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MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES

Em cumprimento à determinação da Constituição do Estado do Ceará, apresento a esta Egrégia
Casa a presente Mensagem, na qual presto contas das realizações e resultados alcançados em
2009, com o objetivo de assegurar às Vossas Excelências e à sociedade em geral o pleno exercício
do direito à informação, ao controle e à fiscalização dos atos do Executivo.
Esta é uma tarefa que me dá muita satisfação. Primeiro, por estar apresentando resultados
concretos e consistentes à sociedade. Segundo, porque esses resultados e realizações se respaldam
nas demandas e nos compromissos assumidos pelo meu Governo que, neste ano que se inicia,
encerrará uma gestão exitosa, que tem avançado racionalmente em bases seguras, de forma
democrática e participativa, tendo o cidadão como alvo de nossos esforços.
Tenho consciência de que todos os bons resultados alcançados se espelham no trabalho árduo
e profícuo realizado pela minha Equipe de Governo, a qual se manteve incansável na luta pela
construção de um Estado mais equânime em sua oferta de serviços à população, especialmente
àquela mais carente, laborando por uma estratégia e agenda de desenvolvimento para o
Ceará.
Estou convicto de que 2009 foi mais um ano de conquistas, pela ênfase que conferimos à
realização de uma Gestão Pública por Resultados. Orientados por esse modelo, condicionamos
todo o processo de planejamento, orçamento, monitoramento, avaliação e gestão ao alcance dos
resultados estratégicos setoriais definidos, conferindo transparência à gestão pública e assegurando
o exercício do controle social. Esse é um compromisso governamental que almeja consolidar
uma cultura de avaliar o desempenho das ações, não somente pelo aspecto da realização em
si, mas pelo seu efeito na melhoria dos indicadores de desenvolvimento e de gestão estaduais,
imprimindo maior relevância à atuação dos nossos gestores públicos.
Nessa perspectiva, contabilizamos ganhos que merecem ser destacados, visando promover os
grandes eixos de atuação do meu Governo, tais como o Eixo Economia para Uma Vida Melhor,
que busca promover o crescimento econômico com sustentabilidade. Assim, evidenciamos em
2009 o comportamento do PIB estadual, que já acumula uma taxa de 2,8%, até setembro de
2009, com previsão de fechamento do ano de 2009 acima dos 3%, um crescimento maior que
o do Brasil.
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PRONUNCIAMENTO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO
ESTADO DO CEARÁ , QUANDO DA ABERTURA DOS TRABALHOS DA
SESSÃO LEGISLATIVA EM 201O.

