sistemas de Gestão e Controle de Laudos
Periciais.
· Aquisição de 1 milhão de licenças AFIS Sistema de Identificação Automatizada de
Digitais.
· Construção de 15 a 30 delegacias no
Interior.
· Reforma do prédio do IML, em Fortaleza,
para instalar a Perícia Forense.
· Restabelecimento de cenários de desastre
em decorrência das intensas precipitações
pluviométricas registradas no Ceará.
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· Instalação de 18 sistemas de abastecimento
de água para as viaturas operacionais do
Corpo de Bombeiros.

· Aquisição de equipamentos de tecnologia
da informação e comunicação para as 50
novas Delegacias de Polícia Civil, integradas
com destacamento da Policia Militar.

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

· Aquisição de 4 viaturas, do tipo SRV, para
ações de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros
Militar.
· Aquisição de 3 veículos, tipo hatch, e de 1
veículo utilitário, cabine dupla (suv), para a
Divisão Antisseqüestro da Polícia Civil.
· Capacitação dos servidores da Perícia
Forense do Estado do Ceará.
· Aquisição de equipamentos para o
laboratório de DNA da Capital.
· Aquisição de 2 caminhões, com plataformas
hidráulicas, para transporte de veículos e
cargas em geral da PMCE.
· Reforma da cobertura do complexo do
Comando de Policiamento da Capital.

· Reforma da cobertura do 1º BPM, em
Russas.
· Reforma da Sede do 3º BPM, em Sobral
· Aquisição de 10 carabinas, calibre 556,
para Polícia Militar.
· Ronda Cultural/Ronda Desportivo.
· Aquisição de 1 caminhão, adequado à
utilização de baú, para uso no transporte de
equipamentos, móveis e demais bens e
objetos.
· Reforma, com ampliação de edificação para
instalação, em Fortaleza, de alojamento
destinado a testemunhas protegidas pela
SSPDS.

Segurança Pública

· Reforma da 3ª CIA/1ºBPM, em Jaguaribe.

· Construção da caixa dágua e reforma do
rancho do 4º BPM, em Canindé.
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JUSTIÇA E CIDADANIA

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SEJUS),
uma das pastas responsáveis pelo alcance
das diretrizes do Eixo de Governo Sociedade
Justa e Solidária, vem cumprindo a sua
importante missão institucional, na promoção
do pleno exercício da cidadania e na defesa
dos direitos humanos, coordenando e
administrando o Sistema Penitenciário do
estado do Ceará e executando a política
estadual de preservação da ordem jurídica,
da defesa da cidadania e das garantias
constitucionais. Compete-lhe, ainda, propor
medidas referentes aos direitos civis, políticos,
sociais e econômicos e às liberdades civis.
A SEJUS executou ações vinculadas a
programas e projetos finalísticos, destacandose: o Programa Cidadania, respondendo
principalmente pelo atendimento de pessoas
nas casas de mediação e emissão de
documentos; no âmbito dos Programas de
Infraestrutura e Gestão do Sistema
Penitenciário, vem realizando a construção,
reforma e manutenção de penitenciárias e
cadeias públicas; e na área do Programa da
Promoção da Qualificação e Ressocialização
do Preso e Egresso, obteve, como principais
produtos, a qualificação e requalificação do
preso e do egresso, realização de cursos
profissionalizantes e matrículas no ensino
fundamental, ensino médio e ensino superior.
O resultado estratégico setorial Cidadania
Exercida, inserido na matriz de Gestão por
Resultados – GPR, atingiu o quantitativo de
483.274 atendimentos em cidadania,
superando em cerca de 4,0 % o total
alcançado em 2007, que foi de 465.665
atendimentos. Para o alcance desse resultado,
foram desenvolvidas ações nas Casas e
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

Caminhões do Cidadão, no Escritório de
Combate ao Tráfico de Seres Humanos, no
Programa de Assistência às Vítimas e às
Testemunhas Ameaçadas, no Conselho de
Defesa dos Direitos Humanos, no Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiência, Conselho Cearense
dos Direitos da Mulher e no Conselho
Penitenciário do estado do Ceará.
O resultado estratégico setorial “Sistema
Penitenciário Melhorado e Aperfeiçoado
“registrou, em 2008, uma taxa de ocupação
de vagas de 1,60, desempenho inferior ao
alcançado em 2007. Esse índice vem se
agravando no último triênio (2006/2007/
2008), em que pese os esforços do Governo
do Estado na criação de novas vagas e a
intensificação das atividades de
ressocialização do preso e egresso, com a
elevação do seu nível de escolaridade,
qualificação profissional e oportunidade de
trabalho, emprego e renda.

2008 | Realizações
· Reformulação efetiva dos Conselhos e
Programas vinculados à Secretaria da Justiça
e Cidadania, com o ingresso e a posse de
seus novos membros (Conselho Penitenciário
do Estado do Ceará, Conselho Cearense dos
Direitos da Mulher, Conselho de Defesa dos
Direitos Humanos, Conselho Cearense de
Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência, Comissão Especial de Anistia,
Programa de Assistência às Vítimas e às
Testemunhas Ameaçadas (PROVITA) e
Escritório de Combate ao Tráfico de Seres
Humanos), culminando com a realização de
eventos revestidos de grande importância
para a sociedade cearense, tais como:
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- 4ª Conferência Estadual dos Direitos
Humanos – o evento contou com 210
participantes, com o objetivo de propor
diretrizes, eixos e prioridades para as
Políticas Estadual e Nacional de Direitos
Humanos.
- II Conferência Estadual dos Direitos de
Pessoas com Deficiência do Estado do
Ceará - teve a participação de 200
pessoas e objetivou apoiar a adoção, pelo
poder público e pela iniciativa privada, de
políticas de ação afirmativa como forma
de combater a desigualdade e garantindo
os direitos das pessoas portadoras de
deficiência.

Justiça e Cidadania

· Programa de Assistência às Vítimas e às
Testemunhas Ameaçadas (PROVITA) – teve,
durante o ano de 2008, um maior aporte de
recursos do tesouro estadual, com o aumento
do atendimento aos usuários (44), tendo sido
necessária a contratação de uma nova
equipe composta de 1 advogado, 1 Assistente
Social e 1 Psicólogo. O Conselho Deliberativo
(CONDEL), do PROVITA, passou a contar
com a participação da Justiça Federal, da
Polícia Federal e da Procuradoria-geral do
Estado.
· Conselho Penitenciário do estado do Ceará
- com a incumbência de colaborar na
elaboração e revisão da Política Criminal e
Penitenciária do Estado, realizou 165 sessões,
analisando 44 processos de pedidos de
Indulto e Comutação de Pena e entregando
128 de Caderneta de Livramento Condicional
e 9 inspeções à unidades prisionais.
· Comissão Especial de Anistia - analisou e
julgou 39 processos de ex-presos políticos,
perfazendo um montante de R$ 960,0 mil.
· Conselho Cearense dos Direitos da Mulher
- participou em 338 eventos diversos, como
Audiências Públicas, Debates Temáticos,
Videoconferências, Solenidades, Fóruns,
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Mobilizações e Palestras, sempre tratando da
temática da mulher na sociedade.
· Escritório de Combate e Prevenção ao Tráfico
de Seres Humanos (CPTSH) - estabeleceu
parcerias com os principais hotéis de
Fortaleza, divulgando o trabalho e prevenindo
casos de tráfico, com participação em 13
Operações de Combate e Prevenção ao
Tráfico de Pessoas. Foi inaugurado o posto
vinculado ao Escritório CPTSH no aeroporto
da cidade de Juazeiro do Norte.
· Capacitações, seminários, palestras,
encontros, oficinas de trabalho sobre a
temática “Tráfico de Pessoas”.
· 1.636 matrículas no Ensino Fundamental,
291 no Ensino Médio, e 5 no Ensino Superior,
todos do sistema penitenciário.
SISTEMA PENITENCIÁRIO

· Conclusão da construção da cadeia pública
de Barbalha e recuperação da de Tauá.
· Em fase de construção, as cadeias públicas
dos municípios de Acopiara, Amontada,
Araripe, Cruz, Fortim, Icó, Ocara e Umirim.
· Em fase de construção as seguintes
Unidades Penitenciárias: Casas de Privação
Provisória de Liberdade II e iii, em Itaitinga ,e
Presídio Militar, em Aquiraz.
· Em processo de licitação ou contratação, a
construção das cadeias públicas dos
municípios de Milhã, Santa Quitéria, Sobral,
Trairi e Caridade.
· Reforma das Cadeias Públicas dos seguintes
municípios: Aracoiaba, Baturité, Boa Viagem,
Cascavel, Cedro, Ererê, Ipu, Itapajé,
Massapê,
Mombaça,
Palmácia,
Quixeramobim, Saboeiro e Ubajara.
· Reforma do Instituto Penal Paulo Sarasate e
do Instituto Penal Feminino Desembargadora
Auri Moura Costa.

Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

· Em processo de contratação, a recuperação
das cadeias públicas de Caridade, Farias Brito
e Paracuru.

2009 | PPropostas
ropostas

· Capacitação/qualificação de 353 presos
dos sistemas fechado e semiaberto, em
diversos cursos, como artesanato, apicultura,
artífice de construção civil, eletricista predial,
bombeiro hidráulico, produtor de hortaliças,
produção de plantas medicinais, jardinagem,
pintura e textura de paredes, soldador e
mecânica de motores.

· Programa de Assistência às Vítimas e às
Testemunhas Ameaçadas (PROVITA Aumento do número de beneficiários do
programa
para
60
protegidos,
estabelecimento de parcerias com o Poder
Judiciário e outras instituições públicas, para
possibilitar a criação de uma Rede de
atendimento aos usuários e busca de maior
celeridade nos processos criminais que
envolvem vítimas e testemunhas sob proteção.

· Beneficiados 109 presos dos sistemas
fechado, semiaberto, aberto e egressos, com
empregos em instituições parceiras do
Sistema Penitenciário.
· Nomeação e realização de curso específico
de habilitação para 262 agentes
penitenciários, aprovados no último concurso
público.
· Aquisição, para o Sistema Penitenciário, de
2 ambulâncias, 7 motocicletas, 1 ônibus
xadrez e 1 unidade móvel odontológica,
estando já licitados e contratados mais 1
ônibus xadrez, 2 vans xadrez e 1 minivan
xadrez.
· Encerramento dos contratos de terceirização
dos Presídios Industriais do Cariri e de Sobral
e do Instituto Penal Olavo Oliveira II, tendo o
Estado assumido a total gestão de todas suas
unidades penitenciárias.
· Oferta de 182 oportunidades de
capacitação aos colaboradores da Secretaria
da Justiça e Cidadania, nas áreas de gestão,
jurídica e odontológica.
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· Conselho Cearense dos Direitos da Mulher
- assessoria técnica à implantação dos
Conselhos Municipais de Direitos das
Mulheres, bem como aos já implantados e
em funcionamento; capacitação de
lideranças femininas, conselheiras municipais
e profissionais da rede de atendimento à
mulher sobre a violência doméstica e familiar
e a Lei Maria da Penha; acompanhamento e
monitoramento das Ações do Pacto Estadual
de Enfrentamento à Violência contra a
Mulher; reaparelhamento do Conselho
Cearense dos Direitos da Mulher e de sua
Biblioteca; desenvolvimento, incentivo e apoio
a estudos e pesquisas sobre a temática de
Gênero e direitos das Mulheres, tornando-se
centro de referência no fornecimento de
informações, produção e fornecimento de
material educativo; e promoção e/ou
participação em eventos locais, regionais,
nacionais e internacionais referentes à
questão da Mulher.
· Comissão Especial de Anistia - análise e
julgamento dos processos existentes e dos
novos apresentados à Comissão, até atingir
o valor do orçamento anual autorizado.
· Conselho Penitenciário do Estado do Ceará
– fortalecimento e estímulo à criação dos
Conselhos da Comunidade nas diversas
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· Beneficiamento de 1.069 presos dos
sistemas fechado, semiaberto, aberto e
egressos, com atividades sociolaborativas,
nas áreas de serviços gerais, de cozinha,
manutenção e reforma em atividades no
próprio Sistema Penitenciário.

A TENDIMENT
O
TENDIMENTO

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

Comarcas no Estado e realização de
inspeções nas Unidades prisionais do Estado
do Ceará.

Acaraú, Aracati, Bela Cruz, Canindé,

· Escritório de Combate ao Tráfico de Seres
Humanos - implantação do Projeto de
Prevenção e Esclarecimento sobre o Tráfico
de Pessoas nas escolas públicas e particulares
de Fortaleza e desenvolvimento de ações
preventivas e educativas nos principais pontos
turísticos.

do Norte, Limoeiro do Norte, Maranguape,

· Centro de Referência e Apoio à Vítima de
Violência (CRAVV) - implantação do CRAVV,
criado pela Lei Nº. 14.215, de 3 de outubro
de 2008.

Ibiapina, Jati, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro
Mauriti, Morada Nova, Pacatuba, Solonópole
e Tianguá.
· Recuperação das Cadeias Públicas dos
Municípios de: Aurora, Barroquinha, Brejo
Santo, Camocim, Campo Sales, Canindé,
Capistrano, Caririaçu, Cariús, Caucaia,
Frecheirinha, Granja, Iguatu, Ipaumirim,
Ipueiras, Itapipoca, Jaguaribe, Jaguaruana,
Madalena, Marco, Monsenhor Tabosa,
Morada Nova, Novo Oriente, Orós,

· Casas do Cidadão - implantação de mais
uma unidade de atendimento em Fortaleza e
melhoria e modernização das existentes.

Pacatuba, Pacoti, Penaforte, Porteiras,

· Coordenadoria Estadual de Atenção à
Pessoa com Deficiência - Criação e
implantação da CORDE, órgão estadual de
execução de políticas de ação afirmativa
como forma de combater a desigualdade e
garantir os direitos das pessoas portadoras
de deficiência.

Tabuleiro do Norte, Tamboril, Tianguá,

· Coordenadoria Estadual da Mulher criação e implantação da Coordenadoria da
Mulher, órgão estadual de execução das
políticas para as mulheres.

Justiça e Cidadania

Caucaia, Crateús, Crato, Graça, Horizonte,

S ISTEMA P ENITENCIÁRIO
· Construção de Novas Cadeias Públicas,
com 2.711 novas vagas nos Municípios de:

174

Quiterianópolis, Quixadá, Redenção, Russas,
Salitre, Santana do Acaraú, Santana do Cariri,
Uruburetama e Viçosa do Ceará.
· Recuperação das Unidades Penitenciárias
- Casa de Privação Provisória de Liberdade
Desembargador Francisco Adalberto de
Oliveira Barros Leal e Casa de Privação
Provisória de Liberdade Agente Penitenciário
Luciano Andrade de Lima; 2ª Companhia de
Policiamento da Guarda; Instituto Presídio
Prof. Olavo Oliveira I; Colônia Agropastoril
de Amanari e Colônia Agrícola Padre José
Esmeraldo de Melo; Hospital e Sanatório
Penal Prof. Otávio Lobo e Instituto Psiquiátrico
Gov. Stênio Gomes.
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TRABALHO
AR
TRABALHO,, ASSITÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENT
ALIMENTAR

A gestão da Política de Assistência Social vem
sendo desenvolvida da forma integrada entre
o setor público e a sociedade civil, de maneira
comprometida com a execução de
programas, projetos e ações que visam
assegurar a garantia de direitos e condições
dignas de vida ao cidadão, de forma
equânime e justa.
Cabendo ao Estado a responsabilidade por
sua coordenação, a Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Social (STDS) focou sua
atuação, em 2008, no desenvolvimento de
programas, projetos, benefícios, serviços e
ações de enfrentamento à pobreza, em
consonância com a Norma Operacional
Básica II, tendo como referência os princípios
e diretrizes da Política Nacional, que apontam
que a Assistência Social “ocupa-se de prover
proteção à vida, reduzir danos, monitorar
populações em riscos e prevenir a incidência
de agravos a vida em face das situações de
vulnerabilidade que as famílias enfrentam na
trajetória de seu ciclo de vida, por decorrência
de imposições sociais, econômicas, políticas
e de ofensas à dignidade humana”.
Com o olhar voltado para a gestão dessa
política, registraram-se alguns importantes
avanços, tais como a adesão de 100% dos
municípios cearenses ao Sistema Único de
Assistência
Social
–
SUAS,
o
acompanhamento do processo de
implantação, superação das insuficiências e
monitoramento dos Centros Regionais de
Assistência Social – CRAS, a definição dos
pisos e critérios de cofinanciamento do
Programa de Atenção Integral as Famílias –
PAIF e dos Benefícios Eventuais, a
municipalização dos serviços de proteção
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

social básica (creches e pólos de atendimento)
e o financiamento e execução de serviços
regionalizados da proteção social especial de
média e alta complexidade (centros
educacionais, semiliberdade e Centros
Regionais Especializados de Assistência Social
– CREAS).
As ações de Proteção Social Básica
potencializaram a família como unidade de
referência, fortalecendo seus vínculos internos
e externos de solidariedade. Em termos de
benefício a pessoas carentes, foram
atendidos, em 2008, 929.118 famílias,
contra 941.448, em 2007, registrando-se
uma queda de cerca de 1,3%, no número de
pessoas atendidas. Esse decréscimo, no
entanto, deve-se à unificação de programas
federais (PETI, Agente Jovem), passando as
famílias a serem beneficiadas somente pelo
Programa Bolsa-Família, impossibilitando a
superposição do benefício.
As ações de Proteção Social Especial
voltaram-se para a população em situação
de vulnerabilidade e risco de todas as faixas
etárias. Nesse contexto, priorizou-se a
articulação em rede para o fortalecimento do
Sistema de Garantia de Direitos, contribuindo
para a auto-organização dos grupos
vulnerabilizados e superação das situações
adversas vivenciadas.
Na área da Proteção Social Especial de Alta
Complexidade, merece destaque o
redimensionamento
do
sistema
socioeducativo,
com
base
nas
recomendações do Sistema Nacional de
Atendimento Sócio-educativo – SINASE,
priorizando parâmetros pedagógicos e
arquitetônicos que asseguraram o
atendimento sustentado nos princípios dos
direitos humanos. Em 2008, a área foi
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Trabalho, Assitência Social e Segurança Alimentar

beneficiada com a aprovação de projetos de
construção de 4 unidades privativas de
liberdade, sendo 2 na capital e 2 no interior
do Estado. Na área de capacitação, foram
realizados 2 Seminários para implementação
do SINASE, envolvendo 20 municípios e 150
profissionais. Além disso, em parceria com
ONGs, vem sendo realizado um ciclo de
capacitações, atingindo 1.700 profissionais
que trabalham nas unidades de atendimento.
Em 2008, foram atendidas 64.327 pessoas
em situação de risco com direitos sociais
garantidos, contra 57.725 em 2007 pessoas,
registrando-se um acréscimo de 11,4%.
No tocante à Proteção Social Especial de
média complexidade, destacam-se: a
implementação dos CREAS em 53
municípios, viabilizando a descentralização
dessa ação para o interior do Estado, a
ampliação do número de municípios, com
adesão ao Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil – PETI por 146 municípios e
a implantação do “Projeto de Volta Pra Casa”,
que possibilita a crianças e adolescentes, que
viviam na Avenida Beira-Mar, novos projetos
de vida e participarem de uma sociedade
mais justa e solidária.
As ações do Programa de Apoio às Reformas
Sociais – PROARES apoiaram o processo de
reforma social do Estado, melhorando as
condições de vida de crianças, adolescentes
e jovens e suas famílias, em situação de
vulnerabilidade e risco social. Foram
atendidas, em 2008, cerca de 145 mil
crianças, adolescentes e jovens, com
oportunidade de inserção social , repetindose o número alcançado em 2007.
O Conselho Consultivo do Fundo Estadual
de Combate a Pobreza – FECOP, para o
exercício de 2008, aprovou recursos
destinados à STDS no valor de R$ 63,2
milhões, para execução de 27 projetos,
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beneficiando 371.728 pessoas em situação
de pobreza.
Em parceria com o Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional – CONSEA, a STDS
investiu na criação do marco regulatório da
Lei Orgânica de Segurança Alimentar LOSAN
– Ceará, que institui o Sistema e Política
Estadual de Segurança Alimentar.
Destaca-se, ainda, a articulação de esforços
com vistas à elaboração do Plano Estadual
de Segurança Alimentar e Nutricional, e a
negociação com ONGs, Universidades e
demais instâncias representativas da
sociedade em torno da definição de projetos
convergentes para a garantia de uma
alimentação e nutrição de melhor qualidade.
Em 2008, foram beneficiadas 415.328
pessoas com ações do gênero, contra
496.764 em 2007, registrando-se uma
queda de 20%. Contudo, há que se fazer
menção da existência de um contingente
maior de pessoas atendidas, cerca de 80 mil,
pelo Projeto “Leite é Saúde”, coordenado e
aferido pela Secretaria de Desenvolvimento
Agrário – SDA.
O Programa Trabalho Competitivo
Alcançando a Empregabilidade vem
desenvolvendo um processo contínuo de
formação profissional do trabalhador
cearense, com ações de qualificação social e
profissional e utilização de estratégias que
possibilitam sua inserção no mercado de
trabalho.
Dos produtos constantes na Matriz de GPR,
apresentou melhor resultado quantitativo o
indicador que reflete a credibilidade do público
no serviço de intermediação de mão de obra
do sistema, medido pelo número de
trabalhadores cadastrados para emprego,
cujo resultado, acumulado até outubro,
correspondeu a 96% da meta prevista para
2008. Em termos proporcionais, o melhor
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No que se refere ao indicador de resultado,
que mede a participação do Sistema Nacional
de Emprego – SINE/CE no total de
trabalhadores desempregados inseridos no
mercado trabalho cearense, verificou-se uma
ligeira melhoria em sua performance, tendo
alcançado em 2008 uma participação de
26% (74.816 empregados), contra 24,9 %
em 2007, correspondendo a 73.730
empregados. Saliente-se que esses resultados
estão muito acima da média da participação
nacional, que está em torno de 8%.
Com relação à área de Educação Social e
Profissional, destacam-se, no segmento da
juventude, os Projetos “Primeiro Passo”,
“Juventude Cidadã” e “Juventude
Empreendedora” e o projeto “Criando
Oportunidades”, que possibilitaram a
qualificação de 17.711 jovens cearenses.
No que se refere ao Desenvolvimento e
Gestão de Políticas de Juventude, foram
desenvolvidos projetos que têm consolidado
ações socioeducativas, profissionalizantes e
de práticas exitosas, atuando junto aos
segmentos incluídos na faixa etária de 16 a
24 anos, oriundos da escola pública, que se
encontram em situação de vulnerabilidade e
fragilidade social e econômica.
Visando a inclusão digital dos jovens do
interior do Estado, a STDS implantou o Projeto
Primeiro Passo Digital, concebido para
desenvolver ações de cidadania, atividades de
inclusão digital e educação social e
profissional, para adolescentes e jovens de
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

baixa renda, na faixa etária de 16 a 21 anos,
proporcionando assim a inclusão digital desse
público.
Um grande destaque, na área de
capacitação para o trabalho, foi a
implantação do Programa de Formação
Integral para Microempreendedores,
conhecido por “Diálogo de Gestão” , com
metologia inovadora especialmente
desenhada para o segmento de micro e
pequenos empreededores, inclusive os de
baixa renda. Em 2008 foram capacitadas
974 pessoas, estando prevista a capacitação
para 13 mil pessoas em 2009.
No segmento dos trabalhadores(as)
cearenses e dos públicos prioritários do
Sistema Público de Emprego e Renda, o Plano
Territorial de Qualificação - PLANTEQ - CE,
com apoio do Ministério do Trabalho e
Emprego - MTE, e o Projeto “Criando
Oportunidades” – Qualificação Profissional
do Trabalhador Cearense, de iniciativa do
Governo do Estado do Ceará.
O Programa Estadual Desenvolvendo o
Empreendedorismo e o Artesanato conduzido
pela STDS, seguindo as diretrizes do Programa
Brasileiro de Artesanato, vinculado ao
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior – MDIC, valorizou o
artesanato cearense por meio do
fortalecimento e apoio ao artesão,
preservando a cultura, o talento, a tradição e
a arte popular de cada região do Estado.
Trata-se de segmento produtivo com maior
potencialidade para contribuir, de forma
direta, para geração de trabalho e renda.
Merece destaque, em 2008, o
enquadramento do banco de dados do
Cadastro Estadual de Artesãos ao Sistema de
Informações Cadastrais do Artesanato
Brasileiro – SICAB, intensificando o registro e
o acesso à Carteira de Artesão, com isenção
de ICMS na comercialização de peças
artesanais, cadastrando-se 3.950 artesãos.
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desempenho ficou por conta do interesse dos
trabalhadores em participarem de ações de
educação profissional, comportamento esse
refletido pelo número de pessoas que
demonstraram interesse em participar das
Oficinas de Orientação para o Trabalho, cujo
resultado, acumulado até outubro, já
ultrapassou a meta prevista em 5% para o
ano de 2008.

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

Trabalho, Assitência Social e Segurança Alimentar

A Central de Artesanato do Ceará (CEART)
renovou seu conceito de comercialização.
Possui 8 lojas em pontos estratégicos da
Capital e 2 pontos turísticos, sendo 1 em
Guaramiranga e 1 em Canoa Quebrada/
Aracati. Sob esse novo olhar, o programa
atingiu a 80.500 peças comercializadas em
2008, contra 70.988 peças em 2007, com
um acréscimo de 13,4 %, beneficiando
8.538 artesãos.
Saliente-se, ainda, o aumento no número de
entidades artesanais e empreendimentos de
economia solidária comercialmente apoiados,
passando de 151 unidades em 2007 para
520 em 2008, registrando-se um
considerável acréscimo de 244,3%, e o
registro de 482 empreendedores que tiveram
acesso ao microcrédito, utilizando recursos
da ordem de R$ 146,4 mil, em 2008.
No que se refere ao desenvolvimento da micro
e pequena empresa cearense, destaca-se a
criação do Comitê de Regulamentação da Lei
Geral, que elaborou proposta de Lei Estadual
focando ações de compras governamentais,
educação empreendedora, acesso à
tecnologia e outros temas ligados ao setor.
Essas ações terão impacto direto em 395 mil
micros e pequenas empresas formais.
Firmou-se ainda convênio com instituições de
ensino superior para realização de
consultorias nas áreas administrativas,
gestão, tecnológica e comércio exterior. A
STDS contribuiu efetivamente nas ações da
Comissão de Comércio Exterior do Ceará,
cujo resultado é a participação de 2,5% nas
exportações do Estado, com volume
exportado pelas Micros e Pequenas Empresas
- MPES de aproximadamente 3 milhões de
dólares.

2008 | Realizações

· Atendimento a 29.185 crianças e
adolescentes, com ações sociopedagógicas,
esportivas, culturais e de formação
profissional.
· Atendimento a 20.006 idosos, participantes
de grupos de convivência, implementados
numa ação cofinanciada entre Estado e
União.
· Concessão de 823.560 vales-transportes,
apoiando o deslocamento de 4.603 pessoas
com deficiência.
· Participação de 2.120 famílias em atividades
socioeducativas e de convivência familiar, nos
Centros Comunitários da Capital.
· Atendimento a 127.316 famílias com ações
socioeducativas, em parceria com a União.
· Monitoramento a 249 Centros Regionais
de Assistência Social – CRAS, resultando na
elaboração do Plano de Melhoramento dos
CRAS.
PRO
TEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PROTEÇÃO

· Atendimento a 3.366 adolescentes, com
medidas socioeducativas, em 6 Centros
Educacionais e em 5 unidades de
semiliberdade.
· Atendimento a 29.379 crianças e
adolescentes, residentes em 146 municípios,
pelo Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil – PETI.
· Atendimento a 25.266 pessoas vítimas de
violência, abuso, maus tratos e/ou
exploração sexual.
· Acolhimento a 7.500 pessoas em situação
de rua.

PRO
TEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PROTEÇÃO

· Acolhimento a 1.981 pessoas em situação
de risco.