Pronunciamento do Governador

Além disso, fazemos destaques entre 2008 e 2009 do desenvolvimento de indicadores ambientais,
infraestrutura econômica, hídrica e de setores econômicos da política de governo: agricultura
familiar, agronegócio, indústria e turismo.
Na perspectiva de realizar uma Gestão Ética, Eficiente e Participativa, salientamos o alcance do
equilíbrio fiscal, condição sine qua non para a ampliação dos investimentos mais estratégicos
para o Ceará.
O contexto macroeconômico sinalizava um ano de arrefecimento econômico e o Estado respondeu
com uma política anticíclica, na qual se destaca o grande volume de investimentos, associada
à política de redução da carga tributária, que, no entanto não interferem no equilíbrio fiscal,
uma vez que este atingiu uma marca pujante em relação à meta de Resultado Primário, que
importou no montante excepcional de R$ 985,9 milhões, garantindo ao Governo estruturar
novos investimentos para 2010, não somente com recursos próprios, mas também com recursos
a serem captados com empréstimos.
No âmbito do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, o Estado vem mantendo sob rígido
controle a relação dívida/RCL nos últimos anos. Em 2009, dados parciais demonstram que
atingimos um valor de 0,12, quando o limite de endividamento, aferido por essa relação, poderia
chegar até duas vezes a RCL, conforme determinação do Senado Federal.
Cumpre destacar que em 2009 o Estado liquidou dívidas contraídas das quais se destacam a
advinda da Lei de refinanciamento, a do PROURB, a do financiamento das perdas do Fundef
e da dívida mobiliária, representando um pagamento do serviço da dívida de R$ 202 milhões,
permitindo que se realizem novas contratações sem prejuízo da capacidade de pagamento do
Estado. Nesse sentido, o Ceará mantém uma carteira de novas operações a contratar, atingindo,
em 2009, aproximadamente R$ 3,6 bilhões, das quais já contratamos cerca de R$ 2,0 bilhões,
sem comprometimento da relação dívida/RCL.
Conseguimos superar as projeções de captação de recursos através da realização de contratos
e parcerias que viabilizarão investimentos da ordem de R$ 3,55 bilhões para 2010, reafirmando
a imagem e a credibilidade do Estado ante a organismos nacionais e internacionais.
Do lado da receita, no exercício de 2009, realizamos um montante de R$ 8,9 bilhões, destacandose a arrecadação própriam que alcançou a cifra de R$ 5,4 bilhões, superando a arrecadação
do exercício anterior em 9,5%.
Dados ainda parciais indicam que executamos 96,43% da despesa dos orçamentos fiscal e da
Seguridade, com recursos oriundos do Tesouro do Estado. As despesas de capital totalizaram um
volume de investimentos realizados dos orçamentos fiscal e seguridade, ainda parciais, da ordem
de R$ 1,98 bilhão, dos quais R$ 1.048,7 milhões com recursos do Tesouro e R$ 936,0 milhões
com recursos de outras fontes, distribuídos em todas as áreas de governo.
Comparados com a Receita Líquida de Impostos, os gastos com Saúde e Educação ultrapassaram
novamente os limites legais de 12% e 25%, respectivamente, alcançando, até o momento, os
percentuais de 17,16% com Saúde e 29,2% com Educação.
Avançamos no sentido de construir caminhos para a realização de uma Sociedade Justa e Solidária,
o que passamos a demonstrar nos resultados a seguir.
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O foco no desenvolvimento regional vem requerendo a descentralização das ações e serviços
de saúde, e, como estratégia, temos fortalecido a infraestrutura do setor, ampliando a oferta de
procedimentos na média e alta complexidade da saúde, complementares à atenção assumida
pela rede básica municipal.
Nesse sentido, demos continuidade à manutenção e expansão da oferta e acesso aos serviços
de saúde, a exemplo da ampliação do HGF e dos outros 6 hospitais estaduais, da construção
e aquisição de equipamentos para os dois hospitais regionais, a serem concluídos em 2010, e
construção de 16 Centros Regionais de Especialidades Odontológicas e 21 Policlínicas.
No setor educacional, os avanços e realizações são extensos. Mencionamos o êxito na
implementação do Programa de Alfabetização na Idade Certa – PAIC, em parceria com os 184
municípios, beneficiando cerca de 645 mil alunos e 31 mil professores; na premiação de 148
escolas que obtiveram melhores resultados no Índice de Desempenho Escolar de Alfabetização –
IDE Alfa; na doação de 100 ônibus escolares a alguns municípios, possibilitando o atendimento
a 12 mil alunos.
No que se refere à Educação Profissional, empreendemos ações de fortalecimento do protagonismo
e empreendedorismo juvenil, expandimos a infraestrutura necessária ao treinamento desse público
alvo e adquirimos equipamentos e mobiliários em benefício de mais de 12.000 alunos. Iniciamos
a construção de 38 escolas profissionalizantes das 51 projetadas, com término previsto para
2010. Quando concluídas, absorverão recursos superiores a R$ 211,0 milhões.
Outra evidência do compromisso do nosso governo com o setor da educação refere-se ao
fortalecimento e à expansão da rede física, com a construção de 48 unidades de ensino, sendo
13 escolas indígenas e 35 de ensino médio regular, que deverão absorver recursos da ordem de
R$ 86,0 milhões, dos quais aplicamos R$ 43,6 milhões só em 2009.
A área de Educação Superior, Ciência e Tecnologia foi contemplada com grandes realizações,
a exemplo da construção de importantes equipamentos de ensino em 2009. Destaco, dentre
esses, o Centro de Educação a Distância, em implantação no Município de Sobral; o Centro de
Treinamento Técnico Corporativo, que se destina a atender à demanda de formação profissional da
siderúrgica, refinaria e termoelétrica, na região do porto do Pecém; o Campus Multi-institucional
da Cidade de Iguatu, que abrigará a Faculdade Tecnológica e unidades da UECE e da URCA,
naquele município; e o Campus Multi-institucional da Cidade de Itapipoca, que ofertará cursos
para a formação de tecnólogos de nível superior.
Ressaltamos ainda os resultados das ações de capacitação de recursos humanos, que apresentaram
um crescimento considerável. Aumentamos o número de graduados nas Universidades Públicas
Estaduais e no Instituto Centec, registrando um crescimento de quase 20% em relação a 2008,
passando de 3.220 para 3.860 graduados em 2009. Elevamos as matrículas nos cursos de
Pós-Graduação em instituições públicas, com a obtenção do índice de 69% em relação à meta
para 2009.
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Na área da Saúde, estamos mantendo uma posição de vanguarda na seleção de políticas e o
uso de boas práticas nessa área, em relação aos demais Estados da Federação.