· Atendimento a 5.925 crianças de 0 a 5
anos, em Centros de Educação Infantil.

· Reintegração de 730 pessoas em situação
de abrigamento.
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APOIO ÀS REFORMAS SOCIAIS (PROARES
FASE II)

· Elaboração de 23 planos participativos
municipais.
· Em construção 50 equipamentos sociais,
assim distribuídos: 15 Centros de Educação
Infantil, 1 Biblioteca, 18 Quadras
Poliesportivas, 1 Centro de Esporte, 6 Polos
de Convivência Social e 9 Centros de
Referência da Assistência Social
· Acompanhamento e monitoramento das
ações realizadas pela equipe do PROARES,
em 60 viagens.
· Realização do Módulo I, do curso de
Agentes Públicos e Cidadãos, para 90
participantes, representantes de 23
municípios.

· Articulação com a Política do Trabalho/
Educação Profissional, para garantir na grade
curricular do Plano Nacional de Qualificação
Territorial – PLANTEQ, a temática da
Segurança Alimentar e Nutricional.
TRABALHO COMPETITIV
O, ALCANÇANDO
COMPETITIVO
A EMPREGABILIDADE

· Cadastramento de 146.872 trabalhadores
para o mercado de trabalho.
· Captação de 95.708 vagas no mercado
de trabalho.
· Inserção de 74.455 trabalhadores acima
de 24 anos.
· Atendimento a 1.231 trabalhadores com
orientação profissional.
· Atendimento a 122.862 trabalhadores
requerentes do seguro-desemprego.

SEGURANÇA ALIMENT
AR E NUTRICIONAL
ALIMENTAR

· Expedição de 79.000 carteiras de trabalho
e previdência social.

· Fornecimento de 369.236 refeições pelo
Restaurante Popular Mesa do Povo, em
Parangaba.

· Qualificação de 10.000 trabalhadores
acima de 24 anos.

· Implantação de 20 Conselhos Municipais
de Segurança Alimentar e Nutricional.

· Qualificação de 450 trabalhadores de 16
a 24 anos.

· Realização de 27 eventos de capacitação,
envolvendo 486 pessoas entre gestores,
técnicos e conselheiros.

DESENV
OL
VIMENT
O E GESTÃO DE
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO

· Apoio a 7 projetos de segurança alimentar,
beneficiando 495 famílias.
· Produção de material didático para subsidiar
programas de capacitação em segurança
alimentar e nutricional.
· Elaboração da Minuta de Lei de Segurança
Alimentar e Nutricional do Estado – LOSAN.
· Assessoramento a 18 Conselhos Municipais
de Segurança Alimentar e Nutricional.
· Fortalecimento a 12 municípios com ações
do Projeto de Produção de Galinha Caipira.
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POLÍTICAS PPARA
ARA A JUVENTUDE

· Atendimento a 3.000 jovens com bolsa de
capacitação.
· Atendimento a 4.866 jovens, de 35
municípios, no Projeto Juventude Cidadã.
· Qualificação de 6.770 jovens, tendo sido
inseridos 1.873, em 104 municípios.
· Concessão de 3.000 bolsas aprendizagem/
educando.
· Atendimento de 500 jovens, de 10
municípios, por meio do Projeto Juventude
Empreendedora.
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· Assessoramento a 54 Centros Regionais
Especializados de Assistência Social – CREAS.
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DESENV
OL
VENDO O
DESENVOL
OLVENDO
TESANA
TO.
ARTESANA
TESANAT
EMPREENDEDORISMO E O AR

· Reestruturação da equipe técnica
interinstitucional do PROARES.

· Apoio a 107 empreendimentos econômicosolidários.

· Concepção e realização do Planejamento
Estratégico 2009-2010 da STDS.

· Capacitação de 483 empreendedores.
· Atendimento a 132.767 micros e pequenos
empreendedores
em
consultorias,
capacitações e participação em feiras.

Trabalho, Assitência Social e Segurança Alimentar

· Legalização de 990 micros e pequenas
empresas por meio da Central Fácil.
· Apoio à implantação de 10 bancos
comunitários.
· Apoio a 5 arranjos produtivos locais – APL
(Cerâmica/Russas, Queijo/Jaguaribe,
Calçados/Juazeiro do Norte, Móveis/Marco
e Foleados/Juazeiro do Norte).
· Cadastramento de 3.950 artesãos e
benefício a 8.538 outros com
comercialização.
· Comercialização de 80.500 peças
artesanais, garantindo volume de recursos no
valor de R$ 1,2 milhão.
· Capacitação de 1.256 artesãos.
AÇÕES DE GESTÃO

· Continuidade no processo de
reordenamento institucional e programático
da STDS.
· Definição de pisos e critérios de
cofinanciamento do Programa de Atenção
Integral as Famílias – PAIF e dos Benefícios
Eventuais.

2009 | PPropostas
ropostas
· Desenvolvimento de um plano de
acompanhamento dos Centros Regionais de
Assistência Social/ CRAS, nos 184 municípios.
· Conclusão do reordenamento institucional
no âmbito da Proteção Social Básica (Centros
Comunitários, ABCs, Circo Escola e Centros
de Iniciação Profissional, Unidades de
Internação e de Semiliberdade, abrigos e
regionalização dos serviços de média e alta
complexidade), tendo como parâmetro a
integração com a Política do Trabalho e a
descentralização da Política de Assistência
Social.
· Implantação do Plano Estadual de igualdade
etnicorracial.
· Fortalecimento da Política de Segurança
Alimentar e Nutricional.
· Implementação do cofinanciamento da
Proteção Social Básica, em parceria com os
municípios.
· Implementação do Plano Nacional de
Convivência Familiar e Comunitária.
· Construção da nova sede do Abrigo dos
Idosos.

· Conclusão do processo de transição da
municipalização de 86 Centros de Educação
Infantil em Fortaleza.

· Acessibilidade das pessoas com deficiência
a todas as unidades da STDS.

· Continuidade no apoio técnico aos
municípios na estruturação e implantação de
seus Sistemas Municipais de Assistência
Social.

· Ampliação da rede de atendimento do SINE/
CE, que possui 35 Unidades, para 37
Unidades de Atendimento, com a implantação
do SINE/CE nos municípios de Tauá e Aquiraz.
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· Ampliação em 50% da capacidade de
absorção de jovens nos projetos de
capacitação, com foco na inserção no
mercado de trabalho.

· Implementação de novas parcerias com os
municípios, entidades representativas dos
empregadores e dos trabalhadores, para
disseminação das ações do Sistema Nacional
de Emprego - SINE/CE, permitindo a
identificação de demandas específicas.

Trabalho, Assitência Social e Segurança Alimentar

· Priorização das ações de qualificação
profissional, para atender as demandas de
setores da economia que têm carência de
profissionais qualificados (indústria da

confecção, atividades turísticas, dentre
outras).
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CUL
TURA
CULTURA

2008 | PPolítica
olítica Setorial
O setor cultural, como vetor de
desenvolvimento socioeconômico, firma-se no
cenário
nacional,
contribuindo
significativamente para a construção de uma
sociedade mais justa e solidária.
No atual contexto político estadual, pode-se
constatar o entendimento da sociedade sobre
a importância da cultura como identidade,
mas também, meio para atingir o
desenvolvimento socioeconômico. Para tanto,
a democratização do acesso aos recursos,
produtos e serviços de arte e cultura favorece
e proporciona sustentabilidade para
alavancar o desenvolvimento social, cultural
e econômico.

Cultura

Por meio dos programas prioritários Memória
Cultural, Biblioteca Cidadã, Ceará no
Circuito Cultural da América Latina,
Comunicação Cultural e Programa de
Incentivo às Artes e Culturas, a SECULT
desenvolve ações estratégicas no intuito de
democratizar o acesso dos criadores culturais
aos recursos públicos, como também da
população aos bens e serviços culturais.
Em 2008, a população com acesso às
informações, bens e serviços culturais foi de
2.623.497 pessoas, superando em 110,3%
ao alcançado em 2007, que foi de
1.247.124 pessoas. O público participante
das ações culturais realizadas e apoiadas nas
programações anuais dos Equipamentos da
SECULT foram os usuários da Biblioteca
Pública Governador Meneses Pimentel e
Biblioteca Volante, freqüentadores do Theatro
José de Alencar, visitantes e pesquisadores do
Museu do Ceará, Museu Sacro S. José de
Ribamar, Museu da Imagem e do Som, Museu
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de Arte Contemporânea, Memorial da
Cultura Cearense e Arquivo Público do
Estado, público nos espaços do Centro
Dragão do Mar de Arte e Cultura, Centro
Cultural Bom Jardim, alunos e professores da
Escola de Artes e Ofícios Thomas Pompeu
Sobrinho, concertos realizados pela
Orquestra Eleazar de Carvalho, Tesouros
Vivos da Cultura (Mestres da Cultura e Grupos
reconhecidos e diplomados), artistas, grupos
e produtores envolvidos nos projetos culturais,
abrangendo todos os segmentos sociais.
Como uma das políticas prioritárias, a
Secretaria da Cultura do Estado elegeu a
formação e capacitação. Nos primeiros dois
anos da gestão, foi implantado o Projeto
Formação em Rede, ofertando cursos de
formação profissional em nível técnico,
extensão, graduação e pós-graduação na
área cultural, em todo Estado. O projeto
utiliza espaços e instituições de formação,
distribuídos nas oito Macrorregiões do
Estado, estruturados de acordo com a
vocação artística local, profissionalizando
jovens e adultos nas várias linguagens
artísticas, na gestão e produção cultural, além
de qualificar atores sociais que já atuam de
forma profissional ou amadora, no cenário
da cultura cearense. Para tanto, foram
investidos recursos da ordem de R$ 1,2
milhão em 2008.
Como política de financiamento e
desenvolvimento do setor, a SECULT mantém
contratos de gestão com o Instituto de Arte e
Cultura do Ceará – IACC que, por sua vez,
gerencia os espaços do Centro Dragão do
Mar de Arte e Cultura - CDMAC, Escola de
Artes e Ofícios Thomás Pompeu Sobrinho EAOTPS e Centro Cultural Bom Jardim CCBJ. Os contratos promovem a cooperação
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009
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O Sistema Estadual da Cultura – SIEC, em
vigor desde 2006, consolidou-se como
espaço de democratização do acesso aos
recursos financeiros por parte da comunidade
artística da Capital e interior. Por meio da
política de editais e análise de projetos,
encaminhados por demanda espontânea ao
Fundo Estadual da Cultura - FEC e
Mecenato, foram aprovados 278 projetos
culturais, superior em 65,5% ao de 2007,
dos quais 167 (60%) da capital e 111 (40%)
do interior, mobilizando recursos no montante
de R$ 17,7 milhões. Essas ações estão em
consonância com os princípios e objetivos
definidos pela Lei Estadual de Incentivo à
Cultura e os recursos destinados aos projetos
abrangem as diversas linguagens, atuando
nas áreas de criação, formação e difusão
cultural. Referidas fontes de recursos
financiam o Programa de Incentivo às Artes
e Cultura do Ceará da SECULT. Um dos
projetos inovadores é o Revela Ceará Jovem,
no âmbito do qual, por meio de um Edital
Pùblico, estão sendo apoiados 55 projetos
de jovens, entre 16 e 29 anos, nas linguagens
de audiovisual, novas mídias e quadrinhos,
absorvendo investimento da ordem de R$
500,0 mil.

2008/REALIZAÇÕES
BIBLIO
TECA CID
ADÃ
BIBLIOTECA
CIDADÃ

· Aquisição de mais de 60 mil livros para a
Biblioteca Estadual Governador Menezes
Pimentel e bibliotecas públicas municipais,
totalizando cerca de R$ 2,3 milhões.
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· Consolidação do Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas, com o desenvolvimento
de um programa de formação de
profissionais de bibliotecas, realizando-se 13
cursos, com o treinamento de 261
profissionais, em 105 municípios,
abrangendo as 8 macrorregiões do Estado.
· Visita de 49.567 usuários à Biblioteca
Pública Governador Meneses Pimentel,
destacando-se, em sua programação, o
Projeto Biblioteca Cidadã – De Livros Abertos
pra você, composta por um ciclo de palestras
intitulado “A Biblioteca no Vestibular” e
realização de 8 palestras com a presença de
960 alunos.
· Visitação de cerca de 40 mil pessoas no Dia
Internacional do Livro e dos Direitos Autorais,
tendo ocorrido em diversos espaços públicos
de Fortaleza, maratonas de leituras e
distribuição de livros, além de exposição de
vídeos no Arquivo Público, Museu da Imagem
e do Som, bem como cursos e oficinas no
Theatro José de Alencar.
· Realização das Feiras Regionais do Livro, em
Juazeiro do Norte e Sobral, e as Feiras do
Sebo, em Fortaleza, movimentando um
público de 63 mil pessoas e um volume de
vendas superior a R$ 100,0 mil. Trata-se de
estratégia de ampliar as cadeias criativa,
produtiva e mediadora da Leitura no estado
do Ceará.
· Seleção e treinamento, em 2008, de 182
novos Agentes de Leitura, totalizando 313,
registrando-se um aumento de 100% no
número de municípios e bairros de Fortaleza
atendidos, passando de 14 para 30
municípios e de 5 para 10 bairros. Em
conseqüência, o número de famílias
beneficiadas passou de 4.470 para 8.940
pessoas. Essa ação obteve reconhecimento
nacional por meio do Programa Mais Cultura,
com proposta de replicar a experiência nos
diversos estados brasileiros. São pessoas com
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técnica, intercâmbios em instituições de
ensino e pesquisa no Brasil e exterior,
integração de ações educativas nos eventos
realizados, capacitação de pessoas nas mais
diversas funções das cadeias produtivas dos
vários segmentos das artes e da gastronomia,
além da manutenção e ampliação dos
espaços de difusão da cultura, totalizando
recursos de cerca de R$ 7,2 milhões.

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

acesso ao livro e à leitura nos mais longínquos
lugarejos e vilas. Além disso, o projeto propicia
complementação de renda familiar, com a
concessão de bolsas, totalizando um
investimento de R$ 2,3 milhões, financiados
pelo FECOP.
COMUNICAÇÃO CUL
TURAL
CULTURAL

· Aprimoramento da comunicação visual dos
equipamentos da SECULT, na área da
Comunicação interna e externa, com a
criação de logomarcas, folders, convites e
anúncios, principalmente folheteria bilíngüe
para as casas de cultura.
· Criação de um sistema de comunicação
entre grupos usuários e funcionários, com a
configuração de banco de dados
compartilhado e gerido pela SECULT.
Atualmente a SECULT possui um mailing com
mais de 5 mil cadastros.

Cultura

· Realização de 16 programas semanais de
rádio, em parceria com a Rádio Universitária,
por meio de convênio no valor de R$ 38,0
mil, com meia hora de duração, para difusão
da cultura cearense, valorizando suas
riquezas e diversidades. O programa integra
a Rede de Cultura pelo Rádio, com inserção
em todas as regiões do Estado por intermédio
das rádios comunitárias.
· Publicação da Revista da Cultura para
disseminar a diversidade cultural do Estado,
com distribuição gratuita e versão eletrônica.
Com essa publicação, a SECULT busca uma
abordagem humanizada, tratando a cultura
além do imediatismo atual, e mais ainda,
buscando a chamada “competência geral do
espírito”, ou seja, um nível de conhecimento
que ajuda na formação da consciência
cidadã.
MEMÓRIA CUL
TURAL
CULTURAL

· Registro de avanços significativos pelo
Sistema Estadual de Museus (SEM), no
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processo de implantação e consolidação das
metas, com o estabelecimento de parceria
entre SECULT, Associação dos Amigos do
Museu do Ceará e Universidade Federal do
Ceará. O Sistema desenvolveu um programa
de formação, inicialmente com atividades
recreativas, durante a Semana Nacional de
Museus, e ações educativas como
preparação para o III Fórum Estadual de
Museus.
· Desenvolvimento de uma programação na
área da educação patrimonial pelo Museu
do Ceará, Museu Sacro, Museu da Imagem
e do Som e Sobrado Dr José Lourenço,
realizando palestras e exposições
temporárias. Destaque para a exposição 30
anos e um dia, do renomado artista plástico
cearense Luís Hermano, no Sobrado José
Lourenço, encontros com educadores e
alunos, exibições de filmes, além de diversos
cursos continuados, intitulados Ação
Educativa em Museus. O público atendido
nos museus atingiu 39.658 pessoas.
· Realização, em prol da preservação do
patrimônio imaterial, em parceria com o
Ministério da Cultura, do IV Encontro Mestres
do Mundo/II Seminário Nacional de Culturas
Populares, que reuniu 300 mestres do Brasil
e de outros países e ainda pesquisadores e
estudiosos do tema, durante 5 dias de
dezembro, no Cariri (Crato, Juazeiro do
Norte e Barbalha). Na programação, cortejo
com 250 artistas, 50 Rodas de Mestres,
Lançamento do Catálogo Mestres do Mundo,
120 apresentações artísticas, 3 terreiradas
(apresentações nas casas dos mestres
cearenses). O evento aconteceu integrado ao
III Seminário de Políticas Públicas de Culturas
Populares, com um público estimado de 12
mil pessoas.
· Desenvolvimento de ações voltadas à
Preservação do patrimônio material, incluindo
a preservação do Museu Jaguaribano em
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· Realização de diversas ações na área da
preservação de acervos de relevância
histórica e cultural, destacando-se o Arquivo
Público do Estado, Biblioteca Pública
Governador Meneses Pimentel, Museu da
Imagem e do Som, Museu do Ceará e Museu
Sacro S. José de Ribamar. No período, foram
higienizados e preparados para restauração
5 acervos literários, documentais, discos e
peças sacras, constituindo-se de mais de 12
mil unidades.
INCENTIV
O ÀS AR
TES E CUL
TURAS
INCENTIVO
ARTES
CULTURAS
CEARENSES

· Recebimento, em 2008, de um público de
231.518 pessoas no Theatro José de Alencar
-TJA, em cursos, espetáculos, visitas guiadas
e programações artísticas do próprio Theatro.
· Ampliação do espaço da programação do
TJA, incluindo reforma e ampliação do palco
e salas de espetáculos para grupos e coletivos
artísticos, ampliação do acesso a portadores
de deficiências especiais, com a realização
de Visita Guiada ao Theatro, com versão em
libras (para surdos-mudos) e audiodescrição
(para deficientes visuais). Ampliou-se também
o acesso visando a formação de atores, com
a criação de cursos noturnos na área de
teatro e realização de parcerias, com cursos
de artes cênicas da UFBa e CEFET e cursos
de música da UECE, realização de
seminários, encontros e intercâmbios com
professores do exterior, com a participação
de alunos, artistas e professores do interior
do Estado.
· Por meio do Projeto Formação em Rede,
foram realizados 71 cursos no Theatro José
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de Alencar, Instituto de Arte e Cultura, em
Fortaleza, e Escola de Comunicação Ofícios
e Artes – ECOA, em Sobral, formando 9.670
alunos.
· Realização do Evento Praça Brasil – Ceará,
na Praça dos Três Poderes, em Brasília.
Promoção da Casa Civil da Presidência da
República, com 120 artistas, representantes
da cultura cearense, oportunidade em que
apresentaram 16 espetáculos musicais para
um público de 10 mil pessoas, tendo sido
comercializados em torno de R$ 90,0 mil em
artesanato e comidas típicas.
FORMAÇÃO

· Realização, no I Seminário de Educação
Musical, de 15 palestras e 12 oficinas, com
a participação de 240 alunos, de 15
municípios do estado do Ceará.
· Execução do Projeto Fortalecimento Musical
– Encontros Regionais de Bandas de Música,
em parceria com o IACC, com a realização
de 9 Oficinas de capacitação de nível básico,
em 8 cidades de influência da Serra da
Ibiapaba e Sobral, atendendo cerca de 270
alunos. Edição de 52 partituras, que estão
disponibilizadas no Banco de Partituras, no
site da Secretaria da Cultura.
· Realização do V Festival de Música da
Ibiapaba, com 60 oficinas de capacitação,
atendendo a 800 jovens de cerca de 80
cidades de todo o estado do Ceará.
· Realização do I Fórum Cearense de Canto,
garantindo o debate voltado à formação,
difusão e organização do setor, com o
objetivo de criar o Sistema Estadual do Canto.
Participaram regentes, coordenadores e
dirigentes de coros e grupos vocais de todo o
estado do Ceará, num total de 116 pessoas.
Como resultado, foi elaborado documento
denominado Carta In Cantus do Ceará, com
diretrizes para as políticas públicas dedicadas
à categoria.
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Cultura

Aracati, Memorial Cego Aderaldo e Chalé da
Pedra, em Quixadá, e iniciados processos de
tombamento do Palacete Jeremias Arruda,
Escola Jesus Maria José, Seminário da
Prainha, em Fortaleza, e Casa do Capitão
Mor, em Aquiraz.

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

· Realização, na cidade de Sobral, do Painel
Nacional de Bandas, em parceria com o
MINC, FUNARTE, ECOA – Escola de
Comunicação, Ofícios e Artes e Escola de
Música de Sobral, contando com a
participação de 200 alunos, de 38
municípios cearenses, em 9 oficinas.
· Realização, pela Orquestra de Câmara
Eleazar de Carvalho – OCEC, de 79
espetáculos, atingindo um público de 18.910
pessoas, com investimento de R$ 900 mil em
apresentações, priorizando escolas públicas
e privadas.
CONTRA
TOS DE GESTÃO COM CDMA
C,
CONTRAT
CDMAC,
CCBJ,, EA
EAO
CCBJ
OTPS

· Atendimento, pelo Centro Dragão Mar de
Arte e Cultura – CDMAC, de um público de
827.631 pessoas, em todos os seus espaços
na difusão e realização de ações culturais.
· Acolhimento, pela Escola de Artes e Ofícios
Thomas Pompeu Sobrinho, de 1.593
candidatos, para 90 vagas, com uma
procura de 17,7 candidatos por vaga, na
realização de cursos para jovens entre 18 e
29 anos, capacitando-os em ofícios de
preservação do patrimônio edificado e de
acervos museológicos.

Cultura

· Atendimento de um público de 210.519
pessoas, no centro Cultural Bom Jardim,
incluindo artistas, produtores culturais e
público em geral, disponibilizando os espaços
do teatro, galeria de exposições, biblioteca,
praça central do CCBJ, Estúdios, Ateliês, Ilha
Digital, Sala Multiuso, Salas de Audiovisual,
de Dança e de Teatro.
· Selo de Responsabilidade Cultural, na sua
quinta edição, houve um aumento significativo
dos candidatos ao Selo, com 86 inscrições,
sendo 65 de empresas e organizações e 21
de prefeituras e secretarias municipais. O
evento ocorreu em Dez/2008, sendo
certificadas 51 empresas, com destaque para
9, nas categorias a seguir discriminadas:
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- Banco do Nordeste do Brasil S/A
(Empresarial Pública)
- Condomínio Shopping Benfica (Empresarial Privada Pequena)
- Faculdade Integrada do Ceará-FIC
(Empresarial Privada Média)
- Servis Segurança LTDA (Empresarial
Privada Grande)
- Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
(Governamental)
- Fundação Beto Studart de Incentivo ao
Talento (Institucional)
- Comunicação e Cultura (Destaque
Diamante)
- Prefeitura Municipal de Ocara (Destaque
Interior)
- Banco do Brasil S/A (Destaque
Empreendedor)
· Realização da VIII Edição da Bienal
Internacional do Livro do Ceará, contando
com 101 expositores, num espaço de 8 mil
metros quadrados, representando 324
editoras nacionais e 25 internacionais, com
exposição de cerca de 80 mil livros. Em sua
programação, constaram mais de 100
lançamentos de livros, 61 palestras, 48
debates, 13 sessões de leitura, 1 curso na
área da literatura, 207 exibições de curtas
metragens, 68 apresentações musicais, 4
seminários, 10 encontros nas áreas do livro
e da leitura, 42 peças teatrais, 120 oficinas
de arte e 4 exposições de artes plásticas. O
evento contou com 71 convidados nacionais,
66 convidados internacionais, 83 artistas
nacionais e 3 internacionais, com um
investimento de R$ 1,6 milhão (recursos do
tesouro e FEC).
· Lançamento do I Edital Mecenas do Ceará,
contando com 285 inscrições, sendo
classificados 95 projetos, com um
investimento de cerca de R$ 6,0 milhões.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009
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FOR
TALECIMENT
O INSTITUCIONAL D
A
FORT
ALECIMENTO
DA
CUL
TURA
CULTURA

· Quadro Resumo – População Beneficiada
- Público em Eventos – 2.361.124
- Alunos em cursos, seminários, oficinas etc.
- 98.155
- Usuários de Ilha Digital – 1.850
- Pesquisadores – 412
- Visitas Guiadas – 96.398
- Visitas espontâneas – 4.411
- Usuários da Biblioteca Pública e Biblioteca
Volante – 49.567

· Realização de seminário para elaboração
do Plano Estadual do Livro e da Leitura-PELL,
oportunidade em que foram elaboradas
cartas de recomendação, que dão suporte
ao plano propriamente dito, abrangendo as
cadeias produtivas, criativas, mediadora,
reguladora e formadora.

- Agentes da Leitura – 313

· Construção, reforma ou ampliação de
Unidades Físicas para a sede e Equipamentos
da SECULT

- TOTAL – 2.623.497

· Inicio das obras de reforma da Casa de
Juvenal Galeno, e das construções das sedes
da Capitania dos Portos e da Escola de
Aprendizes Marinheiros. Realizada a
desapropriação do Entorno do Theatro José
de Alencar, para construção de anexos e
estacionamento. Concluída a construção do
Anexo ao Museu da Imagem e do Som – MIS.
GESTÃO

· Realização do Seminário de Avaliação da
Gestão, destacando-se, como resultados,
melhoria e aperfeiçoamento da área de
acompanhamento, monitoramento e
avaliação; manualizações de rotinas; início
da elaboração da nova estrutura
organizacional da SECULT, pesquisas
internas, abrangendo 112 servidores, com
vistas a avaliar a gestão e início de pesquisas
externas de avaliação dos serviços oferecidos
pelos seus equipamentos.
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- Famílias beneficiadas(Agentes da Leitura)
– 4.470
- Tesouros Vivos – 53 Mestres / 02 Grupos
- Profissionais envolvidos em eventos: Artistas
(6.591)/Grupos Artísticos (80) /
- Produtores (71)

2009 | PPropostas
ropostas
COMUNICAÇÃO CUL
TURAL
CULTURAL

· Criação da Folheteria Cultural Única e
Suplemento da Cultura do Ceará, com a
impressão e distribuição de 25 mil folhetos
por mês, contendo a programação cultural
do estado do Ceará. O objetivo é mapear e
divulgar as atividades culturais de
equipamentos culturais na capital e interior,
em parceria com a Casa Civil.
· Implantação do Portal da Cultura do Ceará,
utilizando tecnologia livre e de conteúdo
colaborativo, gerido pela sociedade para o
debate, divulgação e troca de conhecimentos
culturais pela internet. O intuito final é a
formação de um banco de dados da cultura
cearense, que deve orientar as políticas
públicas do Estado para a área.
· Consolidação do Plano Estadual do Livro e
da Leitura – PELL.
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Cultura

· Lançamento do Edital Pontos de Cultura,
com investimento de R$ 18,0 milhões, em
parceria com o MINC, e o Edital Revela
Ceará, em apoio ao primeiro projeto cultural
nas áreas de cinema, histórias em quadrinhos
e mídias experimentais, direcionados a jovens
na faixa de 16 a 30 anos, com investimento
de R$ 500 mil.

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

· Implementação de Campanhas
Institucionais de Incentivo à Leitura.
BIBLIO
TECA CID
ADÃ
BIBLIOTECA
CIDADÃ

· Continuidade do projeto de implantação e
modernização das Bibliotecas Públicas
Municipais do Ceará, que integram o Sistema
Estadual de Bibliotecas Públicas do Ceará,
com previsão de aquisição de 708.400 livros.
· Implantação do Serviço de Referência e
Modernização das Bibliotecas Públicas
Municipais, com o cadastramento e
transmissão de informações de interesse
público, aprimorando o relacionamento das
192 bibliotecas públicas.
· Implantação do Sistema de Bibliotecas
Comunitárias de Fortaleza, promovendo a
ampliação e atualização de seus acervos, bem
como capacitação de pessoal.
· Ampliação do Projeto Agentes da Leitura,
com a concessão de 390 bolsas.
INCENTIV
O ÀS AR
TES E CUL
TURAS DO
INCENTIVO
ARTES
CULTURAS
CEARÁ

· Implantação de ateliês comunitários, com a
aquisição de equipamentos de produção e
de comercialização de produtos de artes
visuais, em 10 municípios cearenses,
distribuídos nas 8 macrorregiões do Estado.
· Implementação da Rede de Eventos
Regionais.

· Lançamentos: do VI Edital de Incentivo às
Artes, do VII Edital de Cinema Ceará e Vídeo;
do III Edital de Apoio à Preservação do
Patrimônio Cultural e do II Edital Revela Ceará
Jovem.
MEMÓRIA CUL
TURAL
CULTURAL

· Aquisição, restauração, adaptação e
reforma de imóveis de relevância cultural.
· Execução da obra de integração do Centro
Dragão do Mar com a Biblioteca Pública
Governador Menezes Pimentel e construção
do palco da Praça Verde.
· Criação de Laboratório de Restauro para
atender demanda de conservação dos
acervos musealizados do Estado, para
profissionais dos museus existentes e pessoas
em busca de um novo campo profissional.
· Implantação do Projeto Agentes
Patrimoniais, com a seleção e capacitação
de 30 agentes patrimoniais comunitários,
beneficiando Aracati, Icó, Viçosa do Ceará,
Sobral e Fortaleza.
· Implantação da Universidade da Cultura
Popular do Ceará.
· Criação de condições formais para o
repasse do ofício dos Mestres da Cultura
para as novas gerações, em conformidade
com a Lei Estadual dos Tesouros Vivos.

Cultura

· Realização de cursos na área das artes
cênicas (atores e técnicos de espetáculos),
destinados a alunos de escolas públicas,
potencializando o uso do Centro de Artes
Cênicas do Ceará.

· Apoio financeiro à produção de CD´S nas
modalidades erudito, canto coral e banda de
música, com tiragens de aproximadamente
1.000 unidades.
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ESPORTE

2008 | PPolítica
olítica Setorial

Esses projetos desenvolvem iniciativas
inovadoras no tocante à inclusão de crianças,

conquistas por parte do Governo, na área
do Esporte e Lazer. Essa realidade tem
estimulado a adoção de políticas públicas,
que dão melhor convivência social e
integração humana, com melhores condições
de vida àqueles que necessitam viver com
dignidade.

adolescentes e jovens em situação de risco
social e pessoal, contribuindo, efetivamente,
para o combate à prostituição, à violência e
aos vícios como drogas, alcoolismo, dentre
outros. Além disso, o Governo, por meio da
SESPORTE buscou resgatar a independência
e a autoestima das pessoas de melhor idade,
ou seja, os grupos da terceira idade, por meio

A Secretaria do Esporte, tomando como

do Projeto Felizidade, cujas atividades se

referência o eixo “Sociedade Justa e Solidária”
e absolutamente comprometida com as

desenvolvem no interior das Vilas Olímpicas.

camadas mais vulneráveis da população,
investe na construção da Política Estadual do
Esporte e Lazer, como indutora do
desenvolvimento humano, da formação
integrada do cidadão, da melhoria da
qualidade de vida das pessoas, em todas as

A SESPORTE proporciona o desenvolvimento
do Esporte com inclusão social e exercício da
cidadania, executando atividades de
planejamento, articulação, coordenação e
execução de programas e projetos, e criando
canais de diálogo, participação e

regiões do Estado.

comunicação entre o Governo, instituições e

Dos resultados alcançados, destaca-se o apoio
do Governo dispensado aos projetos que

alcance de resultados de relevância social e

abriram espaços para a prática do esporte,
nas suas diversas modalidades, gerando
oportunidade de inserção social a crianças,
adolescentes e jovens das periferias de
Fortaleza e do interior do Estado, como é o
caso dos Programas/Projetos: Bolsa-Esporte,
Segundo Tempo Estadual, Esporte Superação,
Mão Amiga, Esporte na Escola e Viva +. Cabe

agentes esportivos. Isso tem propiciado o
econômica para o Estado, especialmente no
que se refere à geração de ocupação e renda
na área esportiva para profissionais de
educação física e árbitros de futebol, voleibol,
atletismo, handebol, basquetebol, dentre
outros, pelo desenvolvimento e oferta de
capacitação.
O resultado alcançado e definido na matriz

também destacar os projetos de Construção
de Pistas de Skate e de Piscinas, Reforma de 5

de Gestão por Resultados – GPR da

Vilas Olímpicas, Construção de Cobertas em
Escolas Públicas e Construção de Quadras

no número anual de pessoas atendidas com

Esportivas, bem como a Gestão de Parques
Esportivos, que ampliam o acesso da

pessoas, em 2006, para 869.986, em

SESPORTE registra um acréscimo de 25,4%
esporte e lazer, passando de 693.473
2008.

população ao esporte e ao lazer.
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Esporte

O ano de 2008 tem demonstrado avanços e

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

Matriz Gestão Por Resultados - GPR
Indicadores de Resultados

Ano Base 2006

Ano 2007

Ano 2008

Variação(%)

693.473

712.344

869.986

25,4

ESPORTE
Número anual de pessoas atendidas com esporte e
lazer

Fonte: Secretaria do Esporte/Assessoria de Desenvolvimento Institucional

Para o alcance desse resultado, destaca-se a implantação de Núcleos de Atendimento, em 184
municípios, beneficiando crianças, adolescentes e jovens inseridos nas modalidades de atletismo,
basquete, karatê, xadrez, capoeira, dança, ginástica rítmica, judô, futsal, handebol, de mesa,
voleibol, vôlei de areia e saltos ornamentais, conforme demonstra o gráfico abaixo.

Indicadores de Resultados - Desempenho
Número anual de pessoas atendidas com esporte e lazer

Esporte

Fonte: Secretaria do Esporte/Assessoria de Desenvolvimento Institucional

Também foram implantados e mantidos, por
meio do projeto Segundo Tempo Estadual –
Esporte de Superação, 233 núcleos
esportivos, em 184 municípios do Estado
(gráfico a seguir), beneficiando 46.600
crianças, adolescentes e jovens, sendo 20
núcleos em Fortaleza, abrangendo 16
bairros, e 213 núcleos no interior do Estado,
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nas modalidades demandadas pelos
municípios, como atletismo, basquete, karatê,
xadrez, dança, ginástica rítmica, judô, futsal,
handebol, tênis de mesa, voleibol, vôlei de
areia e beach soccer, hóquei sobre patins,
natação, jogos populares (tabuleiro) e futebol,
gerando 205 empregos diretos.
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Os núcleos geram oportunidades de trabalho para um total de 16 professores na Capital e 189
no interior, habilitados a desenvolverem a política do esporte educacional, orientada pela
Secretaria do Esporte. Os recursos para isso foram oriundos do Fundo de Combate à Pobreza
(FECOP), totalizando cerca de R$ 1,7 milhão.

Fonte: Secretaria do Esporte/Assessoria de Desenvolvimento Institucional

transformações. A exemplo disso, destaca-se
o projeto Bolsa-Esporte, que teve grande
impulso, distribuindo recursos que
beneficiaram 1.513 jovens talentos a partir
de 10 anos de idade, com investimentos da
ordem de R$ 2,2 milhões. O incentivo é dado
ao atleta que possui habilidade esportiva,
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assiduidade na escola e rendimento escolar.
Conforme o gráfico a seguir, o Bolsa-Esporte
teve início em 2004, e contava com 404
bolsas, passando, a partir de 2007, para
1.513 bolsas, mantendo-se em 2008, o que
demonstra um crescimento de 274,5% no
atendimento de crianças, adolescentes e

Esporte

Esporte, lazer e juventude são palavras que
caminham juntas, e juntas promovem grandes

jovens carentes de todo o Estado.
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Fonte: Secretaria do Esporte/Assessoria de Desenvolvimento Institucional

A ampliação da infraestrutura esportiva do
nosso Estado vem sendo implementada com
a Construção de Quadras Esportivas,
Coberta de Quadras em Escolas Estaduais,
Pista de Atletismo, Pistas de Skate e Gestão
de Parques Esportivos, beneficiando um total
de 60 municípios.

Esporte

Ademais, ressalte-se a implantação da nova
Sede da Secretaria do Esporte no Estádio
Plácido Aderaldo Castelo (Castelão), dotada
de infraestrutura adequada (salas, auditório,
etc), visando fortalecer as ações do Esporte,
aproximando o público usuário das decisões
de Governo.
Outro importante resultado alcançado em
2008 é o Programa de Capacitação e
Incentivo ao Desporto. Atendendo a
necessidades demandadas pela população
cearense no I Encontro Estadual do Esporte,
realizado em 2007, o programa visa
promover curso de formação técnica e
arbitragem em todo o Estado, contribuindo
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para a melhoria técnica e cientifica dos que
atuam na área do esporte e lazer. Foram
realizados, em 2008, os cursos nas
modalidades de atletismo, vôlei, handebol,
futsal e futebol, gerando ocupação e renda
para 36 profissionais. Cabe destacar que os
profissionais capacitados e aprovados
recebem uma certificação para arbitrar
durante um ano, sem remuneração, em jogos
de eventos da SESPORTE, para, então,
exercerem profissionalmente a carreira, o que
gera uma economia nos custos dos eventos
realizados pelo Governo do Estado nessas
modalidades. Foram inscritos em todo o
Estado 2.307 participantes entre professores
e árbitros.
Por fim , merece destacar o esforço da
Secretaria em parceria com várias outras
áreas do Governo, na elaboração da Agenda
de Encargos para pleitear a inclusão da
cidade de Fortaleza como Sede da Copa
2014.
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ESPORTE EDUCACIONAL E ESCOLAR

· Constituição e manutenção de 233 núcleos
de esporte por meio do projeto Segundo
Tempo Estadual, Esporte de Superação, em
184 nos municípios do Estado. Beneficiados
46.600 adolescentes e jovens, sendo 42.600
no Interior e 4.000 na Capital.
· Realização de atividades esportivas e de lazer
nos finais de semana, no âmbito do Projeto
Esporte na Escola, utilizando espaços das
escolas para promover o desenvolvimento
humano dos jovens e adultos. Implantados
50 núcleos, sendo 10 na capital e 40 no
interior, atendendo 7.500 crianças,
adolescentes e jovens e gerando empregos
temporários para 100 profissionais.
· Realização das Olimpíadas Escolares 2008,
com a participação de cerca de 10 mil atletas,
provenientes de 518 escolas públicas e
privadas de todo o Estado. O evento foi
realizado em nove etapas regionais e uma
estadual, gerando cerca de 884 empregos
temporários.
· Concessão de 1.513 bolsas do projeto
Bolsa-Esporte, que tem como premissa básica
estimular a prática de atividades esportivas,
de lazer e educativas para adolescentes e
jovens, cujas famílias estejam abaixo da linha
de pobreza.
ESPOR
TE DE RENDIMENT
O
ESPORTE
RENDIMENTO

· Realização do Circuito das Águas - contou
com 26 municípios, totalizando 2.050 atletas
participantes, nas modalidades de canoagem,
natação, kitesurf, windsurf, mini-regata, pesca
adulto e infantil, handebol de areia, futvôlei,
futebol de areia, vôlei de areia e atletismo. O
evento foi realizado em 5 etapas, gerando
ocupação e renda para 200 pessoas.
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· Realização do Circuito Mundial de Vôlei de
Praia em Fortaleza - contou com a
participação de 200 atletas de 28 países e
com um público de 20.000 pessoas, gerando
600 empregos temporários.
· Realização do Circuito Mundial de Kitesurf
em Fortaleza - contou com a participação de
16 paises, 51 atletas e um público de 20.000
pessoas, gerando 600 empregos
temporários.
· Apoio ao Wind em Fortaleza, com a
participação de 10 países e de 30 atletas,
gerando 450 empregos temporários.
· Realização do evento Ceará Aventura,
envolvendo cerca de 350 atletas nas
modalidades de canoagem, corrida de
orientação, parapente, asa delta, skate, patins
in-line, bicicross e arvorismo, gerando cerca
de 70 empregos temporários.
· Concessão de 50 bolsas a atletas de alto
rendimento, objetivando maximizar as
oportunidades e proporcionar a elevação dos
níveis técnicos dos atletas selecionados,
tornando-os competitivos representantes do
nosso Estado.
· Concessão de 156 passagens aéreas para
atletas de todo Estado, a fim de participarem
de campeonatos/eventos nacionais e
internacionais em diversas modalidades
esportivas.
· Benefício a cerca de 3.000 crianças,
adolescentes e jovens, no âmbito do Projeto
Mão Amiga, em 30 núcleos localizados em
estabelecimentos particulares, sendo 18
núcleos no interior do Estado e 12 em
Fortaleza, gerando novos postos de trabalho
para 35 profissionais de diversas categorias.
FORMAÇÃO DE EDUCADORES
ESPORTIVOS

· O Programa de Capacitação e Incentivo ao
Desporto promoveu cursos de arbitragem e
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Esporte
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formação, contribuindo para a melhoria
técnica e cientifica dos que atuam na área
do esporte e para a realização de eventos
esportivos promovidos pelas entidades
organizadoras do esporte cearense. Foram
patrocinados cursos nas modalidades de
atletismo, vôlei, handebol, futsal e futebol,
gerando ocupação e renda para 36
profissionais. O número em todo o Estado
atingiu um total de 2.307 participantes, entre
professores e árbitros.
ATENDIMENT
O À PESSO
A IDOSA
TENDIMENTO
PESSOA

· Benefício a 1.800 pessoas, com a realização
do Projeto Jogos da FelizIdade, que busca
resgatar a independência e a autoestima das
pessoas da melhor idade.
ATENÇÃO À PESSO
A COM DEFICIÊNCIA
PESSOA

· Realização dos Jogos Paraolímpicos para
portadores de deficiência, beneficiando cerca
de 9 municípios e 30 entidades, com a
participação de 350 atletas. O evento gerou
cerca de 100 empregos temporários.
ESPOR
TE DE PPAR
AR
TICIP
AÇÃO E LAZER
ESPORTE
ARTICIP
TICIPAÇÃO

· Realização dos VIII Jogos da Integração dos
Servidores do Estado do Ceará, contando com
a participação de 2.356 servidores/atletas,
de 40 órgãos estaduais, competindo em
diversas modalidades esportivas.

Esporte

· Realização dos IV Jogos Indígenas,
registrando a participação de 10 municípios
e 469 atletas de 8 etnias diferentes, em
diversas modalidades esportivas.
· Em execução os Jogos Abertos do Interior,
que se desenvolve em 6 etapas, e busca
incentivar as práticas esportivas no interior do
Estado, em diversas modalidades coletivas.
O projeto conta com a participação de 183
municípios, 8.000 atletas de todo o Estado,
gerando ocupação e renda para 300
professores de Educação Física.
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· Realização da Copa de Futebol Amador, que
integra comunidades municipais, com a
participação de 200 equipes de futebol em
todo o Estado, 5.000 jovens acima de 16
anos e geração de ocupação e renda para
400 profissionais..
· Em parceria com o Ronda e com o Conselho
Comunitário de Defesa Social (CCDS), o Viva
+ objetiva ocupar, com prática esportiva
crianças, adolescentes e jovens no horário
das 22 às 2h, e reduzir os índices de
criminalidade, consumo de drogas e
prostituição de crianças, adolescentes e
jovens, contribuindo para o sistema estadual
de segurança pública. Atendendo 520
crianças, adolescentes e jovens, o projeto
conta com 27 profissionais capacitados e
treinados para lidar com a população em
situação de risco social.
DESENV
OL
VIMENT
O DOS ESPOR
TES
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
ESPORTES
TUREZA
NATUREZA
RADICAIS,, DE A
AVENTURA
RADICAIS
VENTURA E NA

· Realização de Eventos Esportivos locais,
regionais e nacionais, que se encontram no
calendário esportivo do Estado, com destaque
na mídia nacional e internacional. Num total
de 90 eventos realizados, o projeto contou
com a participação 14 mil atletas, com um
público de 20 mil pessoas, gerando 1.567
novos postos de trabalho.
GESTÃO DOS EQUIP
AMENT
OS E
EQUIPAMENT
AMENTOS
AS
TIVAS
INSTALAÇÕES
ESPORTIV
INST
ALAÇÕES ESPOR
TIV

· As Vilas Olímpicas geram esporte, lazer e
convívio para mais de 20 mil pessoas, nos
bairros do Canindezinho, Castelão, Genibaú,
Messejana, Conjunto Ceará e no município
de
São
Benedito,
beneficiando
aproximadamente 6 mil crianças,
adolescentes e jovens/ mês.
· Criação, em parceria com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, da Via Exclusiva para
atividades físicas em toda a extensão da
Avenida Beira-Mar.

Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

· Continuidade das obras de reforma do
Estádio Plácido Aderaldo Castelo –
CASTELÃO.

equipamentos esportivos.

· Reforma da nova sede da SESPORTE, com
infraestrutura adequada (mobiliário em geral,
estrutura física, logística, e demais
instalações), localizada no Estádio Plácido
Aderaldo Castelo (Castelão).

· Continuidade do Programa de Capacitação
e Incentivo ao Desporto.

· Implantação do Projeto Segundo Tempo
Federal.

· Início do Projeto da Construção do
Complexo do Castelão, para a Copa 2014.

· Realização dos projetos de construção de
34 cobertas de quadras, em escolas da rede
pública estadual, beneficiando 21 municípios
da RMF e do interior do Estado.
· Realização dos projetos de construção de 7
quadras poliesportivas e de uma pista de
atletismo, em 8 municípios do interior do
Estado.
· Execução dos projetos de construção de
quadras esportivas, referentes ao Pacto de
Cooperação Federativa, num total de 25
quadras, beneficiando 21 municípios.

2009 | PPropostas
ropostas
· Continuidade da execução dos projetos de
Construção de Cobertas em Quadras
Esportivas em Escolas Estaduais.
· Continuidade da Construção de Pistas de
Skate, na Capital e no interior do Estado.
· Continuidade do contrato de recuperação
e manutenção do Estádio Plácido Aderaldo
Castelo – Castelão.
· Continuidade da realização do projeto para
reforma das Vilas Olímpicas do Castelão,
Genibaú, Messejana, Canindezinho e
Conjunto Ceará.

Esporte

· Projeto construção de piscinas nas Vilas
Olímpicas.
· Implantação e implementação do
Calendário Esportivo Anual.
· Implementação do projeto para Academia
Popular na Vila Olímpica do Castelão, com
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009
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DEFENSORIA PÚBLICA

2008 | PPolítica
olítica Setorial
O mandamento constitucional da assistência
jurídica integral e gratuita aos vulneráveis
sociais cearenses é materializado por meio
da presença da Defensoria Pública nos locais
de menor Índice de Desenvolvimento Humano
– IDH.

Essencial à Justiça

O resultado setorial da Defensoria Pública,
conforme indicadores contidos na Matriz de
Gestão Por Resultado 2008, é o acesso à
justiça integral e gratuita de 388.889
pessoas, contra 353.536 em 2007.
Contudo, o alcance dos resultados da
Defensoria Pública não são apurados
somente em razão dos atendimentos
tradicionais de assistência jurídica integral e
gratuita individual, tendo em vista a
repercussão igualmente importante de outras
atividades por ela exercidas, entre as quais: i)
a tutela coletiva (estabelecida pela Lei 11448/
07), que autoriza e recomenda a propositura
de várias Ações Civis Públicas e a realização
de Termos de Ajustamento de Conduta em
defesa da ampliação da efetivação do acesso
à Justiça, potencializando os resultados do
serviço através do Núcleo de Ações Coletivas
– NAC (uma só ação beneficia inúmeras
pessoas); ii) o desenvolvimento de campanhas
(como a campanha em defesa do idoso e a
em defesa da criança e do adolescente, com
distribuição de cartilhas educativas); iii)
atendimentos coletivos, com a participação
semanal em programas de rádio
respondendo perguntas dos assistidos em
diversas áreas (consumidor, família,
ambiental, cível), iv) a realização do projeto
“Defensoria na Praça, perto do povo”, na
capital e no interior do Estado, v) a
intervenção jurídica preventiva e articulada,
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a exemplo da realizada na cidade de
Miraíma, otimizando o desenvolvimento de
projetos de outros setores do Governo
cearense, e vi) a execução dos projetos de
Núcleos Descentralizados.
O cidadão que necessita de serviços da
Defensoria Pública pode dispor deles em
vários locais de atendimento, mais próximo
de sua residência, numa ampla rede de
serviços de defesa e garantia de direitos,
destinada a promover a cidadania,
contribuindo para diminuir as desigualdades
sociais por meio da implantação de
programas e projetos voltados para criação
de novas comarcas no interior e núcleos
descentralizados em bairros da periferia da
Capital e área Metropolitana.
Nesse sentido, foram implantados 7 Núcleos
Avançados de Atendimento em Fortaleza
(Bom Jardim, Conjunto Ceará, Ellery,
Mucuripe, Tancredo Neves, Messejana e João
XXIII) e criados 13 Núcleos Avançados de
Atendimento da Defensoria Pública, nas
Comarcas de Limoeiro do Norte, Caucaia,
Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú,
Sobral, Crato, Tauá, Crateús, Camocim,
Aracati, Quixadá e Tianguá.
Os Núcleos desenvolvem ações que
promovem os direitos dos cidadãos, na ampla
perspectiva de sua efetivação, contemplando
não apenas o acesso ao Poder Judiciário,
como também a assessoria jurídica e social,
a consultoria jurídica e a administração dos
meios alternativos de solução de conflitos
(Conciliação, Mediação, Negociação e
Facilitação do Diálogo). Isso proporciona uma
redução de custos e aumento da celeridade
do Poder Judiciário, já que o Defensor não
precisa se utilizar da máquina estatal para
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Para 2009, como concretização do preceito
constitucional de acesso à justiça, a política
pública de assistência jurídica será
fortalecida, com a ampliação do atendimento
jurídico itinerante.
A efetiva estruturação da Defensoria Pública
é um desafio e uma necessidade, cujas
implicações tangenciam desde as políticas de
segurança pública até a própria questão da
legitimidade do Estado Democrático de
Direito, não havendo como se falar em
exercício de cidadania sem que se
instrumentalize a salvaguarda de todos os
outros direitos previstos em nosso sistema
jurídico.
Evidenciam-se os profícuos resultados do
pioneiro Projeto RECONSTRUINDO A
LIBERDADE, coordenado pelo Núcleo de
Execução Penal da Defensoria Pública –
NUDEP, que registrou um aumento, em
relação a 2007, de 474% do atendimento
da Defensoria Pública no Sistema Carcerário.
O IPPS, por exemplo, é, hoje, o
estabelecimento que mais transfere apenados
para o semiaberto, reduzindo a sua
população, que já foi de cerca de 1.800
reclusos, para, aproximadamente 1.100.
Destaque-se o Projeto Themis, cujas ações
visam garantir a efetividade do cumprimento
da lei penal, potencializando o direito
constitucional de acesso à Justiça, na ampla
perspectiva de efetivação de direitos
individuais fundamentais, utilizando princípios
de Justiça Restaurativa em atendimento
integrado à população carcerária e às
famílias das vítimas. Proporciona às pessoas
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

presas provisoriamente, nas delegacias e
presídios da Região Metropolitana,
assistência jurídica imediata, para preservar
seu direito de ir e vir, por meio de instrumentos
jurídicos possíveis (liberdade provisória com
ou sem fiança, habeas corpus, relaxamento
de prisão), com previsão de funcionamento
nos três turnos, em regime de plantão.
O Projeto atua de forma sistêmica com o
Programa Ronda do Quarteirão, garantindo
a permanência em delegacias somente
daqueles que não têm o direito de responder
em liberdade. Objetivamente, evita-se a
superlotação desnecessária do sistema
carcerário e, subjetivamente, aumenta-se a
credibilidade das prisões e a sensação de
Justiça e Segurança da população.
Também em 2008 é destaque o início da
implantação do Centro de Estudos Jurídicos,
entidade criada para promover a atualização
profissional e o aperfeiçoamento técnico dos
membros, estagiários e servidores, realizando
cursos, conferências, seminários e outras
atividades científicas, relativas às áreas de
atuação e às atribuições institucionais da
Defensoria Pública do Estado.
Esses indicadores fazem do Estado do Ceará
uma referência nacional no modelo de gestão
por resultados, no que se refere à ampliação
do atendimento da Defensoria Pública-geral
do Estado, nas Comarcas do interior, com
maiores índices populacionais e de maior
volume processual, democratizando os
serviços prestados, ampliando, assim, o
atendimento com qualidade a todas as
regiões do Estado.
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2008
· Fortalecimento de núcleos especializados no
atendimento de assistência jurídica gratuita
em Fortaleza, áreas metropolitanas e
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resolver os conflitos. Esses núcleos,
descentralizados de atendimento, além de,
pela proximidade geográfica, disponibilizar o
serviço ao cidadão, potencializa os seus
resultados com a execução paralela de 3
programas: assistência jurídica, educação
popular e mediação comunitária.

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

Comarcas do Interior, contribuindo para atender segmentos da população carente, maior vítima
do desrespeito aos direitos humanos.

NÚCLEOS CRIADOS

ATENDIMENTOS - 2008

- DO IDOSO

5.794

- DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

5.053

- DA DEFESA DA MULHER

3.388

- DA CONCILIAÇÃO

6.158

- DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

1.694

- DO PRESO

18.518

- DO CONSUMIDOR

4.080

· Aumento no número de atendimento de 353.536 para 388.889 pessoas.
EVOLUÇÃO DO Nº DE ATENDIMENTO
2007 A 2008

Essencial à Justiça

· Implantação do Projeto Themis – Núcleo de
Assistência Jurídica aos Presos Provisórios das
Delegacias de Polícia de Fortaleza.

· Em fase de construção, a sede própria da
Defensoria Pública Geral do Estado.

· Implantação do Centro de Estudos Jurídicos.

· Implantação do subsídio para os Defensores
Públicos.

· Implantação de 7 Núcleos Avançados de
Atendimento em Fortaleza (Bom Jardim,
Conjunto Ceará, Ellery, Mucuripe, Tancredo
Neves, Messejana e João XXIII).

· Inicio da implantação, com recursos do
PNUD – Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento, da CRC – Central de
Relacionamento com o cidadão.

· Criação de 13 Núcleos Avançados de
Atendimento da Defensoria Pública, nas
Comarcas de Limoeiro do Norte, Caucaia,
Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú,
Sobral, Crato, Tauá, Crateús, Camocim,
Aracati, Quixadá e Tianguá.

· Realização de concurso público, nomeação
de 64 Defensores Públicos e realização do III
Curso de Formação de Defensores Públicos.
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· Fortalecimento do Núcleo de Enfrentamento
à Violência Contra a Mulher.
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· Convênios com o Governo Federal, por meio
da Secretária de Reforma do Judiciário do
Ministério da Justiça, para fortalecer os
projetos de Núcleos Descentralizados (Justiça
Comunitária), Enfrentamento à Violência
Contra a Mulher e Projeto Themis (Presos
Provisórios).
· Realização, dentre outros, do I Seminário
Defensoria Pública, o exercício de um novo
paradigma, e de formação continuada de
Defensores Públicos pela participação de
Congressos e Cursos.
· Reestruturação do site da Defensoria Pública,
iniciando a implantação do portal interativo
da Defensoria Pública.
· Aquisição de equipamentos de informática
e de veículos.
· Implantação do Fortalecimento da
Defensoria Pública de Segundo Grau e
criação do Escritório da Defensoria Pública
em Brasília.
· Criação da Revista da Defensoria Pública.
· Implantação do Núcleo especializado da
Criança e do Adolescente, do Idoso, e de
Moradia e Regularização fundiária.

· Fortalecimento da Tecnologia da Informação
na Defensoria Pública e implantação do
serviço de call center.

2009 | PPropostas
ropostas
A Defensoria Pública apresentou Projetos que
serão executados com recursos de
investimentos do Monitoramento de Ações e
Projetos Prioritários, tendo como Fonte o
Tesouro do Estado, estimado em R$ 2,3
milhões:
· Ampliação e conclusão de núcleos de
descentralização dos serviços prestados de
assistência jurídica gratuita.
· Conclusão da construção da sede da
Defensoria Pública Geral do Estado do
Ceará, em Fortaleza.
· Aquisição de equipamentos para os Núcleos
Avançados de Atendimento da Defensoria
Pública.
· Convocação de 60 Defensores Públicos.
· Implantação de 2 Unidades de Atendimento
Móvel da Defensoria Pública, no Cariri e
Sobral.

Essencial à Justiça

· Ampliação coordenada da interiorização da
Defensoria Pública, mantendo o padrão de
qualidade em todos os órgãos de atuação.

· Fortalecimento da Ouvidoria da DPGE,
ampliando o contato propositivo e direto do
cidadão com a Defensoria Pública.
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PLANEJAMENT
O E GESTÃO
PLANEJAMENTO

A Secretaria do Planejamento e Gestão
(SEPLAG) tem como foco principal a gestão
da coisa pública, assumindo um papel
determinante para que os programas
finalísticos de governo atinjam seus objetivos.
Para tanto, executou ações preconizadas em
seus programas prioritários, destacando-se:
i) Gestão do Planejamento, com a
consolidação do modelo de Gestão por
Resultado - GPR - e Planejamento
Participativo Regionalizado; ii) Gestão de
Compras, Bens e Serviços Públicos,
contribuindo para uma substancial redução
na economia, gerada pelas compras
governamentais; iii) Tecnologia da Informação
e Comunicação, com melhoria da rede de
comunicação e sistemas informatizados; iv)
Valorização do Servidor, com espaços de
negociação e oportunidades de capacitação.
Em 2008, a SEPLAG, em parceria com a ViceGovernadoria, realizou mais uma etapa da
gestão participativa do Plano Plurianual
2008-2011 Regionalizado. No total, foram
14 oficinas regionais e um Fórum Estadual
de Monitoramento das Ações e Projetos
Prioritários realizados, quando foram
apresentadas as ações desenvolvidas e
programadas pelo Governo e promovida a
discussão das prioridades para o orçamento
estadual do ano de 2009.
Para dar maior transparência às ações de
governo, foram elaborados 8 cadernos
regionais, contendo o mapeamento das
ações e projetos prioritários, bem como o
perfil demográfico e socioeconômico de cada
macrorregião do Estado.
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Durante o exercício de 2008, a SEPLAG
consolidou o Modelo de Gestão Pública por
Resultados, que teve suas matrizes redefinidas
quanto aos indicadores de resultados
setoriais, programas prioritários, indicadores
de produto e metas previstas de acordo com
o Plano Plurianual 2008 - 2011.
Ainda na área de Planejamento, merece
destaque o monitoramento da ação
governamental, feito por meio do sistema de
Monitoramento de Ações e Projetos
Prioritários - MAPP, desenvolvido em 2007,
inicialmente, em planilhas eletrônicas. A partir
do segundo semestre de 2007, o sistema
sofreu uma reformulação, transformando-se
no Sistema Gerencial WebMapp, com
módulos de planejamento, acompanhamento
e monitoria que são acessados com
frequência pelo Governador do Estado,
Secretários e Gerentes de Programas e
Projetos.
Atualmente o Webmapp conta com
aproximadamente 3.100 projetos, com
recursos da ordem de R$ 2,33 bilhões, dos
quais foi empenhado o valor de 1,79 bilhão,
correspondendo a 76,54% do programado.
No que se refere ao Orçamento Geral do
Estado, para o exercício de 2008, foi fixada
uma despesa inicial em R$ 11.297,9 milhões,
distribuídos entre seus Órgãos, Fundos,
Fundações, Empresas Públicas e Sociedades
de Economia Mista.
Esse montante compreende o orçamento
Fiscal, de Seguridade Social e de Investimentos
das Estatais. Entretanto, considerando-se
exclusivamente o Orçamento Fiscal e de
Seguridade, a despesa inicial fixada para o
exercício é de R$ 10.919,4 milhões.
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Em decorrência dos créditos adicionais abertos durante a execução orçamentária, o Orçamento
do Estado (fiscal e seguridade) passou para 12.648,9 milhões, representando, em termos relativos,
um acréscimo total de 15,8% em relação ao orçamento inicial.
Orçamento Fiscal / Seguridade
Acompanhamento da Execução Orçamentária
Orçamento Autorizado por Fonte
Posição até 31/12/2008

A despesa total realizada, até dezembro de 2008, alcançou o montante de R$ 8.741,7 milhões,
representando 77,5% da despesa autorizada (Lei + Créditos Adicionais). Segundo as fontes de
Recursos, o Tesouro realizou 91,7% da despesa autorizada, enquanto as Outras Fontes atingiram
34,0%.

Planejamento e Gestão

Orçamento Fiscal / Seguridade
Acompanhamento da Execução Orçamentária
Despesa Empenhada por Fonte
Posição até 31/12/2008

Comparando-se as despesas empenhadas
em 2007 com as de 2008, percebe-se que
houve um crescimento em termos absolutos,
decorrente principalmente do aumento de
investimentos realizados no Estado. Esse
grupo contempla grandes programas de
investimento, tais como: Programa
Habitacional, de Saneamento Ambiental,
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Ronda, Transporte Metro-FerroviárioRodoviário,
Padrões
Básicos
de
Funcionamento das Unidades de Ensino,
Desenvolvimento de Destinos e Produtos
Turísticos, Gerenciamento e Integração de
Recursos Hídricos, Fortalecimento da Atenção
a Saúde nos Níveis Secundário e Terciário e
Estruturação e Requalificação Urbana.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

GESTÃO ÉTICA, EFICIENTE E PARTICIPATIVA

Orçamento Fiscal / Seguridade
Acompanhamento da Execução Orçamentária
Despesa Empenhada por Grupo de Despesa – Todas as Fontes
Comparativo 2007 x 2008

No âmbito das despesas por função, constata-se que a maior parte dos recursos foi aplicada
nas funções de Previdência Social, Educação, Encargos Especiais, Saúde e Segurança Pública.

Planejamento e Gestão

Orçamento Fiscal / Seguridade
Acompanhamento da Execução Orçamentária
Despesa Empenhada por Função – Fonte Tesouro
Posição até 31/12/2008
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No que se refere ao Prêmio Ceará Vida
Melhor, que foi instituído com o objetivo de
incentivar os municípios cearenses a
perseguirem maiores avanços nos seus
indicadores de saúde, educação e renda,
destacam-se, em 2008, a Certificação aos
30 primeiros municípios, a título de
reconhecimento pelo seu desempenho e um
Prêmio, em dinheiro, que será utilizado na
execução de um Projeto Social de âmbito
municipal.
Após a divulgação do ranking desses
primeiros 30 municípios, as ONGs que ali
atuam foram convocadas a enviar um projeto
social nas áreas de atuação do Prêmio Ceará
Vida Melhor (Saúde, Educação e Geração de
Renda). Esses projetos, após análise da equipe
técnica da SEPLAG, foram aprovados pelo
Comitê Gestor do Prêmio, que selecionou os
15 melhores projetos de igual número de
entidades.
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Ao longo de 2008, a SEPLAG monitorou a
execução de 12 operações de crédito em fase
de desembolso, com garantia do Tesouro
Estadual. Até setembro/2008, os
desembolsos totais dessas operações
atingiram o equivalente a R$ 79,6 milhões.
Merece destaque a contratação de duas
novas operações no exercício de 2008, com
financiamento do BNDES, no valor global de
R$ 160,0 milhões, cujas preparações e
negociações tiveram início ainda em 2007.
Ademais, novos financiamentos foram
articulados durante o ano. São cerca de
R$ 752,0 milhões com o BNDES, e, em torno
de US$ 1,0 bilhão, com o BIRD e o BID.
Ainda no âmbito da cooperação técnicofinanceira, sobressai a captação de recursos
por intermédio de convênios, tendo sido
cadastrados, no ano, o valor de R$ 6,0
milhões; os projetos de cooperação financeira
não-reembolsáveis, em execução, com um
montante de R$ 7,2 milhões; e os Contratos
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de Gestão com Organizações Sociais, que
perfizeram um total de R$ 78,0 milhões.
Na área do Desenvolvimento Institucional
Interno, destacam-se, entre outras, as
atividades de revisão do Planejamento
Estratégico da Secretaria, a racionalização/
documentação
de
processos,
o
monitoramento dos Planos de Ação e de
Indicadores da Matriz de GPR, o Programa
“Previdência com Qualidade”, a realização
do Congresso Ceará Gestão Pública e a
implantação do Sistema de Diárias e
Passagens.
No que diz respeito ao setor de Gestão de
Pessoas, não se pode perder de vista o esforço
da SEPLAG na criação da Mesa Estadual de
Negociação Permanente (MENP), instituída
ainda em 2007, conforme a Lei nº 13.931,
de 26.7.2007, e Decreto nº 28.904, de
4.10.2007. A sua finalidade é o
estabelecimento de um canal permanente de
negociação entre o Governo do Estado e os
trabalhadores do serviço público estadual.
No período de out/2007 a Nov/2008, foram
realizadas 18 reuniões entre representantes
do Estado com os dos Sindicatos das várias
categorias. Foram 13 Reuniões Ordinárias e
5 Extraordinárias, em que se discutiu temas
de natureza econômica e de natureza social,
além de outros assuntos de interesse das
partes envolvidas.
Quanto à modernização da gestão do
Estado, foram realizadas ações de
coordenação relativas à elaboração e análise
de propostas de alteração nas estruturas
organizacionais e nos regulamentos dos
órgãos e entidades do governo estadual. Além
dessas, coube à SEPLAG a coordenação
Estadual do Programa Nacional de Apoio à
Modernização da Gestão e do Planejamento
dos Estados e do Distrito Federal (PNAGE) e
do Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização (GESPÚBLICA).
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009
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Ainda na área de Previdência, o Governo
contratou consultoria especializada para
apuração do déficit atuarial.
Outra marca do ano de 2008 da Secretaria
foi a publicação da Lei nº 14.082, de
16.1.2008, que criou a Coordenadoria de
Perícia Médica (COPEM), dentro do quadro
organizacional da SEPLAG. Com isso, foi
promovida a unificação das Perícias Civil e
Militar do Estado. Desde então, a COPEM
vem passando por uma fase de Implantação
do seu novo quadro de pessoal e
reestruturação organizacional, no intuito de
se adequar ao que preceitua a nova Lei de
Unificação e melhorar o atendimento aos
servidores civis e militares estaduais.
Na área de saúde dos servidores do Estado,
gerida pelo ISSEC, conta-se atualmente com
123.791 beneficiários regularmente inscritos,
aptos a utilizar os serviços de saúde
oferecidos, significando um crescimento de
1.996 pessoas no quadro de beneficiários,
tanto na capital quanto no interior, como a
seguir apresentado:
- 2007 - Capital (76.497 beneficiários),
Interior (45.190 beneficiários), Total
(121.687 beneficiários).
- 2008 - Capital (77.754 beneficiários),
Interior (46.037 beneficiários), Total
(123.791 beneficiários).
A rede credenciada de atendimento,
constituída por profissionais de saúde,
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clínicas, laboratórios e hospitais,
comparando-se o final do ano de 2007 com
a realidade atual (dezembro 2008), mostrouse bem mais ampla e diversificada em todo o
Estado, tendo havido um crescimento de
29,4% nesse período. Um fato altamente
positivo, além da ampliação da rede na
capital (26,1%), foi o aumento mais
expressivo da rede no interior (38,7%),
possibilitando uma melhor assistência à saúde
aos beneficiários que residem nas regiões
interioranas do Estado.
Na área de Gestão de Compras,
alcançaram-se melhores resultados em 2008
do que no ano anterior, haja vista a
implantação e implementação de diversos
sistemas, como: sistema informatizado de
Registro de Preços, com introdução de todos
os módulos; melhorias no Sistema de
Catálogo de Bens Materiais e Serviços;
Sistema Certificado de Registro Cadastral;
Banco de Preços; e registro de Preços de
passagem aérea, veículos, material de
consumo, material permanente, suprimento
de informática, gerenciamento de
abastecimento e manutenção leve da frota
do Estado, impressos, etc, gerando ganhos
de escala nas compras do Estado.
Na área de Pesquisa e Estratégia Econômica,
coordenada pelo IPECE, houve substancial
contribuição para a consecução dos objetivos
estratégicos do Governo, tendo sido
realizados 57 projetos, que produziram um
total de 842 produtos, englobando
publicações, estudos, entre outros, nas
dimensões sociais, econômicas e geográficas.
No que se refere à área de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), a SEPLAG
passou a planejar, monitorar e coordenar as
políticas de TIC e a desenvolver projetos que
beneficiam não só ações do Governo, mas
também o cidadão cearense.
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Na Gestão Previdenciária, o regime próprio
de previdência social do Estado do Ceará,
segundo estudo realizado pela SEPLAG, por
meio de sua Coordenadoria de Gestão
Previdenciária (CPREV), a quantidade de
segurados do RPPS/SUPSEC totalizava
124.222, sendo 76.614 ativos, 32.303
aposentados e 15.305 pensionistas,
englobando os servidores de todos os Poderes.
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Destacam-se pelo seu caráter mais estratégico
os projetos do Sistema Governamental de
Gestão por Resultados (S2GPR), do Cinturão
Digital e o Programa de Software Livre. O
S2GPR visa contratar a implementação dos
subsistemas de contabilidade, compras,
orçamento, folha de pagamento e patrimônio,
por meio das especificações de um
middleware que integre os sistemas existentes
nas secretarias estaduais. No ano de 2008,
o grande resultado do projeto foi a entrega
definitiva de todo o módulo de Compras
Governamentais e apresentação da
arquitetura do middleware.
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Coordenado pela ETICE, o Cinturão Digital
é o grande projeto do Governo na área de
TIC. Seu objetivo principal é prover o Estado
com uma infraestrutura de fibras ópticas,
com uma cobertura de atendimento de 82%
da população urbana, até o final de 2009.
Na primeira fase, o Governo espera interligar
as instituições governamentais nessa rede. A
intenção posterior é viabilizar, mediante
parceria com o setor privado, o acesso da
população de menor poder aquisitivo aos
serviços oferecidos por essa infraestrutura
digital, de maneira que o cidadão possa se
beneficiar da rede de forma efetiva.
O Estado avançou em 2008 na execução
do Projeto de Software Livre, tendo realizado
as seguintes atividades: i) oficina de
Planejamento; ii) elaboração de manuais e
orientações técnicas (Plano de Migração,
Decretos e Resoluções); iii) implantação do
Portal; iv) implantação dos Fóruns Virtuais
para fomentar a colaboração no
desenvolvimento e implantação do Software
Livre
v) planejamento e contratação de 7 cursos
para multiplicadores nas ferramentas livres
homologadas e recomendadas pelo governo,
sendo oferecidas 795 vagas com carga
horária total de 444 h/a; vi) realização de
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3 Seminários de Acompanhamento dos
Planos de Ação da política de software livre;
vii) realização de diagnóstico para a migração
dos sistemas legados em todos os órgãos e
entidades do Governo; e viii) elaboração dos
planos de migração dos softwares
homologados e recomendados pelos órgãos
e entidades do Governo.

2008 | Realizações
PLANEJAMENT
O ESTRA
TÉGICO
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

O RÇAMENT
O P AR
TICIP
ATIV
O
RÇAMENTO
ARTICIP
TICIPA
TIVO
D E 2009

E

R EGIONALIZADO

· Realização de 14 Oficinas Regionais,
envolvendo 1.056 participantes; 1 oficina de
Integração das Ações de Governo, na Região
do Cariri, com o envolvimento de 57 técnicos
do Estado com atuação na região; e 1 oficina
de construção do Plano de Integração das
Ações de Governo, com a participação de
30 técnicos e gestores das diversas
secretarias do Estado.
· Elaboração de 8 Cadernos Regionais,
contendo o mapeamento das ações e projetos
prioritários do Governo do Estado para 2008/
2010, por macrorregião de planejamento.
· Realização do 2º Fórum Estadual de
Planejamento Participativo Regionalizado –
PPR.
Gestão por Resultados
· Aprimoramento das Matrizes de GPR, com
redefinição de resultados e indicadores
setoriais.
· Elaboração do painel de controle da GPR
relativo a 2007.
P LANEJAMENT
O O RÇAMENTÁRIO
LANEJAMENTO
· Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009,
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· Manual Técnico de Orçamento, contendo
orientações técnicas necessárias à
elaboração dos Orçamentos Fiscal, da
Seguridade Social e de Investimento, para o
exercício de 2009.
· Projeto de Lei Orçamentária Anual para
2009, compreendendo o orçamento fiscal,
o orçamento da seguridade social e o
orçamento de investimento das empresas
controladas em que o Estado, direta ou
indiretamente, detém a maioria do capital
social votante.
· Projeto de Lei de Criação e Alteração de
programas e ações orçamentárias do PPA
2008-2011, com o objetivo de evidenciar,
com maior transparência, o planejamento
orçamentário.
· Decreto de Descentralização Orçamentária
nº 29.120, de 19 de fevereiro de 2008, que
regulamenta a execução orçamentária das
despesas mediante a descentralização do
orçamento.
· Análise de cerca de 1.160 ofícios de
solicitações de créditos adicionais,
culminando na elaboração de 9 Projetos de
Lei de abertura de créditos especiais,
destinados a despesas para as quais não
havia dotação orçamentária específica na Lei
Orçamentária Anual, e 88 decretos de
abertura de créditos suplementares, para
reforço de dotações orçamentárias,
viabilizando a execução financeira da
programação governamental.
M ONIT
ORAMENT
O
ONITORAMENT
ORAMENTO
G OVERNO

E

A VALIAÇÃO

D AS

A ÇÕES

DE

· Consolidação do Webmapp, com o
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desenvolvimento dos módulos de
acompanhamento, monitoria e consulta.
· Definição de uma nova arquitetura para o
SIAP 2009, incorporando a programação
físico-financeira e integrando-a ao MAPP.
· Aprimoramento da metodologia de
acompanhamento dos projetos de custeio e
investimento do Governo.
· Diagnóstico da situação atual do
planejamento nos órgãos da administração
direta e indireta.
· Elaboração da Mensagem de Governo à
Assembleia Legislativa, ano de 2008,
referente às realizações do exercício de 2007.
· Elaboração do relatório do Tribunal de
Contas do Estado (TCE), referente aos
programas e projetos de 2007.
P RÊMIO C EARÁ V IDA M ELHOR (PCVM)
· Certificação aos 30 primeiros municípios,
com premiação, em dinheiro, no valor de 1,6
milhão para projetos de natureza social, e R$
400 mil destinados a 15 organizações nãogovernamentais, dos municípios premiados
e finalistas do processo de seleção.
· Capacitação em elaboração de projetos das
15 organizações não- governamentais
(ONGs) premiadas.
C OOPERAÇÃO T ÉCNICO - FINANCEIRA
· Viabilização de operações de crédito, com
o monitoramento da execução de operações
de crédito em fase de desembolso,
responsáveis pelo financiamento de doze
projetos cujos desembolsos totais atingiram
o equivalente a R$ 79,6 milhões.
· Contratação de duas novas operações, cujas
preparações e negociações tiveram início
ainda em 2007, tendo, em junho, sido
celebrado com o BNDES um contrato de
financiamento de R$ 142,3 milhões,
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estabelecendo as prioridades, os objetivos e
estratégias da administração pública
estadual, para o exercício financeiro
subseqüente, e as metas fiscais para o
exercício de 2009.
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destinado à linha sul do Trem Metropolitano
de Fortaleza-METROFOR. Igualmente com o
BNDES, foi assinado o contrato de abertura
de crédito para o Programa de Modernização
das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e
Patrimonial da Administração do Estado do
Ceará – PMAE, no valor de R$ 17,7 milhões.
· Durante o ano, articulou-se a preparação
dos novos financiamentos, conforme

especificações constantes da tabela a seguir.
Estima-se que, até o final do exercício, sejam
assinados os contratos de financiamento do
Terminal de Múltiplo Uso do Porto do Pecém
- TMUT, no valor de R$ 275,7 milhões, com
o BNDES, e a segunda operação Swap, com
o BIRD, no valor de US$ 240 milhões, para o
Projeto de Apoio à Inclusão Social e ao
Crescimento Econômico no Ceará.

Operações de Crédito a contratar
SETORIAL

AGENTE

PROJETO

RESPONSÁVEL

FINANCIEIRO

OPERAÇÕES INTERNAS
CIDADES
SEINFRA

VALOR TOTAL
R$ MIL

US$ MIL

751.906

-

Cidades do Ceará - Contrapartida

BNDES

32.000

-

Terminal de Gás do Porto do Pecém

BNDES

82.481

-

Correia Transportadora do Porto do Pecém
Terminal de Cargas G. do Pecém - TMUT

66.696

-

275.729

-

SETUR

Pavilhão de Feiras do Ceará

BNDES

150.000

-

SEDUC

Programa de Apoio à Educação Infantil

BNDES

96.000

-

40.000

-

Programa Caminho da Escola
SEPLAG

CAIXA

PNAGE

OPERAÇÕES EXTERNAS

9.000

-

-

1.002.136

SEFAZ

PROFISCO - Modernização da Gestão Fiscal

BID

-

41.000

SEINFRA/DER

Programa Rodoviário - Ceará III

BID

-

158.620

SESA

Melhoria e Expansão da Assist. Especializada

BID

-

77.000
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em Saúde
STDS

PROARES II

BID

-

45.000

SETUR

PRODETUR Nacional - Ceará

BID

-

150.000

Desenvolv. Urbano de Polos Regionais

BID

-

66.500

CIDADES

Cidades do Ceará (Cariri Central)

BIRD

-

46.000

SEPLAG/IPECE

SWAP II - Cresc. Econ. c/ Inclusão Social

BIRD

-

240.000

SRH

PROGERIRH II - Financiamento Adicional

BIRD

-

103.015

SDA

SÃO JOSÉ III

BIRD

-

75.001

751.906 1.002.136

TOTAL D
AS OPERAÇÕES A CONTRA
TAR (EM MOED
A MIL)
DAS
CONTRAT
MOEDA

· Convênios - A captação de recursos por
meio de convênios é realizada de forma
descentralizada pelos órgãos setoriais, com
o apoio da SEPLAG/COTEF. No presente
exercício, foram cadastrados e validados no
SIAP convênios que totalizaram em torno de
R$ 6,0 milhões.
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· Realização de Cooperação TécnicoFinanceira – O Estado do Ceará conta,
atualmente, com três projetos de cooperação
financeira não-reembolsáveis, em execução,
e mais dois em fase de negociação, no valor
total US$ 7,2 milhões:
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- Projeto Mata Branca - conta com recursos
do Global Environment Facility (GEF),
gerido pelo Banco Mundial, para a
conservação e a gestão sustentável do
Bioma Caatinga.

· Coordenação do modelo de remuneração
variável de 2008 (GDPO/GDAG), tendo sido
firmados contratos de metas individuais para
os servidores e institucionais para as Unidades
Orgânicas da SEPLAG.

- Projeto de Desenvolvimento Econômico
Regional do Ceará (Cidades do Ceará –
Cariri Central) - com o apoio do Banco
Mundial, e com recursos originários do
Japan Policy and Human Resources
Development Fund (PHRD), o Estado
desenvolve os investimentos necessários à
preparação do Projeto.

· Racionalização/Documentação
tramitação de processos.

· Suporte à preparação do Programa de
Apoio às Reformas Sociais - PROARES II e do
Programa-Piloto de Manutenção Rodoviária,
em negociação com o BID, a ser suprido pelo
Japan Special Fund (JSF) e pelo Fundo para
Preparação de Projetos de Infraestrutura
(Infrafund), respectivamente.
· Celebração de 11 Contratos de Gestão com
Organizações Sociais, perfazendo um total
de R$ 78 milhões.
D ESENV
OL
VIMENT
O I NSTITUCIONAL
ESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
· Coordenação dos instrumentos de
planejamento internos da SEPLAG, como a
Lei Orçamentária para 2008 e a
consolidação dos projetos prioritários do
MAPP, da SEPLAG e suas Vinculadas.
· Revisão do planejamento estratégico e
compatibilização do Regulamento, Estrutura,
Matriz de GPR, Projetos MAPP e Planos de
Ação da SEPLAG.

Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

· Edição da Revista Ceará Gestão Pública,
tendo sido editadas 5 Revistas em 2008, com
divulgação das atividades desenvolvidas pela
SEPLAG e de suas Vinculadas, além de outras
matérias de caráter geral, de interesse de
outras Secretarias Setoriais.
· Monitoramento dos Planos de Ação e de
Indicadores da Matriz de GPR da SEPLAG.
· Participação no Programa de Previdência
com Qualidade, capacitando os servidores
de todos os Órgãos do Estado e
desenvolvendo um mutirão de análise. Foi
zerado um estoque de quase 1.200
processos e criada uma rede de 90
colaboradores capacitados, dos quais 32
foram certificados e selecionados 64
multiplicadores da Qualidade na Previdência
e criado o Selo de Qualidade.
· Realização do Congresso Ceará Gestão
Pública, com a participação de 600 pessoas.
· Adequação do modelo de avaliação de
desempenho desenvolvido pela Consultora
Deloitte (que havia desenvolvido o modelo da
antiga SEAD) ao modelo adotado pela
SEPLAG (GDPO/GDAG).
· Implementação do novo fluxo de diárias e
passagens, criando-se o Sistema
automatizado, com a realização de
treinamento de servidores.
G ESTÃO

DE

P ESSOAS

· Análise de 4.500 processos, incluindo-se
nomeação, concursos, cessão, remoção,
estagiários; conclusão dos concursos
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- Programa de Desenvolvimento Urbano de
Pólos Regionais – será implementado nas
Regiões do Baixo Jaguaribe e da Ibiapaba.
O Estado celebrou acordo de cooperação
com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento-BID, com recursos
provenientes do Fundo Fiduciário de
Cooperação Técnica Portuguesa e do
Fundo Geral de Cooperação da Espanha.

na
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públicos da SEFAZ, SEJUS, SESA, Médico e
Nível Médio e DETRAN, afora os concursos
que se encontram em andamento para a
Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil,
Delegado e Escrivão, SESA, Nível Superior,
PGE e DPGE.
· Remoção/Cessão/Afastamento, objetivando
suprir carência de servidores nos órgãos/
entidades da Administração Pública; minuta
de 15 decretos e de 515 atos/portarias.
· Recebimento, pelos Órgãos Estaduais, de
cerca de 1.441 estagiários entre os níveis
médio e superior, proporcionando a
complementação de ensino e aprendizagem
a estudantes de ensino médio, técnico e
superior, por meio de convênios como a
UFC, UNIFOR, Christus, CEFET, FUNECE,
FIC, CENTEC, FA7, Organização Farias
Brito, Faculdade Latino Americana de
Educação, FANOR, Faculdade Evolutivo,
Faculdades Cearenses.
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· Realização de atos de nomeação para cerca
de 3 mil concursados.
· Melhoria da eficácia na gestão da folha de
pagamento do Poder Executivo Estadual,
cumprindo-se fielmente o calendário de
pagamento dos 53 Órgãos Estaduais,
observando-se um fluxo de informações
rápidas e de maior confiabilidade.
· Efetivação de 1.042 nomeações/
designações; 826 exonerações; 5.746
certidões emitidas, com identificação de
acumulações ilícitas de cargos públicos, no
âmbito do Poder Executivo Estadual;
cadastramento de 170 contratos no Sistema
SISTER de controle de terceirizado e análise
de 42 processos de reclamação trabalhista.
· Mesa Estadual de Negociação Permanente
(MENP) - Realização de 18 reuniões (13
Ordinárias e 5 Extraordinárias), para
discussão de temas de natureza econômica
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e de natureza social, com as diversas
categorias de servidores públicos.
D ESENV
OL
VIMENT
O
ESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO

DE

P ESSO
AS
ESSOAS

· Criação da Escola de Gestão Pública do
Estado do Ceará, como uma das ações de
valorização do servidor. Com isso, cria-se um
espaço para aprendizagem e reflexão,
objetivando a formação de competências em
gestão pública.
· Realização das seguintes capacitações,
dentre outras: Curso sobre Obrigações
Previdenciárias, objetivando fornecer
subsídios teóricos e metodológicos sobre GFIP,
RAIS, PASEP e PIS; Curso Gestão Estratégica
do Desenvolvimento Local e Regional, visando
à formação de gestores, técnicos, lideranças
sociais e empresariais; Ética e Transparência,
com o objetivo de disseminar conceitos sobre
a importância da conduta ética do servidor
público estadual; Liderança para Gestores;
e Formação de Gerentes de Programas e
Projetos.
· Escolarização - Dando continuidade ao
Programa de Formação e Escolarização do
Servidor Público, a Coordenação de
Desenvolvimento de Pessoas - CODEP
mantém 18 núcleos para realização de 23
turmas de ensino fundamental e médio, com
o objetivo de dar oportunidade aos servidores
concluírem os seus estudos, incluindo os
servidores da Assembléia Legislativa do Ceará.
· Firmação de convênio entre SEPLAG e
Centro Federal de Educação Tecnológica –
CEFET-CE, para que sejam ministrados os
cursos de Previdência, de Desenvolvimento
Local Sustentável e na modalidade à
Distância.
· Lançamento do projeto-piloto Qualidade de
Vida - concebido com o objetivo de valorizar
o ser humano, que trabalha e se dedica para
alcançar as metas do Governo.
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· Revisão do PNAGE-CE - foram elaborados
os instrumentos de planejamento e
monitoramento (Plano Operativo Anual
2008, Plano de Aquisição e Relatórios de
Progresso), prestação de contas da parcela
executada em 2007/2008; firmados 8
contratos, totalizando R$ 1,2 milhão,
destacando-se: reforma das instalações da
SEPLAG, Centro de Treinamento e Centro de
Documentação, logística das oficinas do PPA
participativo e aquisição de equipamentos de
informática; execução de despesas elegíveis
em torno de R$ 135,0 mil, traduzidos em
cerca de 50 novas oportunidades de
capacitação; e elaboração, em tramitação,
de 10 processos licitatórios, no valor estimado
de R$ 3,9 milhões, incluindo consultorias
organizacionais, capacitações, obras,
aquisição
de
equipamentos
e
desenvolvimento de sistemas.
· Realização, pela GESPÚBLICA, da
autoavaliação da gestão dos seguintes órgãos
e entidades do Estado: Secretaria da
Educação (Seduc), Hospital Geral de
Fortaleza (HGF), Secretaria do Planejamento
e Gestão (Seplag), Escola de Saúde Pública
(ESP) Universidade Estadual do Ceará
(UECE), Hospital Geral Dr. César Cals de
Oliveira (HGCCO), Hospital Infantil Albert
Sabin (Hias), Hospital Geral Dr. Carlos Alberto
Studart Gomes (HGCASG), Hospital de Saúde
Mental de Messejana (HSMM), Hospital São
José de Doenças Infecciosas (HSJ), Secretaria
de Recursos Hídricos (SRH), Secretaria do
Turismo (Setur) e Secretaria da Cultura
(Secult), além dos seguintes órgãos e
entidades de outras esferas de governo:
Superintendência Federal da Agricultura (SFA/
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CE), Tribunal Regional do Trabalho (TRT),
Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará
(EAMCE), Capitania dos Portos e Escritório
Regional do Ministério da Fazenda.
· Participação na especificação de requisitos
do processo corporativo de concessão de
diárias e passagens; redesenhos e elaboração
das propostas de melhorias dos seguintes
processos: “Concessão de Aposentadoria de
Servidores”, “Execução de Obras” e
“Publicação de Atos”.
G ESTÃO DE R ECURSOS L OGÍSTICOS
P ATRIMÔNIO

E DE

· Realização de 208 vistorias em imóveis sob
a responsabilidade de vários órgãos
estaduais; atendimento a 84 unidades
prediais com segurança, mobilizando um
contingente de 644 policiais militares,
contemplando imóveis públicos localizados
na Capital, o que representou uma economia
de cerca de 80% em relação à vigilância
terceirizada; resposta, por meio de 2.508
ofícios expedidos, a consultas sobre imóveis
usucapiendos, advindas da PGE e de diversas
Comarcas localizadas na capital e interior;
regularização de 95% de convênios/contratos
corporativos de segurança patrimonial
integrada; conclusão dos processos
licitatórios de contratação dos serviços de
transporte e implantação do sistema
informatizado de monitoramento do setor,
contemplando o cadastro de usuários,
condutores de veículos e ocorrências de rota;
realização do Leilão Público nº 02/2007, nos
dias 20 e 21/6/2008, tendo sido alienados
cerca de 24.500 bens inservíveis e/ou
antieconômicos, proporcionando ao Estado
uma receita líquida de R$ 4,2 milhões; e
contratação e início das obras de reformas
dos prédios da SEPLAG, do Centro de
documentação e do Centro de Treinamento,
da Capela do Cambeba e do Programa de
Ação Integrada para o Aposentado (PAI).
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· Análise e emissão de pareceres técnicos em
processos sobre Ascensão Funcional,
Avaliação de Desempenho, Estabilidade/
Estágio Probatório e Afastamento para Pósgraduação.

GESTÃO ÉTICA, EFICIENTE E PARTICIPATIVA

P ROGRAMA DE A ÇÃO I NTEGRAD
A
NTEGRADA
A POSENT
AI
ADO – P
POSENTADO
PAI

PARA O

· Realização de atividades socioeducativas e
culturais, culminando com a efetivação de 21
cursos/atividades regulares, com quase
1.200 participantes, em 79 turmas.

· Implantação de módulo no Sistema
Integrado de Recursos Humanos-SIGE-RH,
para expedição de certidão de tempo de
contribuição.

· Realização de 7 cursos extras, com 269
participantes, em 13 turmas: Pinturas
Especiais para Artesanato, Bijouteria, Gestão
de Pequenos Negócios, Espiritualidade e
Afetividade,
Geronto-atividade,
Harmonização
de
Ambientes
e
Autoconsciência/Auto-estima.

P ERÍCIA M ÉDICA

· Realização de 151 eventos, com uma
participação de quase 7.700 pessoas.
G ESTÃO P REVIDENCIÁRIA
· Capacitação de 110 servidores das
unidades que compõem a estrutura
administrativa do Governo do Estado,
responsáveis pela execução dos serviços nos
respectivos órgãos de origem do servidor
segurado do SUPSEC.
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servidores e seus dependentes, beneficiários
do RPPS/SUPSEC.

· Realização de mutirão, com a integração
direta dos servidores que receberam
capacitação, propiciando a análise de
aproximadamente 1.200 processos dentre os
cerca de 3.500 que estavam no estoque da
CPREV aguardando análise.
· Realização de diagnósticos e planos de
ação, contemplando as Secretarias da
Educação, da Saúde e de Segurança Pública
e Defesa Social, que congregam o maior
número de segurados do SUPSEC, para
eliminação do estoque de processos relativos
à concessão de benefícios previdenciários e
redução dos prazos de tramitação.
· Redesenho dos processos de concessão de
aposentadoria e de pensão previdenciária,
objetivando racionalizar os serviços e conferir
maior agilidade no atendimento aos
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· Unificação das Perícias Civil e Militar e
criação da Coordenadoria de Perícia Médica
(COPEM), conforme Lei No 14.082, de 16
de Janeiro de 2008.
· Realização de seleção interna de Médicos
Civis e Militares, pertencentes ao quadro de
servidores estaduais, para compor quadro de
peritos da COPEM.
· Agendamento de perícias médicas para o
quadro de servidores do Estado.
· Criação de Junta de Saúde para realização
de aposentadorias por invalidez.
· Realização de perícias admissionais para a
Secretaria de Saúde do Estado, Procuradoriageral, Defensoria Pública e Secretaria de
Justiça.
· Realização de perícias para concessão de
benefícios, como licenças para tratamento de
saúde, licença para acompanhamento de
pessoa da família, licenças domiciliares,
aposentadorias por invalidez, isenções de
imposto de renda, reversões ao serviço ativo
e promoções de oficiais e praças, participação
de peritos em congressos nacionais e em
Cursos.
· Criação do Serviço Social e de Psicologia da
Perícia Médica;
· Elaboração de Projeto de Digitalização de
fichas e prontuários da Polícia e Bombeiros
Militares.
· Concessão de um total de 20.553 Registro
de Benefícios, até novembro de 2008.
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· Preparação do ambiente institucional para
facilitar o processo de implantação do Plano
de Saúde do Servidor, com a execução da
Programação de Capacitação Coletiva dos
Servidores e Gestores do ISSEC e construção
da Matriz de Gestão por Resultados do
ISSEC.
· Ampliação do quadro de beneficiários
cobertos pelo sistema de saúde do ISSEC,
passando de 121.795 inscritos, em 2007,
para 123.791, em 2008, proporcionando
maior abrangência no atendimento; maior
eficiência do sistema de saúde do ISSEC,
traduzida pela redução no número de
pessoas que utilizaram os serviços de saúde,
diminuindo de 67.895 em 2007, para
64.726 em 2008, mesmo com o aumento
na quantidade de beneficiários inscritos;
crescimento da rede credenciada de
assistência à saúde, tanto na capital como
no interior, passando de 739 pessoas físicas
e jurídicas, em 2007, para 956, em 2008,
propiciando aos beneficiários mais opções de
escolha e maior diversificação no
atendimento.
G ESTÃO

DE

C OMPRAS

· Prorrogação do contrato com a Petrobrás;
renovação de diversos convênios com outros
clientes da Secretaria; substituição dos bicos
das bombas de abastecimento por modelos
com maior resistência e durabilidade;
melhoria do Catálogo de Bens, Matérias e
Serviços, modelo universal do Federal Suply
Classification; implantação do Módulo de
Planejamento, no Sistema de Registro de
Preços; autorização de 184 processos de
órgãos de outros estados, interessados em
Atas de Registro de Preço do Estado;
elaboração e disponibilização do Manual do
Fornecedor na Web; Inscrições e renovações
de Certificado de Registro Cadastral – CRC:
realização de 1.050 inscrições, de 1.639
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renovações e emissão de 7.386 certidões;
especificação e modelagem do Portal de
Compras, com previsão de conclusão do
desenvolvimento até o final do ano, e
implementação de Registros de Preços.
L IQUIDAÇÃO

E

E XTINÇÃO

· Companhia de Habitação do Ceará –
COHAB “em liqüidação”.
- Regularização Fundiária - a) Conjunto
JOSÉ WALTER/Conjunto CEARÁ - áreas
remanescentes
institucionais
e
equipamentos comunitários; b) Conjuntos
Habitacionais João Paulo II e Planalto das
Goiabeiras; c) continuação da
identificação e avaliação dos terrenos em
áreas remanescentes dos conjuntos
habitacionais construídos pelo Sistema
Financeiro da Habitação SFH, no interior
do Estado, para fins de regularização; d)
Conjunto de Mutirão São Miguel,
localizado em Caucaia; e e) legalização
iniciada dos terrenos de propriedade da
COHAB-CE, onde estão edificados blocos
e demais prédios que constituem o Centro
Administrativo Governador Virgílio Távora
– CAMBEBA.
- Carteira Imobiliária – Créditos da COHABCE/Estado do Ceará: - a) total acumulado
dos créditos habilitados até 2008 ao
Fundo de Compensação de Variação
Salarial (FCVS): 11.518 contratos
pertencentes ao Estado do Ceará/
COHAB-Ce, no valor de R$ 35,5 milhões;
b) total acumulado dos créditos validados
(RCV) até 2008:: 6.728 créditos, com
valor de R$ 26,9 milhões; c) depuração
de 3.119 contratos, e d) elaboração de
2.303 recursos administrativos para
revisão nos contratos negados parcial ou
total junto CAIXA.
- Créditos cedidos à CAIXA - total acumulado
dos créditos habilitados, até o ano de
2008, ao Fundo de Compensação das
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Variações Salariais – FCVS: 35.481
contratos, no valor de R$ 161,3 milhões.
· Carteira Imobiliária do SFH e Mutirões
Habitacionais: a) regularização de 528
cadastros de mutuários no Cadastro
Nacional de Mutuários – CADMUT; b)
atendimento de 11.352 mutuários e
mutirantes; e c) emissão/liberação de 720
escrituras.
· Fundação Instituto de Planejamento do
Estado do Ceará (IPLANCE) – Continuidade
das atividades relacionadas à extinção, com
nomeação de novo gestor-liquidante e o
encaminhamento de ofícios a 19 prefeituras
e órgãos do Estado, visando o recebimento
dos bens que se encontravam cedidos.
· Atividades de acompanhamento dos
parcelamentos dos débitos das empresas
extintas, referentes aos débitos tributários
dessas empresas, a fim de evitar que o Estado
seja incluído no cadastro de inadimplentes.
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P ESQUISA

E
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TÉGIA E CONÔMICA
STRATÉGIA

· Cálculo e divulgação das Contas Regionais;
disponibilização de informações e análises da
indústria, comércio e agronegócio;
monitoramento do desempenho das finanças
públicas estaduais; elaboração de diversos
estudos e propostas de políticas, abordando
os fatores de crescimento econômico; as
desigualdades econômicas regionais, a
inserção do Ceará na economia
internacional; o setor industrial e o setor de
serviços; além da qualidade dos gastos
públicos estaduais e municipais.
· Cálculo e divulgação de 6 Relatórios do
Produto Interno Bruto; divulgação de 4
Relatórios Trimestrais do Tesouro Estadual
(acompanhando as receitas e despesas
orçamentárias e o endividamento estadual) e
de 3 Relatórios do Risco Fiscal (análise de
cenários e projeções financeiras, apoio técnico
do programa de ajuste fiscal e cálculo e
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previsão dos aportes e retornos do FUNDEB);
elaboração e divulgação de 38 Boletins (2
da Conjuntura Econômica do Ceará, 12 da
Evolução do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, 4 da Conjuntura da
Indústria, 4 da Conjuntura do Agronegócio,
12 do Comércio Exterior e 4 do Comércio
Varejista).
· Coleta e disponibilização de informações
socioeconômicas do Estado; e realização de
estudos, propostas e treinamentos ligados à
implementação da Gestão por Resultados no
Ceará.
· Publicação de estudos e propostas de
políticas na área social - foram publicados
como Texto para Discussão, no endereço
eletrônico do IPECE, www.ipece.ce.gov.br, os
seguintes temas: Avaliação do Prêmio de
Educação Escola Destaque, Panorama da
Educação na Idade Certa no Ceará,
Avaliação de eficácia e eficiência do
Programa “Criança Fora da Rua Dentro da
Escola, Estudo sobre a Criminalidade no
Ceará, Dinâmica da Migração no Ceará,
Análise do Perfil Socioeconômico da Mulher
Cearense, Análise dos Determinantes
Socioeconômicos da Taxa de Mortalidade
Infantil no Ceará, Análise da relação entre
desigualdade de renda e desigualdade
educacional através do estudo A Educação
e o Desenvolvimento Socioeconômico do
Ceará, além de nota técnica contendo
proposta de indicador de vulnerabilidade dos
Municípios como alternativa ao Índice de
Vulnerabilidade Social dos Municípios
Cearenses.
· Realização e disponibilização das
publicações Síntese dos Indicadores Sociais,
Relatório sobre o Índice de Desenvolvimento
Social - IDS, Relatório sobre o Índice de
Desenvolvimento Econômico-IDE, Boletim
Municipal
de
Alerta
2008
e
Acompanhamento das Metas do Milênio.
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· Realização de treinamentos para os
servidores, assessoria relativa à metodologia
da matriz de Risco e dois estudos, sendo um
texto para discussão intitulado Gestão Pública
por Resultados no Ceará: Uma Comparação
com o Modelo Canadense e outro incluído
no Source Book do Banco Mundial: The
Practice of Managing for Development
Results in Brazil at the Sub-national Level: the
case of the State of Ceará.
· Realização de estudos na área
socioeconômica e geográfica para o Estado
do Ceará, incluindo a elaboração do Anuário
Estatístico do Ceará, Ceará em Números,
cálculo do Índice de Desenvolvimento
Municipal e do Índice de Desenvolvimento
Social. Com relação a estudos geográficos,
o IPECE concluiu, em 2008, o projeto da
base cartográfica dos municípios do Polo
Ceará Costa do Sol, que se constituiu no
mapeamento de 17 municípios, com a
geração de ortofotocartas, na escala
1:20.000, para a área de todos os
municípios, e na escala 1:2.000, para as
sedes urbanas e principais distritos dos
municípios.
DA

I NFORMAÇÃO

· Licitação e contratação de empresa
especializada em fornecer e instalar a rota
óptica e ramificações do Cinturão Digital.
· Capacitação e certificação dos profissionais
da empresa na tecnologia Wimax, durante
realização do Wimax Forum 2008, em
Amsterdam, na Holanda.
· Elaboração do Manual de Identidade Visual
dos sites governamentais; elaboração e
apresentação do Manual de Identidade Visual
às secretarias e vinculadas; desenvolvimento
do Website da Casa Civil e Migração dos sites
da Seplag, SSPDS, Saúde e Portal do
Governo; e padronização de identificação
entre os sites do Governo.

E

· Interligação dos Órgãos do Governo na
GigaFor - Contratação de empresa
especializada no fornecimento, instalação e
configuração de equipamentos comutadores
(switches) e conectores GBICs; treinamento
dos técnicos do Governo no manuseio dos
equipamentos a serem utilizados pela Rede;
contratação de empresa especializada para
manutenção das redes de fibras ópticas;
lançamento das fibras ópticas e ramificações,
interligando os órgãos do Governo situados
em Fortaleza e Região Metropolitana;
interligação de 90% dos órgãos do Governo
à Rede GigaFor, com redução dos custos de
comunicação corporativa, com a
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· Assinatura de termo de Convênio de
permuta entre SEPLAG/ETICE com a
Companhia Energética do Ceará (Coelce),
que permite a utilização, pela ETICE, da infraestrutura da Coelce, com o fim de implantar
e executar a iniciativa Cinturão Digital.

· Contratação de empresa para prestação de
serviços especializados no desenvolvimento,
implantação e operacionalização da
tecnologia de certificação digital; treinamento
para os técnicos do Governo nos elementos
principais da Certificação Digital, abordando
o funcionamento da tecnologia e seus
aspectos legais e normas setoriais, além das
principais aplicações corporativas disponíveis,
visando o uso por todos os dirigentes de
órgãos do Governo; e integração da
certificação digital ao webmail, S2GPR, SPU.
· Levantamento e documentação dos
processos das compras governamentais do
Estado; conclusão da especificação da
engenharia de software do Módulo de
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modernização da atual Rede Governo; e
simplificação do gerenciamento da rede,
possibilitando novas funcionalidades devido
à convergência entre as tecnologias.

GESTÃO ÉTICA, EFICIENTE E PARTICIPATIVA

Compras, que implementa os processos de
compras governamentais; conclusão do
protótipo das telas do módulo de compras;
especificação do Portal de Compras do
Estado; e entrega da documentação do Portal
para a Seplag.
· Realização, no Módulo de Contabilidade,
de levantamento e documentação dos
processos da Contabilidade do Governo do
Estado; e conclusão de 95% da especificação
da Engenharia de Software desse Módulo,
que implementa os processos da
contabilidade do Estado e faz validações
parciais da especificação com a Sefaz.
· Realização, no Módulo de Patrimônio, da
conclusão de 90% da documentação dos
processos da Gestão do Patrimônio do Estado
e de 70% da especificação da engenharia de
software do Módulo de Gestão do Patrimônio,
que implementará os Processos da Gestão
do Patrimônio do Estado, e validações
parciais com as Secretarias envolvidas.
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· Conclusão de 70% da documentação dos
processos do ciclo orçamentário do Estado;
e conclusão de 20% da especificação da
Engenharia de Software do Módulo do Ciclo
Orçamentário do Estado.
· Conclusão e entrega da versão preliminar
da Arquitetura do S2GPR; e especificação do
Middleware de Integração para o S2GPR e
do Modelo de Segurança para suas
aplicações.
G ESTÃO DE P OLÍTICAS DE T ECNOLOGIA
I NFORMAÇÃO E C OMUNICAÇÃO

DA

· Realização do Planejamento Estratégico do
Projeto de Software Livre, com a participação
dos órgãos e entidades estaduais,
comunidades de software livre e órgãos de
ensino e pesquisa, gerando o Plano de Ação
do projeto.
· Constituição do Comitê Gestor de Software
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Livre por meio da publicação de Portaria, do
Conselho Superior de Tecnologia da
Informação e Comunicação (CSTIC).
· Publicação de Resolução do CSTIC, que
dispõe sobre o uso de software livre,
homologa e recomenda softwares e formaliza
o Plano de Ação de migração para esses
softwares.
· Realização da pesquisa de aceitabilidade
dos órgãos e entidades para o projeto
software livre.
· Implantação e realização da gestão do Portal
de Software Livre, contemplando a
manutenção de notícias, fóruns virtuais,
biblioteca com informações sobre eventos,
legislação, publicações e orientações
técnicas.
· Realização do Convênio de Cooperação
Técnica com o SERPRO, com a finalidade de
estabelecer um programa de intercâmbio
entre aquele órgão e o Governo do Estado,
abrangendo atividades de pesquisa,
desenvolvimento, formação e treinamento de
recursos humanos.
· Recebimento de 26 órgãos/entidades
estaduais dos resultados do Planejamento
Estratégico de TIC, e avaliação da satisfação
dos usuários com as ações de TIC, para aferir
o resultado dessas ações e propor melhorias
em futuras realizações.
· Harmonização dos sites governamentais –
elaboração, em parceria com a ETICE, de
Instrução Normativa para padrões WEB;
implementação da premiação de projetos de
inovação, uso de Software Livre e inclusão
sociodigital, com o objetivo de atender aos
princípios de democratização, transparência
e efetividade de ações; e divulgação e estímulo
ao compartilhamento dos sistemas
informatizados existentes, que podem ser
compartilhados, gerando economia e troca
de experiências entre os gestores de TIC.
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DE

TIC

· Implantação do Sistema de Monitoramento
Gerencial dos Projetos de Investimento do
Governo WEBMAPP-2ª Etapa.
· Implantação do Sistema de Emendas
Parlamentares ao Orçamento.
· Implementação do Sistema de
Acompanhamento de Planos de Ação –
PLANOS.
· Implementação do Novo Sistema de Gestão
de Imóveis.
· Implementação do novo Portal da SEPLAG.
· Implantação do novo Correio Eletrônico da
SEPLAG - Software Livre - constituindo-se na
nova ferramenta de correio eletrônico Horde,
utilizada pela SEPLAG, tendo sido treinados
aproximadamente 170 colaboradores.

2009 | PPropostas
ropostas
PLANEJAMENT
O ESTRA
TÉGICO
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

· Elaboração do relatório de avaliação da
gestão, do período 2007-2008, com base
nos indicadores estratégicos de Governo e
estratégicos setoriais; disponibilização do
modelo GPR no sistema WebMAPP;
acompanhamento trimestral, on-line, do
desempenho dos Programas (indicadores de
produto) pelas secretarias setoriais; e atuação
com o Governo Federal (Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão) dos
indicadores de sustentabilidade propostos
(econômicos e sociais).
O RÇAMENT
O P ÚBLICO E ST
ADU
AL
RÇAMENTO
STADU
ADUAL
· Elaboração do manual dos créditos
adicionais, normatizando e padronizando a
solicitação, por parte das secretarias setoriais,
para abertura de créditos suplementares,
especiais ou extraordinários; realização de
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treinamento para disseminar as informações
do manual dos créditos adicionais,
aperfeiçoando a gestão orçamentária no
Estado do Ceará; e análise da viabilidade de
desenvolver metodologia capaz de gerenciar
todas as informações relativas aos créditos
orçamentários, de forma on-line, substituindo
o envio de papéis impressos.
M ONIT
ORAMENT
O
ONITORAMENT
ORAMENTO

D AS

A ÇÕES

DE

G O VERNO

· Implantação da Programação físicofinanceira nos sistemas SIAP/Webmapp;
integração do Webmapp com a Gestão
Pública
por
Resultados
(GPR);
implementação de metodologia, baseado no
PMBoK, para monitoramento dos projetos
prioritários do Mapp; elaboração de
relatórios mensais de monitoramento dos
projetos de investimento, visando subsidiar os
gestores de informações estratégicas;
implementação do modelo proposto para
funcionamento da Rede Estadual;
implantação, como projeto-piloto, de
escritórios de projetos nas secretarias
responsáveis por projetos estratégicos; e
capacitação dos gerentes de projetos e
técnicos das secretarias, no que se refere ao
planejamento e monitoramento das ações
governamentais,
bem
como
no
gerenciamento de projetos baseado na nova
metodologia adotada pelo planejamento
estadual.
C ONTRA
TOS
ONTRAT

DE

G ESTÃO

· Celebração de 21 Contratos de Gestão, que
deverão totalizar em torno de R$ 160,0
milhões, a serem aplicados na saúde, cultura,
educação profissional e na geração de
emprego e renda.
D ESENV
OL
VIMENT
O I NSTITUCIONAL
ESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO
·
Consolidação
sistemática
de
acompanhamento dos instrumentos de
planejamento da Secretaria; redução do
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O UTROS P RODUT
OS
RODUTOS
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número de processos que tramitam pelo
Gabinete; continuação da sistemática de
edição da Revista Ceará Gestão Pública;
continuação
da
sistemática
de
acompanhamento dos indicadores da matriz
GPR da SEPLAG; redesenho/documentação
de processos de algumas Unidades
Orgânicas da SEPLAG; e validação e
implementação do resultado do processo
GDPO/GDAG do 2º semestre/2008 e
contratação de metas individuais e
institucionais para o exercício de 2009.
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G ESTÃO

E

D ESENV
OL
VIMENT
O
ESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO

DE

P ESSO
AS
ESSOAS

· Concursos públicos previstos: ADAGRI – 56
cargos para Fiscal Estadual Agropecuário e
20 cargos para Agente Estadual
Agropecuário; SEMACE – 56 cargos para
Fiscal Ambiental, 36 cargos para Gestor
Ambiental e 6 cargos para Procurador
Autárquico; SECON – 15 cargos para
Auditor de Controle Interno; SRH e COGERH
– criação de cargos e definição do
quantitativo; CAGECE – 365 cargos de Nível
Médio, Técnico e Superior; DER – 176 cargos
de Engenheiro Civil, Mecânico e Elétrico e de
Arquiteto; SEDUC - 4.000 cargos de
professores; contratação de sistema
informatizado para execução da folha de
pagamento e informações gerenciais sobre
pessoal; recadastramento de todos os
servidores ativos; execução de vários cursos
e projetos pela Escola de Gestão Pública;
implantação do Programa Qualidade de Vida
em outras Secretarias; implantação do
projeto piloto do modelo de Avaliação de
Desempenho do Servidor; e implantação do
projeto-piloto do Sistema de Premiação por
Resultados.
M ODERNIZAÇÃO

DA

G ESTÃO

DO

E ST
ADO
STADO

· PNAGE – Execução de 40% do valor total
do projeto, correspondendo a cerca de US$
4,0 milhões; elaboração dos instrumentos de
planejamento e monitoramento (Plano
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Operativo Anual, Plano de Aquisições e
Relatórios de Progresso) e prestação de contas
da parcela executada em 2008/2009.
· GESPÚBLICA - Manutenção de todos os
órgãos e entidades adesas em 2008 e nos
anos anteriores, e inserção de mais 15 novos
participantes no programa.
· EDOWEB - Proposição de desenvolvimento
do novo sistema de Editoração Eletrônica de
documentos, utilizando-se ferramentas
alinhadas à política de software livre do
Estado, na área de Tecnologia da Informação
e TIC.
· Redesenho de Processos - Implantação do
processo de Aposentadoria de Servidores;
realização de capacitação de servidores no
processo; elaboração de instrução normativa
e adequação do sistema informatizado de
recursos humanos às alterações propostas no
redesenho; contratação de consultoria para
redesenho do processo de Licitações,
envolvendo as etapas de elaboração de termo
de referência, edital e projeto básico e os
procedimentos do processo licitatório; e
redesenho e implantação do processo de
Emissão de Certidões pela Coordenadoria de
Previdência.
G ESTÃO DE R ECURSOS L OGÍSTICOS
P ATRIMÔNIO

E DE

· Contratação de novo Sistema de Protocolo
Único Estadual; controle do estoque, com o
desenvolvimento e implantação de um
sistema corporativo; implantação de sistema
de controle de rotas; contratação de serviços
de Segurança Eletrônica por meio de Registro
de Preços; realização do Leilão Público nº
01/2008, para alienação de bens móveis,
inclusive veículos oficiais inservíveis e/ou
antieconômicos;
continuação
da
regularização de imóveis públicos;
desenvolvimento e implantação de sistema
corporativo de gestão de bens imóveis; e
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009
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G ESTÃO P REVIDENCIÁRIA
· Conclusão dos diagnósticos da situação
individual dos órgãos do Poder Executivo
Estadual e dos respectivos planos de ação
para solucionar problemas detectados;
realização do recadastramento de todos os
segurados inativos do SUPSEC; conclusão
dos estudos iniciados e apresentação de
proposta para criação da unidade gestora do
RPPS/SUPSEC; implantação de sistema de
gestão previdenciária para administrar e
controlar as atividades do RPPS/SUPSEC;
desenvolvimento da primeira etapa do Manual
de Benefícios Previdenciários do RPPS/
SUPSEC; e criação de uma unidade de
atendimento aos servidores do Estado do
Ceará

reformulação/simplificação para dar
transparência aos processos administrativos;
aperfeiçoamento do sistema de comunicação
interno, incentivando o uso cotidiano da
tecnologia disponível (e-mail, intranet), para
que as informações fluam com naturalidade
entre os ambientes da instituição;
dinamização e qualificação do funcionamento
dos comitês internos de participação na
gestão; e busca de maior eficiência na gestão
do Sistema de Assistência à Saúde do ISSEC,
com a melhoria da qualidade de atendimento
aos beneficiários e a racionalização dos
gastos da saúde.
G ESTÃO

DE

C OMPRAS

· Consolidação da Unificação das Perícias
Médicas Civil e Militar; agendamento de
Perícia para Militares; informatização dos
Consultórios da Perícia Militar; conclusão da
reforma física da Perícia, conforme projeto
elaborado; conclusão da digitalização das
fichas e prontuários da Polícia e Corpo de
Bombeiros Militares; realização de cursos
para aprimoramento técnico dos peritos;
instituição da Junta Recursal; aumento no
número de peritos; estabelecimento de
Convênios com Órgãos de Saúde de cidades
do interior do Estado, para realização de
perícias; e criação de Sistema de Auditoria
de Perícias para peritos conveniados.

· Terceirização da operacionalização e gestão
das bases de abastecimento de combustíveis;
licenciamento ambiental; reforma e
construção de bases de abastecimento;
conclusão do Sistema Integrado de Gestão
da Frota; instalação de UVE’s nos veículos
do Governo do Estado; contratação de
serviços de manutenção leve; implementação
de melhorias no Módulo de consulta de bens,
materiais e serviços; implementação de
melhorias no sistema de Banco de Preços;
implantação do módulo de solicitação para
cadastro de itens no Catálogo de Bens,
Materiais e Serviços; integração dos sistemas
dos órgãos que emitem certidões via web;
aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de
Registro de Preços; acompanhamento do
desenvolvimento do início da implantação do
Sistema Próprio de Compras; implantação do
Portal de Compras; e contratação de
consultoria para especificar itens para o
Catálogo de Bens, Materiais e Serviços.

S AÚDE

P ESQUISA

P ERÍCIA M ÉDICA

DO

DO

E ST
ADO
STADO

S ERVIDOR E ST
ADU
AL
STADU
ADUAL

· Realização do diagnóstico do sistema atual
de assistência à saúde; elaboração do Projeto
do Plano de Saúde do Servidor; promoção
da reestruturação organizacional do ISSEC e
início do processo de implantação do plano;
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E

E STRA
TÉGIA E CONÔMICA
STRATÉGIA

· Para o ano de 2009, o IPECE envidará todos
os esforços para continuar atendendo a
demanda da sociedade cearense pelo
monitoramento macroeconômico e setorial do
Estado e por estudos e propostas que visem
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otimização e gestão do Condomínio do
Cambeba, com a contratação e início de
obras de segurança.

GESTÃO ÉTICA, EFICIENTE E PARTICIPATIVA

a otimização da gestão das finanças públicas,
que indiquem aos gestores públicos
alternativas de políticas que contribuam para
o desenvolvimento dos fatores de crescimento
econômico, para o desenvolvimento da
indústria, dos serviços, da economia rural e
do comércio exterior cearense. Também
continuará firme no seu propósito de munir
o Estado com estudos consistentes, propostas
de políticas efetivas e estratégias inovadoras,
para possibilitar avanços cada vez mais
significativos na área social do Estado, além
de gerar estudos e informações
socioeconômicas e geográficas atuais e
precisas para o Estado do Ceará.
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P OLÍTICAS DE T ECNOLOGIA
C OMUNICAÇÃO

DA

I NFORMAÇÃO

E

· Análise, construção e implantação do novo
sistema de controle de processos baseado em
BPM, com redução do trâmite de papel,
digitalização de documentos e assinatura
digital; fomento do uso do software livre;
interligação dos 10% restantes dos órgãos à
Rede GigaFor; início e finalização do
lançamento das fibras ópticas do Cinturão
Digital; construção e implantação do Sistema
Governamental de Gestão por Resultados
(S2GPR); finalização do processo de
mudança do Data Center Estadual para a
nova sede da ETICE; construção de salas
seguras para ambientes de TIC, de forma a
abrigar o sistema S2GPR, Rede Cinturão
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Digital e GigaFor; implantação da
certificação digital nas demais secretarias;
promoção de treinamentos aos técnicos da
ETICE e demais órgãos do Estado;
contratação com o USTDA, visando à
elaboração do modelo de negócios do
Cinturão Digital; implantação de Telefonia
IP nos órgãos do Estado, com perspectiva de
redução de custos da ordem de 50%;
fomento, nos órgãos setoriais, ao uso efetivo
do Cinturão Digital, notadamente nas áreas
de educação a distância, Telemedicina,
Segurança Pública, Inclusão Digital (Centros
de Inclusão Digital), combate à sonegação;
contrato de gestão com o CGDT, com metas
referentes à Gerência do Cinturão Digital e
GigaFor; e construção e implantação do
S2GPR.
G ESTÃO DE P OLÍTICAS DE T ECNOLOGIA
I NFORMAÇÃO E C OMUNICAÇÃO

DA

· Acompanhamento do processo de
implantação da política de aquisições de
serviços de TIC do Governo do Estado do
Ceará junto aos Órgãos e Entidades;
implementação do Prêmio Ceará de
Cidadani@Eletrônica para os Projetos de
Governo Eletrônico; elaboração do ranking
dos sites Institucionais dos Órgãos e
Entidades Estaduais do Governo do Ceará;
e definição do Padrão de Nível Hierárquico e
Estruturas de TIC.
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GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA

O Estado do Ceará, por meio da gestão
eficiente dos tributos estaduais, tem
alcançado resultados significativos de
arrecadação, além do cumprimento dos
limites constitucionais de contratação da
dívida pública. Através de programas
prioritários inseridos nos eixos Economia para
uma Vida Melhor e Gestão Ética, Eficiente e
Participativa, a Secretaria da Fazenda,
desenvolveu, no ano de 2008, ações de
incremento da receita, aperfeiçoamento dos
sistemas de gestão financeira, Educação
Fiscal e melhoria da satisfação do cliente.
Na SEFAZ-CE, o desafio de modernização
fazendária é a alavancagem dos
investimentos públicos estaduais, tendo em
vista as enormes demandas sociais e a
disponibilidade escassa de recursos. Portanto,
é imperativo dotar investimentos para
modernização do fisco.
Há também a necessidade de fontes
adicionais de recursos, uma vez que os
recursos do tesouro estão alocados de forma
prioritária em áreas sociais mais carentes,
como Educação, Segurança Pública e Saúde,
e que não dispõem atualmente de fontes
externas bem definidas, de forma suficiente
para suprir as
carências do setor.
Dessa forma, o Estado do Ceará aderiu à
Linha de Crédito PROFISCO/BID para
implementação do Programa de
Modernização da Gestão Fiscal do Estado do
Ceará. No dia 5 de novembro de 2008, a
Diretoria Executiva do BID aprovou o
financiamento solicitado pelo Estado, recebeu
também aprovação da Secretaria do tesouro
Nacional – STN e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, e atualmente o
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processo encontra-se em tramitação na Casa
Civil da Presidência da República para
encaminhamento e aprovação do senado
Federal.
Na SEFAZ-CE, o desafio de modernização
fazendária é a alavancagem dos
investimentos públicos estaduais, tendo em
vista as enormes demandas sociais e a
disponibilidade escassa de recursos. Portanto,
é imperativo dotar investimentos para
modernização do fisco.
Há também a necessidade de fontes
adicionais de recursos, uma vez que os
recursos do tesouro estão alocados de forma
prioritária em áreas sociais mais carentes,
como Educação, Segurança Pública e
Saúde, e que não dispõem atualmente de
fontes externas bem definidas, de forma
suficiente para suprir as
carências do
setor.
Dessa forma, o Estado do Ceará aderiu à
Linha de Crédito PROFISCO/BID para
implementação do Programa de
Modernização da Gestão Fiscal do Estado do
Ceará. No dia 5 de novembro de 2008, a
Diretoria Executiva do BID aprovou o
financiamento solicitado pelo Estado, recebeu
também aprovação da Secretaria do tesouro
Nacional – STN e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, e atualmente o
processo encontra-se em tramitação na Casa
Civil da Presidência da República para
encaminhamento e aprovação do senado
Federal.
Nesse contexto, o Planejamento Estratégico
da SEFAZ para o quadriênio 2007-2010
priorizou os Macroprojetos Atendimento de
Excelência ao Cidadão, Melhoria da Imagem
Institucional, Desenvolvimento dos Talentos

223

Gestão Fiscal e Financeira

2008 | PPolítica
olítica Setorial
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Humanos, Maximização da Arrecadação, Uso
Intensivo de Tecnologia da Informação,
Simplificação dos Processos Fazendários, e
Fortalecimento da Administração Financeira
do Estado.
Destacam-se os projetos relacionados a
programas nacionais como a Nota fiscal
Eletrônica – NFe, o Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED (fiscal e contábil)
e o Cadastro Nacional Sincronizado. O
compartilhamento
dos
fiscos
na
Administração Fiscal brasileira requer de todos
os Estados da federação, que desejarem se
manter atualizados, agilidade de seus
processos e integração com as instituições
parceiras, necessitando, para isso, de
investimentos em diversas áreas, em especial
nas áreas de tecnologia da informação,
processos operacionais e capacitação.

INCREMENT
O NA RECEIT
A TRIBUTÁRIA
INCREMENTO
RECEITA

C RESCIMENT
O
RESCIMENTO

REAL DA

R ECEIT
A T RIBUTÁRIA
ECEITA

· Receitas de Arrecadação Própria
A arrecadação tributária do Estado do Ceará,
no período de janeiro a dezembro de 2008,
atingiu o montante de R$ 5,008 bilhões em
termos nominais. Na composição da
arrecadação, o ICMS apresenta-se como a
receita mais expressiva, contribuindo com
94,23% da Receita de Arrecadação Própria.
O IPVA contribuiu com 4,89%, o ITCD com
0,38% e as taxas e outras receitas tributárias
com 0,50%. O montante tributário relativo à
arrecadação própria obteve um crescimento
nominal de 20,75%, se comparado com o
exercício de 2007, quando atingiu o valor de
R$ 4,148 bilhões, conforme demonstrado no
Quadro I.
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Quadro I
RECEITAS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
VALORES NOMINAIS

Fonte: SEFAZ/Coordenadoria de Administração Tributária – CATRI/Célula de Planejamento e Acompanhamento – CEPAC

Considerando os valores corrigidos pelo IPCA (IBGE), as receitas de arrecadação própria, no
exercício de 2008, no período de janeiro a dezembro, totalizaram R$ 5,125 bilhões, obtendo
um acréscimo de 14,30% em termos reais, comparando com o mesmo período do ano anterior,
conforme Quadro II.
Quadro II
RECEITAS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
VALORES A PREÇOS DE NOVEMBRO/2008 (IPCA / IBGE)

Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC
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Gráfico 1
CRESCIMENTO REAL DAS RECEITAS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
VALORES A PREÇOS DE NOVEMBRO/2008 (IPCA / IBGE)

Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC

· Receitas de Transferências Constitucionais

Quadro

As transferências constitucionais feitas ao
Tesouro Estadual atingiram R$ 3,598 bilhões,
no período de janeiro a dezembro de 2008,
com um crescimento nominal de
20,88% relativamente ao mesmo período do
ano passado, conforme demonstrado no

constitucionais, a de maior representatividade

III.

Das

transferências

foi a receita do FPE, que, no período
supracitado, totalizou R$ 3,445 bilhões,
perfazendo um crescimento nominal de
22,26%, comparado com 2007.

Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC

Conforme demonstrado no Quadro IV (valores corrigidos pelo IPCA/IBGE), as transferências
constitucionais somaram R$ 3,683 bilhões, de janeiro a dezembro de 2008, enquanto, no
mesmo período do ano anterior, haviam totalizado R$ 3,218 bilhões, apresentando um
crescimento real de 14,47%.
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Quadro III
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
VALORES NOMINAIS
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Quadro IV
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
VALORES A PREÇOS DE NOVEMBRO/2008 (IPCA / IBGE)

Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC

Por fim, considerando o somatório da receita de arrecadação própria e as transferências
constitucionais, o Estado arrecadou, no período de janeiro a dezembro de 2008, R$ 8,606
bilhões, com crescimento nominal de 20,80%, comparativamente ao mesmo período do ano
passado, como demonstrado no Quadro V.
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Quadro V
RECEITA TOTAL
VALORES NOMINAIS

Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC

Ressalta-se que o crescimento real das Receitas de arrecadação própria e das transferências
constitucionais foi de 14,37%, totalizando, em 2008, o valor de R$ 8,809 bilhões (Quadro VI).

Quadro VI
RECEITA TOTAL
VALORES A PREÇOS DE NOVEMBRO/2008 (IPCA / IBGE)

Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC
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Gráfico 2
RECEITA TOTAL DO ESTADO
VALORES A PREÇOS DE NOVEMBRO/2008 (IPCA-15 / IBGE)

Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC

· ICMS
A arrecadação acumulada do ICMS, no período de janeiro a dezembro de 2008, totalizou, em
termos nominais, o valor de R$ 4,719 bilhões (incluídos multa, juros e Dívida Ativa), que
corresponde a um incremento de 20,46% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando
a arrecadação atingiu o total de R$ 3,918 bilhões, conforme apresentado no Quadro VII.
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Quadro VII
RECEITA DO ICMS
VALORES NOMINAIS

Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC

Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

227

GESTÃO ÉTICA, EFICIENTE E PARTICIPATIVA

Gráfico 3
RECEITA DO ICMS
VALORES NOMINAIS EM MILHÕES

Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC

O Quadro VIII apresenta o desempenho da arrecadação de ICMS, mês a mês, nos exercícios
2007 e 2008, em termos reais, constatando-se um acréscimo real de 13,99%, no período de
janeiro a dezembro 2008.
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Quadro VIII
RECEITA DO ICMS
VALORES A PREÇOS DE NOVEMBRO/2008 (IPCA / IBGE)

Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC
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Gráfico 4
RECEITA DO ICMS
VALORES A PREÇOS DE NOVEMBRO/2008 (IPCA / IBGE)

Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC

C AP
A CIT
AÇÃO
APA
CITAÇÃO

DE

P ROFESSORES

A Secretaria da Fazenda, alinhada à filosofia
e diretrizes do Programa Nacional de
Educação Fiscal – PNEF e dando
continuidade ao trabalho permanente de
educação fiscal junto à sociedade, tem
desenvolvido ações com intuito de sensibilizar
o cidadão para a função socioeconômica do
tributo e seu papel na gestão fiscal dos
recursos públicos.
Em 2008, o Programa de Educação Fiscal
completou 10 anos de sua implantação no
Estado do Ceará. Em 14 de novembro de
2008, foi realizado um Seminário alusivo à
data, conscientizando os servidores públicos
e professores da rede municipal e estadual
de ensino para a importância da temática na
qualidade de vida do cidadão cearense.
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SA
TISF
AÇÃO DO CLIENTE NO
SATISF
TISFAÇÃO
ATENDIMENT
O
TENDIMENTO

Í NDICE

DE

SATISF
AÇÃO
TISFAÇÃO

DO

C LIENTE

O processo de atendimento SEFAZ
contempla os serviços prestados via
Autoatendimento, Atendimento Presencial,
Atendimento Virtual, Atendimento Telefônico
e Call Center. A execução dessa atividade
requer melhorias nas instalações físicas, mais
tecnologia, capacitação e valorização da
atividade. A imagem organizacional precisa
ser fortalecida por meio da prestação de um
atendimento moderno, rápido e confiável.
MONIT
ORAMENT
O D
A DIVÍD
A PÚBLICA
MONITORAMENT
ORAMENTO
DA
DIVÍDA

E ST
OQUE
STOQUE

D A DÍVID
A PELA RECEIT
A CORRENTE
DÍVIDA
RECEITA

LÍQUIDA

O Governo do Estado do Ceará vem
cumprindo os limites constitucionais, em
conformidade com o que estabelece a
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legislação pertinente à contratação de Dívida
Pública. Cabe salientar que, no tocante à
Capacidade de Pagamento anual, limitado a
11,5% da Receita Corrente Líquida, com
amortizações, juros e demais encargos da
dívida consolidada, nosso percentual vem
mantendo-se abaixo do limite desde 2007.
O serviço da dívida abaixo do limite em 2008
deve-se ao aumento da Receita Corrente
Líquida e à própria diminuição do Estoque
da Dívida Pública, provocada por um volume
de amortizações maior que aquilo que se
paga de encargos e pelo baixo nível de
liberações de operações de crédito em 2008.
Cabe salientar que, já por causa da atual
crise financeira, ocorreram mudanças
bruscas na economia internacional, que vêm
provocando desvalorização do Real em
relação ao Dólar, o que gera maiores custos
do serviço da Dívida Pública Estadual e
elevação do seu estoque, principalmente nos
meses de outubro e novembro de 2008.
As Metas de Resultado Primário, tanto da LRF
quanto do Programa de Reestruturação e
Ajuste Fiscal – PAF serão alcançadas. O
Resultado Nominal será expressivamente
positivo. Teremos um Superávit Primário da
ordem de R$ 872,0 milhões (*), segundo
conceito da STN, resultados esses
conseguidos com um intenso trabalho de
controle e acompanhamento. O resultado
primário é a diferença entre as receitas e
despesas primárias, é o principal indicador
de solvência fiscal do Setor Público. Sua
apuração fornece uma melhor avaliação do
Impacto da Política Fiscal em execução pelos
Entes da Federação.
Cabe salientar que, no conceito da LRF, são
consideradas as despesas liquidadas e a
execução da Administração Direta e Indireta,
enquanto que, na metodologia utilizada pela
STN, consideram-se a Receita Líquida da
Administração Direta e as despesas
empenhadas não financeiras.

Os
limites
constitucionais
de
comprometimento da Receita Líquida de
Impostos com Saúde e Educação, de 12% e
25%, respectivamente, serão cumpridos. O
Gasto com Pessoal também ficará abaixo do
limite máximo e prudencial exigidos. Vale
lembrar que esse acompanhamento
possibilita que seja alcançada a efetividade
do gasto.

2008 | Realizações
PROJET
O CAR
TÃO DE CRÉDIT
O/DÉBIT
O
PROJETO
CARTÃO
CRÉDITO/DÉBIT
O/DÉBITO

· Recuperação de mais de R$ 3 milhões para
os cofres públicos, após realização de
cobrança de valores das operações de vendas
declaradas ao Fisco por meio da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais – DIEF,
que apresentaram divergências em relação
às informações prestadas pelas operadoras
de cartão de crédito, conforme estabelece a
Lei Estadual nº 13.975, de 14/09/2007.
AÇÕES DE ACOMP
ANHAMENT
O FISCAL
ACOMPANHAMENT
ANHAMENTO
SEGMENTO
NO SEGMENT
O DE COMBUSTÍVEIS

· Recuperação de receita no valor de R$
84,15 milhões, resultando em impacto
positivo na arrecadação do ICMS, devido às
ações de monitoramento junto às empresas
do segmento de combustíveis, haja vista que
o desempenho das referidas ações
proporcionou a constatação de créditos
tributários devidos.
NO
TA FISCAL ELETRÔNICA
NOT

· Implantação da Nota Fiscal Eletrônica – Nfe, que é um documento emitido e
armazenado eletronicamente, de existência
apenas digital, com o intuito de documentar
operações e prestações cuja validade jurídica
é garantida pela assinatura digital do emitente
e autorização de uso pela administração
tributária da unidade federada do

(*) Dados estimados.
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ADOÇÃO DE MEDID
AS PPARA
ARA MELHOR
MEDIDAS
CONTROLE DO RESSARCIMENT
O
RESSARCIMENTO

· Automação do setor de autopeças, inclusive
com a edição da IN 16/2008, que definiu a
estrutura do arquivo eletrônico a ser exigido
do contribuinte substituído.
· Atendimento de 244 processos de pedidos
de ressarcimento do setor moageiro. Total das
solicitações: R$ 44,3 milhões; total das
liberações: R$ 32,2 milhões.
· Pedidos de ressarcimento de outros setores:
49 processos. Total das solicitações:
R$ 4,0 milhões; total das liberações: R$ 3,2
milhões.
AÇÃO DE MONIT
ORAMENT
O E
MONITORAMENT
ORAMENTO
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRIBUINTES
SUBSTITUTOS
SUBSTITUT
OS TRIBUTÁRIOS

· Ações de monitoramento - recuperados R$
1,4 milhão.
· Lançamento ICMS e multa: R$ 16,7
milhões.
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IMPLANT
AÇÃ
O DO REGIME DE
IMPLANTAÇÃ
AÇÃO
SUBSTITUIÇÃ
O TRIBUTÁRIA
SUBSTITUIÇÃO

· Instituição do regime de Substituição
Tributária nas operações realizadas por
contribuintes atacadistas e varejistas.
· Implantação da sistemática do regime ST
nas operações com os aparelhos celulares,
bebidas quentes, vinhos e sidras.
PARCERIA ENTRE SEF
AZ
SEFAZ
AZ,, PGE E
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

· Por meio da PGE, a SEFAZ firmou parceria
com o Tribunal de Justiça, possibilitando
ações efetivas para cassar Liminares dos
segmentos de bebidas quentes e combustíveis.
CONVÊNIO SEF
AZ E ANP
SEFAZ
ANP::

· Firmado convênio de cooperação técnica e
operacional entre a Agência Nacional do
Petróleo (ANP) e a SEFAZ, para a fiscalização
das atividades de abastecimento de
combustíveis no estado, a fim de coibir a
ocorrência de irregularidades na
comercialização de produtos.
IT
CD NA INTERNET
ITCD
INTERNET::

· O projeto teve como objetivo disponibilizar
aos usuários externos via Internet o
cadastramento e acompanhamento da Guia
de ITCD.
TERMO DE ACORDO ENTRE SECRET
ARIAS
SECRETARIAS
DE FAZEND
A E D
A SAÚDE DO EST
ADO
ESTADO
FAZENDA
DA
DO CEARÁ E CONTRIBUINTE:

· Implementação de controle sobre as
operações de importação com isenção,
efetivadas por Clínicas e Hospitais
particulares, por meio da publicação da
Instrução Normativa 05/2008.
Tal
instrumento estabelece que o valor do ICMS
importação exonerado na entrada da
mercadoria é convertido em prestação de
serviço de saúde, mediante exames realizados
nas Clínicas e Hospitais. O controle da
prestação do serviço fica sob a
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contribuinte. A massificação de uso da Nota
Fiscal Eletrônica está sendo feita de forma
gradual e voluntária. Alguns setores
econômicos considerados preponderantes
para a administração tributária foram
selecionados para uso obrigatório desse
documento digital, a partir de cronograma
estabelecido no Protocolo ICMS 10/07, que
já conta atualmente com noventa e três
atividades escalonadas. A primeira etapa da
obrigatoriedade da Nf-e teve início em abril
de 2008, com duas atividades: cigarros e
combustíveis. No Ceará, setenta e sete
empresas credenciadas emitiram, até o
presente momento, aproximadamente
700.000 Nf-e. A segunda etapa da
implantação da Nf-e, prevista para Dezembro
de 2008, inclui outras atividades, conforme
determina a legislação, alcançando
aproximadamente 500 empresas no Estado.
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responsabilidade da Secretaria de Saúde, que,
após firmar Termo de Acordo com os
importadores, inclui no sistema UNISUS da
Central de Regulação Estadual do SUS. No
exercício de 2008, foram encaminhados à
Secretaria de Saúde 46 processos de
importação de equipamentos médicos
hospitalares, no montante de R$ 4,8 milhões
de ICMS importação exonerado. Desse
montante, já foram firmados 9 Termos de
Acordos,
que
resultaram
numa
contraprestação de serviço à sociedade em
R$ 1,7 milhão.
CURSOS

D ISSEMINADORES DE E DUCAÇÃO F ISCAL
M ÓDULO A D ISTÂNCIA
· Conclusão ao Curso de Disseminadores de
Educação Fiscal Módulo a Distância, com
600 participantes, dos 700 inscritos,
ressaltando que o curso foi realizado em
parceria com a ESAF e coordenado pela
SEFAZ.
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M ONIT
ORES
ONITORES

DE

E DUCAÇÃO F ISCAL

· Curso de monitor de ação fiscal, para 210
alunos, das escolas da rede pública de
ensino, objetivando formar grupos para
disseminar, nas escolas e na comunidade,
temas como ética, cidadania e função social
do tributo.
O FICINA

DE

ORIENT
AÇÃO
RIENTAÇÃO

PARA O

T RABALHO

· Realização, em parceria com o Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho – IDT, da
Oficina de Orientação para o Trabalho,
ministrada para 187 alunos da rede pública
de ensino, tendo como objetivo preparar o
jovem para o mercado de trabalho.
S EMINÁRIOS
· Realização de 3 Seminários Regionais de
Educação Fiscal, com 4 horas de duração
cada um, nos municípios de Russas, Acaraú,
Icó, contando com 174 participantes.
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· Realização do IV Seminário de Educação
Fiscal “10 anos construindo a cidadania no
Ceará”, alusivo aos 10 anos da implantação
do Programa no estado do Ceará, em
parceria com a Secretaria de Finanças do
Município, Receita Federal do Brasil,
CENTRESAF-CE, Secretaria de Educação do
Estado do Ceará, com carga horária de 8hs,
para 250 participantes.
A ÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO
TEMA E DUCAÇÃO F ISCAL

ABORDANDO O

Setor Público
· Palestra realizada para técnicos da
Secretaria de Finanças e Educação, do
Município de Caucaia, com 10 participantes,
tendo como objetivo formar um grupo para
disseminar a Educação Fiscal no município.
· Oficina para 240 servidores públicos da
Secretaria de Finanças, do Município de
Fortaleza, com o objetivo de sensibilizá-los
para a formação do Grupo de Educação
Fiscal no município.
· Participação no evento “Olho Vivo no
Dinheiro Público”, patrocinado pela
Controladoria Geral da União, para
representantes dos Conselhos Comunitários
dos municípios de Pereiro, Iracema, Alto
Santo, São João do Jaguaribe, Russas,
Limoeiro do Norte, Palhano, Itaiçaba,
sensibilizando-os para a função social do
tributo.
Setor Educacional
· Palestras de sensibilização sobre Educação
Fiscal, através do “Programa Jovem Educa
Jovem”, em parceria com a Secretaria de
Educação do Estado do Ceará, com o intuito
de fomentar, na escola, Núcleos de Cidadania
Fiscal em diversas escolas de ensino médio
da rede estadual, com a participação de 850
participantes.
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Sociedade
· Parceria com a ONG - Condomínio Digital,
que capacita jovens candidatos ao primeiro
emprego, no total de 150 alunos, em
Fortaleza e Maracanaú, ministrando palestras
sobre os temas Cidadania, Ética e Valores,
bem como a função social do imposto.

do Curso Disseminadores de Educação Fiscal,
online.
P ROGRAMA S UA N OTA V ALE D INHEIRO
Foram beneficiados com recursos do
Programa:
- Pessoas Físicas cadastradas: 71.172
- Pessoas Jurídicas cadastradas: 598

· Palestra para os integrantes do “Projeto
Acolher”, da comunidade do Bairro Cigana,
em Caucaia, resultado de projeto pedagógico

- Pessoas indiretamente envolvidas no
trabalho: 135.682

Distribuição de recursos para os participantes até o mês de novembro de 2008:
Participantes

Valor ( R$ )

Quantidade

Pessoas Físicas

6.049.102,83

41.665

Pessoas Jurídicas(ONG’S)

2.934.280,88

1.336

Total Geral

10.225.628,91

43.001

Nota:Todo o montante pago na atual administração.

No. de Empresas

Multa (R$)

Principal (ICMS)

Total (R$)

CEAUD

61

1.220.474,87

4.475.088,10

5.695.562,97

PROGRAMA

20

960.579,45

2.902.606,75

3.863.186,20

81

2.181.054,32

7.377.694,85

9.558.749,17

Nota: Valores acima citados foram obtidos com base em datas de 2007.

· O Projeto Atendimento de Excelência ao
Cidadão, mediante a realização de pesquisa
de satisfação de clientes, revelou um
resultado de 76,9%, de acordo com a matriz
GPR - SEFAZ. O resultado esperado com a
implantação do projeto é a elevação do nível
de satisfação do cliente para 90%.

2009 | PPropostas
ropostas
As proposições para incrementar a
arrecadação estadual e aprimorar as ações
do Fisco em 2009 serão ancoradas nos
seguintes projetos:
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· Implantação da sistemática de
Acompanhamento Fiscal do Contribuinte de
ICMS, mediante nova metodologia de
controle, visando obter o incremento da
arrecadação estadual.
· Implantação do Cadastro Sincronizado, que
consiste na integração de procedimentos de
cadastramento, alteração e baixa entre as
administrações tributárias da União, dos
Estados, do DF, dos municípios e entidades
que fazem parte do processo, via Programa
Gerador do CNPJ.
· Dinamização do Projeto da Nota Fiscal
Eletrônica – NF-e.
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Resultado da Auditoria Fiscal realizada pelo Programa Sua Nota Vale Dinheiro, com relação ao uso do
ECF – Emissor de Cupom Fiscal - indevido.
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· Aprimoramento da automação da
fiscalização de Mercadorias em Trânsito, com
sistema de câmeras, equipamentos de raio-X
tipo scanners, de inspeção de containeres,
conjunto de pesagem eletrônica de veículos
de carga, sistema de digitalização de notas
fiscais de entrada e reforma arquitetônica das
unidades fiscais.
· Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED
- Em nível estadual, o projeto é composto
de três projetos: Nota Fiscal Eletrônica,
Escrituração Fiscal Digital – EFD e
Escrituração Contábil Digital – ECD.
- A Escrituração Fiscal Digital e a
Escrituração Contábil Digital têm como
premissa a eliminação de impressão dos
livros fiscais e contábeis.
- A partir de Janeiro de 2009, vários
contribuintes estarão obrigados à entrega
da Escrituração Fiscal Digital, e
equipamento a Escrituração Contábil
Digital - ECD, deverá ser obrigatória só a
partir de Junho/2009.
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· Sistema de Controle das Importações –
SISCOI
Desenvolvimento e implantação do
SISCOI, que objetiva controlar as
operações relativas à importação,
facilitando a operacionalização do cálculo
do ICMS, a emissão da Guia de Liberação
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de Mercadoria Estrangeira-GLME, a
emissão de DAE/GNRE, fornecimento de
relatórios gerenciais, consultas diversas,
dados estatísticos e controle dos benefícios
fiscais.
· Sistema de Controle das Operações com
destino às áreas de Livre Comércio –
SUFRAMA-CE
Desenvolvimento e implantação do
SUFRAMA-CE, que tem como objetivo o
controle das saídas interestaduais com
isenção do ICMS, destinadas às áreas de
Livre Comércio, fornecendo ao órgão da
circunscrição fiscal do remetente relatórios
e consultas que possibilitem a
recuperação de crédito tributário quando
o ingresso da mercadoria na Suframa não
ocorrer.
· Implantação do Regime de Substituição
Tributária nos setores de atacado/varejo
de alimentos e produtos de higiene
pessoal.
- Implantação do projeto excelência do
cidadão, que visa modelar os
procedimentos e novas tecnologias
aplicáveis aos processos de atendimento
da SEFAZ, visando atingir a excelência dos
serviços prestados a seus usuários. O
resultado esperado é elevar o nível de
satisfação dos clientes para 90%.
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ÉTICA, TRANSP
ARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
TRANSPARÊNCIA

A política setorial da Secretaria da
Controladoria e Ouvidoria Geral (SECON),
vinculada ao Eixo de Governo Gestão Ética,
Eficiente e Participativa, para o ano de 2008,
esteve amparada em dois grandes pilares de
sustentação da ação governamental: a
Transparência e a Participação.
No âmbito da matriz governamental de
Gestão por Resultados - GPR, as realizações
e as ações de gestão da área da Controladoria
associam-se aos resultados estratégicos de
governo Serviço Público Qualificado e Ágil e
Participação Cidadã na Formulação e
Controle das Políticas Públicas, e aos
resultados estratégicos setoriais gestão
pública regular, eficiente e serviços públicos
com qualidade, economias geradas com a
implementação
das
medidas
de
racionalização dos gastos e atendimento ao
cidadão. O monitoramento e avaliação das
ações têm como suporte os indicadores de
resultado percentual de recomendações de
auditoria implementadas, percentual de
economias geradas e número de
atendimentos presencial e call center.
Na área de Controle Interno, as ações foram
pautadas no aprimoramento dos mecanismos
de controle, cabendo destacar o fomento ao
controle social por meio da disponibilização
do Portal da Transparência, lançado em
audiência pública na Assembleia Legislativa,
possibilitando ao cidadão o acesso aos dados
de execução das receitas e despesas públicas,
notadamente o acesso às informações
referentes aos contratos e convênios
celebrados pelos órgãos e entidades da
administração pública estadual.
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Na área de Auditoria, as ações se
materializaram pela realização de atividades
voltadas para o ambiente interno do governo,
destacando-se a instituição da auditoria
preventiva, com foco em riscos, no âmbito
dos órgãos e entidades do Poder Executivo
do estado do Ceará, implementada por meio
da aplicação do Plano de Ação para Sanar
Fragilidades. Este último visa prevenir a
ocorrência de eventos de risco e mitigar a
possibilidade de recorrência de fatos
constatados quando da realização de
atividades por parte da SECON, que venham
a comprometer a gestão dos Órgãos e
Entidades.
Por meio da realização de atividades de
auditoria de regularidade, que geram
Relatórios de Auditoria e são executadas sob
as formas de Prestação de Contas Anual, de
Acompanhamento de Gestão, de Tomadas
de Contas Especiais, de Apuração de
Denúncias e de Obras Públicas, foi possível
averiguar em que medida a gestão dos
recursos públicos, pelos órgãos estaduais,
está se processando de acordo com as
normas legais e os procedimentos
regulamentares estabelecidos.
Assim, para 2008, foi estabelecida a meta
de realização de 90 atividades de auditoria,
tendo sido executadas 119 atividades, nas
diversas categorias acima enunciadas,
representando um percentual de alcance de
132,22% da meta estipulada, detalhados no
tópico Realizações 2008, conforme quadro
seguinte:
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Ética, Transparência e Comunicação Social
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SÍNTESE DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA COORDENADORIA DE AUDITORIA
Modalidade
Auditoria
Preventiva
Auditoria
Desempenho
Auditoria de
Regularidade

Ética, Transparência e Comunicação Social

Auditoria
Integrada
(Regularidade e
Desempenho)
Total

Categoria

Tipo

Quantidade

Mitigação de Riscos - Plano de Ação para
Sanar Fragilidades
Estudo de Viabilidade
Avaliação de Serviço Público - SAMU Leste
Capacidade de Gerenciamento Desempenho COGERH
De Prestação de Contas Anual
De Tomada de Contas Especial
Especial de Obras Públicas
Especial de Apuração de Denúncias
Acompanhamento de Gestão e Capacidade de
Gerenciamento de Desempenho - FECOP e
ISGH

Presencial

18

À distância
Presencial
Presencial

1
1
1

À distância e Presencial
À distância
Presencial
À distância e Presencial
Presencial

73
6
10
7
2

119

A área da Ouvidoria recebeu como orientação
garantir o acesso do cidadão aos serviços
públicos, com a implantação de mecanismos
facilitadores do registro de reclamações,
críticas, sugestões e elogios, para que os
resultados venham a contribuir na formulação
das políticas públicas.

Ouvidoria, possibilitando o atendimento à
população mais carente, nos pontos mais
longínquos

território

do Gabinete do Governador no Projeto
Governo do Ceará na Minha Cidade.
Com a ampliação da base de atendimento
da Ouvidoria e sua interiorização, a partir da
implantação da Central de Atendimento
Telefônico, do Sistema de Ouvidoria e da
Ouvidoria Móvel, foi possibilitada a
descentralização do serviço de Ouvidoria
estadual, gerando 13.419 atendimentos,
representando um aumento de 300% em

Alinhados à política de interiorização dos
serviços do Estado, a SECON, em parceria
com o SEBRAE, lançou a Unidade Móvel de

relação às manifestações registradas no ano
de 2007, conforme quadro a seguir.

Quantidade

Percentual

Crítica

122

0,15%

Denúncia

764

0,93%

Elogio

274

0,33%

Informação

9798

11,97%

Reclamação

1453

1,77%

Solicitação

836

1,02%

Sugestão
Total
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estadual,

acompanhando o deslocamento da equipe

Nesse contexto, merece destaque a
implantação da Central de Atendimento
Telefônico, inaugurada em janeiro de 2008,
na cidade de Canindé, com ligação gratuita,
permitindo a participação do cidadão
cearense na avaliação do serviço público
estadual, de forma célere e desburocratizada.

Tipo de Manifestação

do

172

0,21%

13.419

16,38%
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Na área de Desenvolvimento Institucional, a
atuação da SECON esteve pautada no
fortalecimento do capital intelectual da
instituição, com a oferta de cursos de extensão
aos servidores das áreas-meio e finalísticas
do Órgão, e no desenvolvimento de ações
voltadas para o fortalecimento da imagem
institucional da Secretaria, por meio da
celebração de acordos de cooperação técnica
e realização de eventos.

do Sistema de Ética da Administração Pública
Estadual.
· Participação em grupo de estudo, criado
para atendimento às exigências da Resolução
nº 3.303/2006, do Tribunal de Contas do
Estado – TCE.
· Participação na equipe de desenvolvimento
do módulo de contabilidade do Sistema de
Gestão Governamental por Resultados S2GPR.
· Participação na elaboração de minuta de
um novo Decreto sobre a Descentralização
de Créditos Orçamentários, com o objetivo
de orientar a eliminação de duplicidades na
execução orçamentária de 2009.
RACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE

2008 | Realizações
GESTÃO DE CONTRA
TOS E CONVÊNIOS
CONTRAT

· Registro e acompanhamento do nível de
inadimplência de beneficiários de
Transferências Voluntárias, inclusive junto ao
Tribunal de Contas dos Municípios.
· Acompanhamento dos registros de
Convênios de Receita no Módulo de
Contratos e Convênios do Sistema Integrado
de Acompanhamento de Programa – SIAP.
· Levantamento da legislação pertinente às
Transferências Voluntárias.
· Acompanhamento da liberação de
Convênios no período eleitoral.
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO

· Disponibilização do Portal da Transparência
do Estado do Ceará na rede mundial de
computadores.
· Realização de estudos iniciais e elaboração
de minutas para normatização e implantação
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

CUST
OS
CUSTOS

· Participação na equipe de desenvolvimento
do módulo de compras do Sistema de Gestão
Governamental por Resultados - S2GPR.
· Acompanhamento da situação de
regularidade quanto à adimplência dos
órgãos integrantes da administração publica
estadual junto ao Cadastro Único de
Convênio – CAUC do Governo Federal.
· Definição e implantação de sistemática de
apuração de custos e de acompanhamento
para os Contratos de Gestão (Organizações
Sociais).
· Elaboração da minuta de Lei Estadual sobre
financiamentos de cursos de capacitação.
· Realização de estudo sobre apuração dos
custos das contratações de serviços
contínuos.
· Realização de estudo sobre a certificação
pelas normas ISO 9001 e elaboração de
Termo de Referência visando a contratação
de consultoria para implantação, na SECON,
de Programa de Gestão da Qualidade.
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Com relação à eficácia das ações
desenvolvidas pela área da ouvidoria, destacase o percentual de resolutividade, uma vez
que, das 8.661 demandas,
foram
respondidas um total de 65% dessas
manifestações.

GESTÃO ÉTICA, EFICIENTE E PARTICIPATIVA

AUDIT
ORIA PREVENTIV
A
AUDITORIA
PREVENTIVA

Ética, Transparência e Comunicação Social

· Instituição do modelo de auditoria preventiva
com foco em risco, por meio do Decreto nº
29.388/2008, e implementação do Plano de
Ação para Sanar Fragilidades, da Matriz de
Risco e do Fórum Permanente de Auditoria
Preventiva.
· Aplicação do Plano de Ação para Sanar
Fragilidades em 18 Órgãos e Entidades da
Administração Pública Estadual (Secretaria
das Cidades, DER, DETRAN, Secretaria do
Esporte, PM, Secretaria do Desenvolvimento
Agrário, Secretaria da Cultura, Secretaria da
Educação/FUNDEB, Secretaria da Fazenda,
Secretaria da Infra-Estrutura, Secretaria da
Justiça, SEMACE, Secretaria da Saúde/
FUNDES, Secretaria do Turismo, Secretaria
dos Recursos Hídricos, Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social, Secretaria
do Trabalho e Desenvolvimento Social/FEAS
e FUNECE).
· Realização de seis sessões do Fórum
Permanente de Auditoria Preventiva.
· Elaboração do termo de referência para
contratação de consultoria para auxiliar na
realização de auditoria do processo de
Contratos e Convênios.
AUDIT
ORIA DE DESEMPENHO
AUDITORIA

· Atualização de um estudo de viabilidade de
auditoria de desempenho relativo ao
Programa 204 – Segurança Moderna e
Inteligente, Ação 10203 – Estruturação e
Modernização do Sistema de Segurança
Pública.
· Realização de uma atividade de auditoria
de desempenho no Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência – SAMU Litoral Leste,
pertencente à estrutura da Secretaria de
Saúde do Estado.
· Realização de uma atividade de auditoria
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de desempenho na Companhia de Gestão
dos Recursos Hídricos do Ceará – COGERH.
AUDIT
ORIA DE REGULARID
ADE
AUDITORIA
REGULARIDADE

· Realização de 73 atividades de auditoria de
regularidade, na modalidade de Prestação de
Contas Anual (ampliadas, simplificadas e
contábeis).
· Realização de seis atividades de auditoria
de Tomadas de Contas Especiais.
· Realização de dez atividades de auditorias
especiais de obras públicas, em suas
dimensões de obras a iniciar (oito) e obras
em execução (duas).
· Realização de sete atividades especiais de
auditoria de apuração de denúncias, estando
duas em andamento.
· Realização de 20 atividades não auditoriais,
englobando 5 Notas Técnicas e 15 Análises
Técnicas.
· Elaboração de termo de referência para
contratação de consultoria para auxiliar na
melhoria do modelo de auditoria especial de
obras públicas a iniciar e em execução.
AUDIT
ORIA INTEGRAD
A
AUDITORIA
INTEGRADA

· Realização de uma atividade de auditoria
integrada, englobando as categorias de
Acompanhamento de Gestão e Capacidade
de Gerenciamento de Desempenho, no
Fundo Estadual de Combate à Pobreza –
FECOP, vinculado à Secretaria do
Planejamento e Gestão – SEPLAG.
· Realização de uma atividade de auditoria
integrada, englobando as categorias de
Acompanhamento de Gestão e Capacidade
de Gerenciamento de Desempenho, que teve
como objeto o contrato de gestão celebrado
pela Secretaria de Saúde (SESA) com o
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).
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· Implantação da Central de Atendimento
Telefônico na cidade de Canindé.
· Manutenção do atendimento presencial na
sede da SECON e nas unidades
descentralizadas das Casas do Cidadão dos
Shoppings Diogo e Benfica, com a parceria
da Secretaria da Justiça e Cidadania.
· Implantação da Ouvidoria Móvel.
· Implantação do Sistema de Ouvidoria –
SOU, com acesso facilitado via internet.
APURAÇÃO E ENCAMINHAMENT
O D
AS
ENCAMINHAMENTO
DAS
MANIFEST
AÇÕES
MANIFESTAÇÕES

· Unificação da base de dados das Ouvidorias
setoriais;
· Elaboração e consolidação de relatórios e
diagnósticos setoriais das manifestações
registradas;

· Curso sobre Gestão de Ouvidoria no Setor
Público: Ênfase na Comunicação.
· Curso de Aperfeiçoamento em Ouvidoria
Pública.
CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA E REALIZAÇÃO
DE EVENT
OS
EVENTOS

· Comemoração do Dia Estadual do Ouvidor
e dos 5 anos da Secretaria da Controladoria.
· Realização do 4º Seminário Nacional de
Ouvidores & Ouvidorias.
· Realização do II Encontro Estadual de
Controle Interno.
· Comemoração do Dia do Auditor de
Controle

Interno,

reconhecido

por

instrumento legal.
· Celebração de acordos de cooperação

· Elaboração de minuta do Decreto de
regulamentação da Rede de Ouvidores do
Poder Executivo Estadual.

técnica com o Tribunal de Contas do Ceará,

CURSOS DE EXTENSÃO

GESTÃO PPA
ATRIMONIAL

· Curso Avançado de Contabilidade e
Balanços Público.

· Aquisição de Mobiliários para atender as

· Curso de Inglês Instrumental – Módulo II.

· Aquisição de 1 veículo tipo sedan, 2 tipo

· Curso sobre Lei de Responsabilidade Fiscal.

hatch, 1 pick-up SRV e 1 Minivan.

· Curso de Terceirização de Serviços
Continuados – Legislação Atualizada.

· Reforma e adaptação do micro-ônibus para

· Curso de Gestão Integral de Convênios –
Celebração, Execução e Prestação de
Contas.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

· Treinamento em Serviço de Obras Públicas
no TCE-PE.
· Curso sobre Abordagem Relacional no
Atendimento em Ouvidoria.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal
de Contas de Pernambuco.

demandas do novo layout da SECON.

funcionamento da Ouvidoria Móvel.

· Desenvolvimento de Sistema de Suporte às
Atividades Administrativas – ADMWEB.
· Aquisição de servidor de aplicação para a
execução dos aplicativos de auditoria
(Audixpress) e ouvidoria (SOU).
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ATENDIMENT
O A
O CID
ADÃO
ATENDIMENTO
AO
CIDADÃO
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· Implantação do Sistema de Ética da
Administração Pública Estadual.
· Realização de Auditoria do Processo de
Contratos e Convênios, visando à adequação
das regras de negócio e da legislação que
lhe dá suporte, com a conseqüente
reestruturação
do
Sistema
de
Acompanhamento de Contratos e
Convênios.

Ética, Transparência e Comunicação Social

· Aperfeiçoamento e ampliação do conteúdo
do Portal da Transparência do Governo do
Estado do Ceará.
· Execução de projeto de “Mineração de
Dados” (Data Mining) para extração de
modelos preditivos, visando o monitoramento
proativo dos atos administrativos e a
racionalização das atividades de Controle
Interno, inclusive com a automação das PCAs.
· Consolidação de auditorias de desempenho
de programas prioritários do governo
estadual, inclusive com a contratação de
consultoria para o necessário suporte de
conhecimento.
· Consolidação das auditorias preventivas,
com a avaliação do PASF, a continuidade da
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execução do Fórum Permanente de Auditoria
Preventiva e concepção de modelo para
realização de auditoria de processos
organizacionais.
· Consolidação das auditorias especiais de
obras públicas, inclusive pela contratação de
consultoria para validação do modelo em fase
de experimentação e para realização de
avaliações de engenharia.
· Modelagem de auditorias de apuração de
denúncias.
· Elaboração de Regimento Interno da Rede
de Ouvidorias, do Código de Ética do
Ouvidor Público, dentre outros normativos
necessários à regulamentação do Decreto da
Rede de Ouvidorias.
· Elaboração do manual operacional da Rede
de Ouvidorias, a partir do redesenho dos
fluxos, definição de prazos e procedimentos.
· Capacitação da população para o uso
adequado do serviço de Ouvidoria.
· Aquisição de mais uma Unidade Móvel de
Ouvidoria.
· Concepção de modelo de definição e
avaliação das políticas públicas a partir da
Ouvidoria.
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ÉTICA, TRANSP
ARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL
TRANSPARÊNCIA

A Procuradoria-geral do Estado, em sua
atuação institucional, vem obedecendo,
dentre outros preceitos, aos princípios da
legalidade, da moralidade, da publicidade, da
impessoalidade, da eficiência, da motivação,
da proporcionalidade, do contraditório, da
ampla defesa e do interesse público.
Trata-se de uma instituição permanente,
essencial ao exercício das funções
administrativa e jurisdicional do Estado,
responsável pela defesa dos interesses deste
em juízo e fora dele, assim como pelas
atividades de representação jurídica, judicial
e extrajudicial, e de consultoria jurídica do ente
federado.
Os Resultados Estratégicos, relativos à Política
Setorial da Consultoria Geral, superaram ao
esperado, uma vez que a entidade reduziu
substancialmente o número de processos sob
sua responsabilidade, principalmente aqueles
ligados à pensão e aposentadorias, reduzindo
o gasto público em virtude da análise
percuciente realizada, concluindo-se pela
inativação de inúmeras aposentadorias e
pensões que estavam sendo pagas
indevidamente.
Saliente-se a melhoria alcançada no
atendimento ao público, em razão do
aumento do número de estagiários e de
novos prestadores de serviço contratados
para a realização das atividades-meio da
Consultoria Geral, e da cessão de servidores
da SEDUC, Policia militar e corpo de
Bombeiros, que passaram a prestar serviços
na Consultoria Geral, agilizando a
elaboração e correção dos Atos de
Inativações, conferindo maior celeridade ao
trabalho e agilização dos processos.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

Ressalte-se que, no âmbito das atividades
judiciais, deu-se maior celeridade aos
processos administrativo-disciplinares,
adotando-se uma política destinada a
otimizar o trabalho, realizando-se audiências
diárias nos turnos da manhã e da tarde, com
o que se tornou mais ágil a expedição de
intimações, despachos e diligências
processuais.
Um grande avanço obtido pela PGE, em
2008, foi a consolidação do processo de
centralização das licitações do Governo,
anteriormente realizada por 902 Comissões
e executada por um contingente de 3.608
agentes públicos. Essa medida gerou uma
substancial economia para os cofres do
Estado de cerca de R$ 438,0 milhões até
novembro de 2008.
Nesse novo modelo, foram designados 5
pregoeiros e 4 membros de apoio para
realizar a fase externa dos pregões presenciais
e eletrônicos considerados urgentes ou
prioritários, figurando o Procurador-geral
como autoridade competente para
homologar tais licitações.
A nova Política de Compras Governamentais,
impactando substancialmente na redução de
gastos, ficou definida da seguinte forma: a
Secretaria do Planejamento e Gestão
(SEPLAG), órgão gestor do Sistema de
Compras, é responsável pela definição e
implantação de normas, diretrizes da Política
de Compras e pelos sistemas informatizados
de apoio; a Procuradoria-geral, como órgão
executor de tal política, processa as licitações
os usuários do Sistema de Compras,
incluindo todos os órgãos da Administração
Direta, Fundos Especiais, Autarquias,
Fundações, Empresas Públicas, Sociedades
de Economia Mista e demais entidades direta

241

Ética, Transparência e Comunicação Social

2008 | PProcuradoria
rocuradoria Geral

Ética, Transparência e Comunicação Social

GESTÃO ÉTICA, EFICIENTE E PARTICIPATIVA

ou indiretamente controladas pelo Governo,
responsáveis por definir as especificações
técnicas de suas contratações e também pela
pesquisa de preço dos serviços.

2008 | Realizações

Integrante da estrutura organizacional da
PGE, como órgão de execução instrumental,
está o Centro de Estudos e Treinamento da
Procuradoria-geral do Estado do Ceará –
CETREI, que obteve como principais
resultados da sua política setorial: a aquisição
de mais de 1.000 novos volumes de obras
para a Biblioteca da Procuradoria-geral do
Estado e o planejamento de sua nova
estrutura; a entrada de novos colaboradores,
capacitados para a otimização na execução
dos trabalhos do Centro; o investimento da
Procuradoria-geral do Estado para a
formação de servidores no Curso Técnico em
Secretariado, ministrado pelo CETREDE; a
participação do treinamento e capacitação
no curso sobre a plataforma Linux, ministrado
pela CTI/PGE; a participação no Grupo
Técnico de Gestão de Desenvolvimento de
Pessoas – GTDEP; a ampliação do quadro
de estagiários de 54 para 78 estagiários,
com o aperfeiçoamento do processo seletivo;
a publicação da revista da Procuradoria-geral
do Estado; o desenvolvimento do sistema de
legislação estadual; e a publicação de
informativos jurídicos, via internet, que dizem
respeito a decisões favoráveis ao Estado do
Ceará, dentre outros.

· Redução em mais de 4 vezes o valor da
cobrança da dívida ativa estadual, caindo de
R$ 26,8 milhões em 2007 para R$ 5,0
milhões em 2008.

PROCURADORIA FISCAL

D ÍVIDA A TIVA

· Inscrição de 31.575 contribuintes na dívida
ativa, no total de R$391,8 milhões.
A TIVIDADES J UDICIAIS
· Ajuizamento de 7.888 execuções fiscais.
· Realização de 7.427 manifestações
diversas, 325 impugnações de embargos e
17 ações propostas.
· Realização de 1.734 atendimentos, na área
das ações ordinárias e mandados de
segurança, incluindo contestações,
informações e manifestações diversas.
· Recebimentos e realizações, quanto a
Inventários, arrolamentos e separações
judiciais, de 4.656 manifestações, 1.361
apelações, 423 agravos de instrumento,
3.412 recursos, 585 embargos de
declaração, 160 recursos especiais, 412
recursos extraordinários, 62 recursos
ordinários e 335 dispensas de recursos.
· Realização, na área de atividades
administrativas, de 257 pareceres, 844
consultas, conclusão de 1.455 processos de
aposentadorias/reservas/pensões
e
realização de 333 diligências.

Relatório das atividades realizadas de janeiro a novembro de 2008
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Natureza

Quantidade

Processos recebidos

263

Processos devolvidos:

---

Com relatório

74

Sem relatório

04

Audiências realizadas

270

Processos em andamento

181

Diligências realizadas

59
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· Aquisição de todo mobiliário necessário ao
funcionamento da Central de Licitações.
· Disponibilizada a transmissão, via Web, do
desenrolar das sessões presenciais, dando
transparência aos atos praticados.
· Implantação do Sistema de Atividades
Funcionais - SISAF, sistema informatizado
para o controle situacional dos processos
licitatórios.
· Sanção da Lei Complementar nº 65, em 3
de janeiro de 2008, que instituiu o Sistema
de Licitações, com o objetivo de estabelecer
as normas básicas necessárias à integração
e sistematização das licitações, visando à
uniformização e padronização dos termos de
referências, projetos básicos, editais e cartasconvites, planilhas de custos e processos.
· Treinamento de 7 turmas, capacitando 152
servidores indicados pelos órgãos/setoriais,
que passaram a integrar a Central de
Licitações
· Subsídio à Empresa de Tecnologia da
Informação – ETICE, para desenvolvimento
do Sistema de Gestão Governamental por
Resultado - S2GPR, que possui, como um de
seus módulos, o de “Sistema de Compras”.
· Realização dos Cursos de Relações
Interpessoais, com a participação de 40
colaboradores.
· Tombamento e atualização do acervo da
Biblioteca da Procuradoria-geral do Estado.
· Disponibilização de inscrições no Congresso
Jurídico Brasil - 2008 - 20 anos da
Constituição Federal, para os Procuradores,
servidores e estagiários relacionados nas
áreas jurídicas.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

Em processo de implementação 11 projetos
de aquisição de equipamentos e serviços de
informática.
· Aquisição de 4 scanners e 8 switches, com
melhoria da Infra-estrutura para projetos das
áreas e dos negócios.
· Aquisição de 1 Nobreak de 80 Kva para
central de licitações, oferecendo melhor
estrutura tecnológica contra pico de energia
e segurança da informação.
· Aquisição de Rack para Storage e aquisição
de 54 computadores e de 2 notebooks.
· Aquisição de 4 monitores LCD de 40
polegadas para Central de Licitações.
PLANEJAMENT
O E ORGANIZAÇÃO
PLANEJAMENTO

· Criação de “Metodologia para
Desenvolvimento de Sistemas”, possibilitando
a padronização de documentos e
procedimentos para desenvolvimento de
Sistemas.
· Implantação de ferramenta livre para
controle de versões dos sistemas
informatizados, oferecendo segurança de
dados e versões durante o desenvolvimento
dos sistemas e aumentando a produtividade
nos serviços de TI.
· Criação da nova página de Intranet da PGE,
com a utilização de software livre.
DESENV
OL
VIMENT
O DE SISTEMAS
DESENVOL
OLVIMENT
VIMENTO

· Especificação, desenvolvimento e
implantação do sistema integrado de
atividades funcionais, com a utilização de
software livre, permitindo a integração entre
os módulos de processos administrativos,
judiciais e licitatórios, gestão de transporte e
de material e demais módulos da PGE.
· Levantamento, otimização e especificação
da atividade de controle de processos
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· Conclusão da reforma do prédio, Bloco - 2,
da Procuradoria-geral do Estado, para
abrigar a Central de Licitações, adequandoo às suas necessidades físicas e lógicas.
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administrativos e judiciais, em todas as áreas
da PGE.

· Treinamento de 190 colaboradores da PGE
na plataforma Linux.

· Desenvolvimento e implantação do módulo
para controle de processos licitatórios,
atendendo especificidades para os 6 setores
de licitação, utilizando software livre.

· Implantação do plano de contingência para
os servidores.

· Desenvolvimento e implantação do módulo
de processo eletrônico administrativo
(cadastro, andamento, consulta, relatórios),
atendendo a especificidades das 9 áreas da
PGE.
· Desenvolvimento e implantação do módulo
de gestão de transporte.

Ética, Transparência e Comunicação Social

· Reestruturação do site da PGE.
GESTÃO

· Participação da CTI, com os técnicos da
Etice, na especificação do processo de
compras e pregão eletrônico do projeto
S2GPR.
· Participação da CTI, com os técnicos da
Etice e Seplag, na especificação do portal de
compras e Licitação do Estado.
· Participação da CTI, com os técnicos da
Etice, na implementação da ferramenta
MIDDLEWARE, objetivando a integração de
Sistemas de Gestão do governo do Estado.
OUTROS PROJET
OS REALIZADOS
PROJETOS

· Implementação da Central de Licitações na
PGE, 100% Linux.
· 90% das estações da PGE, utilizando Linux.
· Instalação do Storage (rede SAN).
· Instalação do nobreak de 15KVA , na sala
dos servidores.
· Instalação das câmeras de monitoramento
na Central de Licitações.
· Instalação do drive de fita LTO, na sala de
servidores.
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· Instalação da Célula da Dívida Ativa, em
edificação no Centro Administrativo Bárbara
de Alencar, e desenvolvimento de sistema de
gerenciamento da Dívida Ativa.
· Implantação de Sistema e Grupo de Trabalho
para gerenciamento e cobrança do ITCD.
· Desenvolvimento do sistema de controle de
processos administrativos e judiciais de
competência da Procuradoria Fiscal.
· Criação de comissão destinada a alterar a
legislação regedora do processo
administrativo-disciplinar.
· Elaboração de editais-padrões, tendo como
objetivo disciplinar e uniformizar os processos
de demandas de licitações, nas diversas
modalidades na esfera do Governo Estadual.
· Criação da Escola Superior de Advocacia
Pública da Procuradoria-geral do Estado;
· Continuidade da promoção de cursos
jurídicos, voltados aos Procuradores,
servidores, terceirizados e estagiários, focados
na melhoria do trabalho desenvolvido pela
instituição, tais como: Noções de Direito
Processual, Noções de Direito Administrativo,
Estrutura Organizacional da Administração
Pública do Estado do Ceará, Português
Instrumental, Sindicância e Procedimentos
Administrativos Disciplinares, Secretariado
Executivo e Cerimonial, Perícia Ambiental e
Desapropriação.
· Ampliação do número de estagiários,
compatibilizando, inclusive, o estágio em
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outras áreas de atuação da Procuradoriageral do Estado, como biblioteconomia,
administração, contabilidade.

· Realização de parceria com entidades e

· Regulamentação da publicação da Revista
da Procuradoria-geral do Estado do Ceará,
com regularização da periodicidade de sua
publicação (anual) e ampliação do número
de exemplares.

Estado, fornecendo suporte necessário para

instituições

congêneres,

visando

capacitação e preparação dos servidores do
o crescimento profissional e humano de todos
os colaboradores da PGE.
· Aquisição dos seguintes equipamentos.

· Melhorias e desenvolvimento completo do
sistema consultivo de legislação estadual,
banco de pareceres da consultoria, e demais
informações pertinentes ao trabalho dos
Procuradores, servidores, terceirizados e
estagiários da PGE.

- 164 microcomputadores.

· Reforma da Biblioteca da PGE e aquisição
de novos livros e publicações.

- 10 estabilizadores de 1500VA.
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a

- 164 estabilizadores de 500VA.
- 2 servidores.
- 5 impressoras laser.
- 1 drive de fita LTO.
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- 1 leitor de código de barra sem fio.
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Ética, Transparência e Comunicação Social

2 008 | Governadoria
O Gabinete do Governador (GABGOV)
assiste direta e indiretamente o Chefe do
Poder Executivo, assessorando-o no seu
relacionamento com a Administração Pública
Estadual, promovendo a coordenação e a
articulação política entre seus órgãos e
entidades e destes com os municípios e a
sociedade civil organizada, na intermediação
do relacionamento do Governador com as
lideranças políticas da Capital do Estado, do
Interior e de outras Unidades da Federação,
Congresso Nacional, organismos e
autoridades integrantes dos Poderes
Legislativo e Judiciário, Ministério Público,
Tribunais de Contas e Imprensa.
O GABGOV auxilia ainda o Governador na
tomada de decisões estratégicas,
relacionadas ao direcionamento e priorização
de recursos, para implementação de políticas
públicas que priorizem o atendimento das
necessidades da população de baixa renda,
com foco especial na juventude, visando à
redução das desigualdades sociais e à
melhoria das condições de vida.
É ainda função do GABGOV assessorar o
Chefe do Executivo no acompanhamento do
desempenho de projetos especiais,
monitorados pelo Governador, na articulação
e interação com os movimentos sociais, na
celebração de convênios e termos de
cooperação técnica nacional e internacional
de interesse público, nas relações
internacionais, no cerimonial público e na
recepção às autoridades. Além disso, também
cabe ao GABGOV acompanhar a política de
segurança pública e penitenciária do Estado,
fiscalizando a sua execução, na observância
dos direitos humanos, denunciando eventuais
violações e exigindo a respectiva apuração.
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A Casa Civil tem como missão assessorar
o Governador do Estado na área
administrativa e financeira e na coordenação
das políticas públicas, programas e projetos.
Em 2008, ocorreu a consolidação de
implantação dessas ações de coordenação.
Foi realizado contrato com a Fundação
Getúlio Vargas – FGV, com vistas a permitir o
monitoramento na implantação de projetos
prioritários, promovendo-se ações em sintonia
com os diversos órgãos envolvidos e
garantindo a otimização de prazos e recursos
na obtenção de resultados. Para isso, foi
criada a Assessoria de Projetos Especiais,
para coordenar tais ações e garantir a
continuidade do projeto na estrutura
organizacional da Casa Civil.
Ações de assessoria administrativa e
financeira ao Governador foram evidenciadas
com a criação da Coordenadoria de
Administração do Palácio e da Coordenadoria
de Logística, responsáveis pela administração
dos serviços de melhorias e manutenção da
área Palaciana. Outros serviços de natureza
de apoio logístico são prestados pela Casa
Civil, para atender demandas do Gabinete
do Governador e de outros órgãos, tais como
serviço de transporte de autoridades, em
viagens oficiais, por meio de contratos com
empresas de aluguel de aeronaves, contratos
de manutenção de arcondicionado e outros
equipamentos, limpeza e asseio, jardinagem
e terceirização.
A editoração e publicação do Diário Oficial
do Estado (DOE), em 2008, passou a ser
atribuição exclusiva da Casa Civil, que recebe
e prepara as matérias advindas dos poderes
Executivo e Legislativo e de clientes
particulares, e providencia a editoração,
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O Programa de Coordenação de
Comunicação Social do Estado do Ceará
desenvolve ações de publicidade institucional,
publicidade de utilidade pública, publicidade
legal e estruturação de eventos oficiais.
A responsabilidade sobre o desenvolvimento
e a implantação de uma política de
comunicação e de publicidade das ações de
todos os órgãos do Governo do Estado têm
sido umas das principais ações finalísticas da
Casa Civil. Dentre as campanhas
publicitárias, destaca-se a área de turismo,
comprovando-se, a cada dia, que cada real
investido produz retorno garantido com novos
investimentos no setor e o aquecimento do
turismo regional e internacional. Outras
campanhas importantes, como na área de
saúde, o combate a epidemias, saneamento
básico e vacinação; na área de educação,
em convocação à matrícula escolar, à
melhoria da escola e à participação da
comunidade; o combate à violência; a
prevenção de acidentes no trânsito, todos são
exemplos de investimentos exitosos em
publicidade para a melhoria dos serviços
públicos.
A publicação de atos oficiais e de
obrigatoriedade legal em jornais de
circulação regional, nacional e internacional
é formalizada pela Casa Civil por meio de
três contratos, que também incluem a
divulgação no Diário Oficial da União. São
publicações de atos necessários à publicidade
por interesses diversos, principalmente avisos
de procedimentos licitatórios, provenientes da
Central de Licitações da Procuradoria-geral
do Estado. Uma média de 250 atos oficiais
são enviados mensalmente para publicação.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

Os eventos do projeto Governo em Minha
Cidade tem permitido ao Governador e seus
Secretários estarem em diversos municípios
do interior do Estado, promovendo reuniões
de integração com lideranças dos 184
municípios do Ceará. Foram também
planejados e executados eventos diversos,
como inauguração de obras, emissão de
ordens de serviços, lançamento de ações,
programas, projetos e outras atividades de
interesse de divulgação. Visando a melhoria
na realização, montagem e execução desses
eventos, foram contratadas três empresas do
setor para auxiliar a Coordenadoria de
Eventos da Casa Civil.
Preocupada com a falta de uma política para
o setor de Sistemas de Informações
Georreferenciadas, na abrangência de todo
o Governo do Estado, a Casa Civil criou a
Coordenadoria de Geotecnologias, com a
finalidade de promover a integração dessa
política, disciplinar as ações em
desenvolvimento nos diversos órgãos do
Governo e desenvolver sistemas para o auxílio
à tomada de decisão governamental. Em
2008, foi desenvolvido estudo para a
realização de uma nova base cartográfica
para o Estado do Ceará.
Vinculada à Casa Civil, a Fundação de
Telecomunicações do Ceará – FUNTELC tem
como principais atribuições: contribuir para
o avanço da democratização do
conhecimento, valorizar a identidade cultural
das regiões cearense e transformar a TV
Ceará na primeira emissora pública de
televisão a migrar do sistema analógico para
sistema digital. Ressalte-se que a emissora
deverá, a partir do próximo ano, manter em
funcionamento os dois sistemas: analógico e
digital, visto que, por força de lei, as emissoras
de TV do Brasil deverão funcionar assim por
um prazo de dez anos, período em que
fabricantes e população se adequarão ao
novo sistema.
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impressão e divulgação na internet. Tais
medidas estão garantindo a emissão do
Diário Oficial na data corrente.
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A missão institucional da Casa Militar é
garantir e zelar pela integridade pessoal dos
titulares do Poder Executivo Estadual e seus
familiares, bem como de autoridades e
dignitários em visita oficial ao Estado do
Ceará. Planejar, organizar, dirigir e controlar
os serviços de segurança interna e externa
do Palácio do Governo. Assistir direta e
imediatamente o Governador e o ViceGovernador do Estado, no desempenho de
suas atribuições, inclusive nas viagens
governamentais. É também responsável pelo
planejamento, coordenação e execução das
atividades de Segurança Pessoal e de
Segurança de área dos eventos do
Governador, do Vice-Governador do Estado
e de ex-Governadores do Estado, que tenham
permanecido no Governo do Estado por um
período mínimo de seis meses ininterruptos,
subordinando os demais órgãos da
Administração Pública Estadual na execução
da operação.
Durante o ano de 2008, a Casa Militar
desenvolveu diversas ações de segurança,
atendendo as mais variadas demandas,
como o apoio às visitas oficiais ao nosso
Estado do Presidente da República,
embaixadores, cônsules, governadores,
presidentes de poderes constituídos,
autoridades militares, ministros e secretários
nacionais e estaduais, entre tantos outros.

2008 | Realizações
· Acompanhamento semanal dos Projetos
Estratégicos do Governo, em parceria com o
órgão responsável pela execução do projeto.
· Acompanhamento do repasse de Emendas
a Parlamentares (Programa de Cooperação
Federativa – PCF).
· Articulação Política do Governo e
mobilização de lideranças políticas por
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ocasião de eventos institucionais que visam
atender às demandas sociais.
· Reeleição da Diretoria do Conselho Estadual
de Segurança Pública, de acordo com o seu
regimento interno.
· Designação do Grupo de Pesquisa e
Consolidação Técnica – GPCT, que cuidou
da formulação das diretrizes da Política de
Segurança Pública e Penitenciária do Estado
do Ceará.
· Acompanhamento da elaboração da Política
de Segurança Pública e Penitenciária do
Estado do Ceará, entregue ao Governador e
aos Secretários de Segurança Pública e Defesa
Social e da Justiça e Cidadania, documento
que servirá de orientação para a elaboração
do Plano de Segurança Pública e Penitenciária
do Estado.
· Acompanhamento da elaboração e
encaminhamento da proposta de
modificação da Lei 12.120/93, que criou o
Conselho Estadual de Segurança Pública CONSESP, conforme previsto no Art. 180 da
Constituição Estadual.
· Levantamento das informações junto a todos
os órgãos participantes do 1° Fórum Estadual
de Segurança Pública, visando à obtenção
de diagnóstico das ações implantadas por
cada um deles, a partir do Fórum, e que
contribuirão para a melhoria na Segurança
Pública do Estado do Ceará.
· Recebimento de denúncias sobre atos de
violação de direitos que, depois de autuadas
e transformadas em processos, permitiram a
adoção de providências da competência do
Conselho.
· Inauguração da sede provisória do Conselho
Estadual de Segurança Pública - CONSESP
e divulgação do endereço nos meios de
comunicação.
· Designação da Comissão de Conselheiros
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para proceder ao estudo e criação da página
eletrônica do CONSESP.

Presidente do Banco Mundial para o
Desenvolvimento Humano (26/03).

· Planejamento e organização de eventos que
requerem o suporte da coordenação e equipe
técnica do Cerimonial, destacando-se:

· Recepção e almoço oferecido ao Ministro
José Múcio (28/03).

OUTROS EVENT
OS
EVENTOS

· Posse dos Conselheiros do Conselho de
Segurança Alimentar e Nutricional do Ceará
– CONSEA (30/01).
· Recepção oferecida ao Sr. Presidente da
Assembleia Legislativa e aos Srs. Deputados
Estaduais, por ocasião da abertura da 2ª
Sessão Legislativa, da 27ª Legislatura (07/
02).
· Recepção oferecida ao Ministro da
Integração Nacional, Geddel Lima (15/02).
· Recepção e Almoço com o Presidente Luís
Inácio Lula da Silva, para Assinatura do PAC,
na Base Aérea de Fortaleza (28/02).
· Recepção ao Presidente da Federação das
Indústrias de São Paulo, para o lançamento
do Tele-Curso (07/03).
· Recepção e almoço oferecido ao Ministro
da Ciência e Tecnologia, Sérgio Resende,
para a Apresentação do Plano de Educação
Profissional e Tecnológica (14/03).
· Recepção e jantar na Residência Oficial
oferecido à Sra. Joy Phumaphi, Vice-

Mensagem à Assembleia Legislativa 2009

· Solenidade de Assinatura do Contrato do
PAC, com a presença do Ministro das
Cidades, Márcio Fortes de Almeida (28/05).
· Solenidade de posse dos novos membros
do Conselho Estadual de Educação (16/06).
· Inauguração da Sede do Conselho Estadual
de Segurança Pública – CONSESP, em
Fortaleza (18/11).
· Posse de 64 novos Defensores Públicos do
Estado do Ceará e assinatura de Ordem de
Serviço para a construção da nova Sede da
Defensoria Pública (25/11).
· Posse de 20 novos Procuradores do Estado
do Ceará (03/12).
AÇÕES DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE

· Realização da I Conferência Estadual de
Políticas Públicas para juventude, com 13
etapas livres, 42 etapas municipais, 9
regionais, 1 consulta aos movimentos e
organizações e 1 etapa final, com mais de
22 mil participantes, somados todos os
eventos, o que serviu como instrumento
norteador para elaboração do Plano Decenal
de Juventude do Estado do Ceará.
· Participação do Projeto Governo do Ceará
na Minha Cidade, com o Fórum da
Juventude, que contou com a participação
de 200 jovens, em média, de cada município.
· Participação em oficinas realizadas em 6
Macrorregiões do Estado, visando à
elaboração da proposta do Governo para o
PPA Participativo (2008-2011).
· Participação na Comissão Gestora dos
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- Mudança da Sede do Governo mediante
a implementação do Programa Governo
do Ceará na Minha Cidade,
contemplando os seguintes municípios:
Canindé, Juazeiro do Norte, Iguatu,
Pacajus, Caririaçu, Quixelô, Acaraú, Brejo
Santo, Cariús, Jardim, Saboeiro,
Quixeramobim, Cascavel, Farias Brito,
Ipaumirim, Jati, Umari, Araripe, Pereiro,
Abaiara, Quiterianópolis, Antonina do
Norte, Baixio, Catarina e Salitre (atividade
realizada em parceria com a Casa Civil).

· Solenidade Marcha para Brasília (28/03).

GESTÃO ÉTICA, EFICIENTE E PARTICIPATIVA

Programas ProJovem Urbano e ProJovem do
Campo.

Regulamento da estrutura atual do Gabinete
do Governador.

· Reuniões com representantes do Banco
Mundial, com o objetivo de garantir a criação
do Sistema Integrado de Políticas Públicas de
Juventude.

· Início dos estudos para elaboração do Plano
de Capacitação para os colaboradores do
Gabinete do Governador, visando ao
desenvolvimento pessoal e profissional e à
valorização do servidor.

· Elaboração do I Diagnóstico de Juventude
do Estado do Ceará.
· Elaboração do Plano Decenal de Juventude
do Estado do Ceará.
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· Reuniões com o Fórum de Gestores
Municipais de Políticas Públicas de Juventude
do Estado do Ceará.
· Realização do I Curso de Formação de
Gestores Municipais de Políticas Públicas de
Juventude, em parceria com a Secretaria
Nacional de Juventude e com o Banco
Mundial.
· Implementação, em parceria com a
Organização Mundial de Empreendedorismo
- ASHOKA, do programa Geração Muda
Mundo de empreendedorismo social.
GESTÃO INTERNA

· Padronização de rotinas de processos para
concessão de diárias e passagens.
· Definição e implantação dos controles
referentes ao almoxarifado, sistematizando o
planejamento das aquisições e mantendo o
controle efetivo do uso dos materiais de
consumo por unidade orgânica do Gabinete
do Governador.
· Definição e implantação do controle das
diárias e passagens, em conformidade com
o Decreto nº 26.478, de 21 de dezembro de
2001.
· Definição e implantação do controle dos
gastos referentes às contas públicas.
· Elaboração das Minutas do Decreto e do
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· Acompanhamento mensal das despesas do
Gabinete do Governador.
· Coordenação das atividades internas do
Gabinete do Governador, visando à
integração das áreas e otimização dos
recursos.
· Realização de licitações para atender às
necessidades do Gabinete do Governador,
conforme a Lei 8.666/93.
· Acompanhamento dos resultados das
atividades desenvolvidas pelas unidades
orgânicas do Gabinete o Governador.
· Monitoramento do MAPP (Monitoramento
de Ações e Projeto Prioritários) do Gabinete
do Governador.
· Elaboração do PETIC – Planejamento
estratégico de TIC para o ano de 2009.
· Análise e desenvolvimento dos Sistemas:
SICCOP (Sistema de Controle de Contratos
Publicitários), ZEUS (Sistema de Suporte),
MAPPA (Sistema de GEO Consulta) e ASJUR
(Sistema de Assessoria Jurídica).
· Elaboração de ferramenta para o
Governador visualizar as obras do Estado.
· Mapeamento da situação da educação
profissional do Estado.
· Desenvolvimento e implementação de 17
campanhas publicitárias para a divulgação
de ações do Governo.
· Divulgação de atos oficiais dos diversos
órgãos do Governo do Estado em jornais de
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· Realização de 25 eventos do Governo em
Minha Cidade, em reuniões com lideranças
regionais dos 184 municípios.
· Realização de 315 eventos diversos para
inauguração de obras, emissão de ordens de
serviços, lançamento de ações, programas,
projetos e outras atividades de interesse para
divulgação de ações do Governo do Estado.
· Formalização de 54 convênios de interesse
do Governo do Estado, com a finalidade de
fomentar o apoio a instituições e organizações
da sociedade civil e instituições de outras
esferas de governo para implementação de
políticas públicas.
· Assessoramento e planejamento de 49
projetos de gestão, em diversos órgãos do
Governo do Estado, com a finalidade de
implementar programas e projetos
prioritários.
· Emissão e divulgação do Diário Oficial do
Estado em todos os dias úteis.
· Grade de Programação 24 horas da TV
Ceará, com 14.970 exibições, sendo 10.895
programas transmitidos em cadeia com a TV
Brasil e 4.075 programas locais, de produção
própria ou produzidos em parceria.
· Aquisição do transmissor digital para início
das transmissões no sistema digital da TV
Ceará.
· Recuperação do transmissor analógico,
localizado na estação geradora da TV Ceará.
· Renovação da frota de veículos.
· Aperfeiçoamento profissional para os
integrantes da Casa Militar, culminando com
a realização do Curso de Ações e Operações
para
Proteção
de
Autoridades
Governamentais, que contou com a
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participação de policiais deste e de outros
treze Estados da Federação.

2009 | PPropostas
ropostas
· Continuidade da gestão e do repasse de
Emendas a Parlamentares (Programa de
Cooperação Federativa – PCF).
· Realização do 1° Encontro de Conselhos
Estaduais e Municipais, com a finalidade de
integração desses à Política de Segurança
Pública do Estado do Ceará.
· Realização do 2° Fórum Estadual de
Segurança Pública do Estado do Ceará.
· Realização de viagens ao Interior do Estado
para divulgação das atribuições do Conselho
Estadual de Segurança Pública, estendendo
suas ações ao diversos Municípios cearenses.
· Criação e implantação da página eletrônica
do CONSESP.
· Implantação das necessárias reformas na
Lei e Regimento Interno do Conselho Estadual
de Segurança Pública, proposta já
encaminhada ao Governador do Estado.
· Acompanhamento das alterações propostas
na Lei que disciplina a atuação do CONSESP.
· Articulação e coordenação para garantir a
aprovação do Plano Decenal de Juventude
do Ceará, na Assembléia Legislativa.
· Constituição do Conselho Estadual de
Políticas Públicas de Juventude.
· Reestruturação da Assessoria de Juventude.
· Condução dos preparativos para sediar o
congresso da Confederação Nacional de
Jovens Empresários.
· Realização do I Encontro Nacional de
Gestores Estaduais e Municipais de políticas
públicas de juventude.
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circulação regional, nacional e internacional
e no Diário Oficial da União.
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· Elaboração do CEPROJECT (Sistema de
Gerência de Projetos).

· Atendimento de 100% das demandas por
eventos oficiais do Governo do Estado.

· Elaboração do edital e acompanhamento
da licitação e dos trabalhos da nova base
cartográfica do Estado.

· Fornecimento dos serviços de deslocamentos
das autoridades do Governo do Estado em
viagens oficiais que necessitem da agilidade,
conforto e segurança do transporte aéreo.

· Autoavaliação institucional, conforme o
Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização – GESPÚBLICA – a fim de
elaborar o plano de melhoria de gestão do
Gabinete do Governador.
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· Implantação do Plano de Capacitação dos
colaboradores do Gabinete do Governador,
com cursos e eventos que não estejam
contemplados no Programa Escola de Gestão
Pública da SEPLAG.
· Levantamento e padronização de rotinas
críticas da Coordenadoria Administrativofinanceira.
· Monitoramento da execução do Programa
ProJovem do Campo, em parceria com o
Instituto Agropolos.
· Monitoramento da execução do Programa
ProJovem Urbano, em parceria com o Instituto
de Desenvolvimento do Trabalho – IDT.
· Intensificação de campanhas publicitárias
voltadas para multiplicar o efeito dos serviços
públicos oferecidos e dos projetos executados
pelo Estado, principalmente nas áreas de
saúde, educação, segurança pública e infraestrutura.
· Consolidação da proposta de campanhas
publicitárias contínuas na área de turismo
interno, regional e internacional, realçando
a projeto do Estado em sediar a Copa do
Mundo de Futebol em 2014.
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· Impressão e divulgação na internet do Diário
Oficial do Estado na data corrente, em 100%
dos dias úteis do ano.
· Atendimento de 100% das demandas dos
órgãos do Estado na divulgação de atos em
jornais de circulação regional, nacional e
internacional e no Diário Oficial da União.
· Implementação de projetos de políticas
públicas e de gestão, por meio de contratos
e de convênios com instituições e
organizações da sociedade civil e de outras
esferas de Governo.
· Inauguração da TV Ceará Digital.
· Construção de estúdios para transmissões
em sistema digital da TV Ceará.
· Ampliação e modernização da grade de
programação local da TV Ceará.
· Recuperação de 153 estações
retransmissoras, situadas no Interior do
Estado.
· Incremento da frota veicular e aquisição de
novos armamentos e equipamentos de
segurança, objetivando equipar bem os seus
agentes, a fim de oferecer conforto e
segurança às autoridades assistidas pela
Casa Militar.
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