Pronunciamento do Governador

Dentre as ações que visam melhorar a qualidade da educação e ampliar a oferta de oportunidades
de formação e capacitação para a população, cumpre destacar o Projeto Incentivo à Capacitação
de Recursos Humanos para a Melhoria do Ensino Fundamental e Médio, com recursos do Fundo de
Combate à Pobreza (FECOP), que promove a graduação de professores de escolas públicas e de
egressos do ensino médio em Letras, Matemática, Ciências Biológicas e Química, nos municípios
de menor IDM do Estado, com 1.877 alunos matriculados e 932 graduandos; o credenciamento
de universidades públicas estaduais no Programa Nacional de Formação de Professores (MEC/
CAPES); e a criação de pólos do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parceria
com as universidades públicas do Estado.
Quanto ao incentivo à inovação, destacamos 19 empresas que estão sendo assistidas pelo
Programa de Apoio à Pesquisa em Pequenas Empresas – PAPPE Subvenção e outras 19 que foram
atendidas com adequações/inovações de seus produtos, encontrando-se incubadas 57 empresas;
o apoio a 6 Arranjos Produtivos Locais; e 5 Núcleos de Inovação Tecnológica implantados.
No setor de Segurança Pública, pautamos a nossa gestão pela integração, participação,
transparência e efetividade das ações. É nossa premissa o enfrentamento à criminalidade e à
violência, proporcionando melhoria da segurança e da tranqüilidade da população.
Alcançamos, em 2009, um aumento de 48,6 % no número de atendimento pelo CIOPS, reduzimos
o tempo de resposta operacional em 10,15%, em relação ao tempo médio de atendimento, e
diminuímos em 5,1% o número de roubos, em relação a 2008.
Esses e outros resultados confirmam-se com a expansão da rede física e equipamentos da
Segurança Pública, tais como a construção do Núcleo de Perícia Forense de Iguatu, do prédio
do Batalhão de Polícia Comunitária e da sede do Ronda do Quarteirão. Além disso, estamos em
fase de construção de 50 novas delegacias de Polícia Civil no interior do Estado, da Academia
Estadual de Segurança Pública, da Divisão de Homicídios e do Prédio da Nova Perícia Forense
do Ceará, cuja inauguração está prevista para este ano de 2010.
No intuito de ampliar uma política de cobertura de segurança para todo o Estado, estamos,
progressivamente, consolidando o Ronda do Quarteirão, uma vez que conseguimos implantálo em todas as cidades da Região Metropolitana de Fortaleza e em nove municípios do interior
do Estado, com população igual ou superior a 100 mil habitantes. Em 2010, nossa proposta
é ampliar o Programa para cidades com população superior a 50 mil habitantes. Para os 100
municípios que estão abaixo desse limite, consolidaremos o Programa Pró-Cidadania.
Além de toda a melhoria realizada na infraestrutura na Segurança Pública, ampliamos o efetivo
da Política Militar e do Corpo de Bombeiros em torno de 1.900 soldados e novos delegados e
escrivães.
No setor da Justiça, o nosso intuito foi o de promover o pleno exercício da cidadania e a defesa
dos direitos humanos, coordenando e administrando o Sistema Penitenciário, executando a
política estadual de preservação da ordem jurídica, da defesa da cidadania e das garantias
constitucionais.
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Nesse sentido, envidamos esforços na melhoria da infraestrutura do Sistema Penitenciário.
Construímos, reformamos e recuperamos penitenciárias e cadeias públicas, criando cerca de
2.300 novas vagas, melhorando assim o indicador de Taxa de Ocupação de Vagas no Sistema

Executamos ações de ressocialização, tais como a oferta de cursos de qualificação profissional,
beneficiando mais de 600 presos e egressos, auxiliando-os em sua recuperação. Efetivamos,
ainda, a matricula de 1.950 presos/egressos no ensino fundamental, médio e superior, atingindo
14% de internos matriculados no sistema educacional penitenciário, a fim de reduzir os níveis
de reincidência criminal.
Na área da Assistência Social, registramos relevantes avanços em relação aos segmentos de
Proteção Social. Na Proteção Social Básica, atendemos a mais de 950 mil famílias; na área de
Proteção Social Especial de alta complexidade, foram beneficiadas cerca de 68 mil crianças e
adolescentes em situação de risco e pessoas vítimas de violência; e, por último, em relação à
Proteção Social Especial de média complexidade, destacamos o apoio ao funcionamento dos
57 CREAS e o fortalecimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, em 146
municípios, conseguindo atender a mais de 30 mil crianças e adolescentes, na faixa etária de
7 a 16 anos.
Por meio das ações do Programa PROARES, atendemos a cerca de 130 mil crianças, adolescentes
e jovens, com oportunidade de inserção social. Além disso, com recursos do FECOP, aprovamos
e investimos em 30 projetos, com a absorção de R$ 72,6 milhões, atingindo, aproximadamente,
376 mil pessoas em situação de pobreza.
As ações na área de Trabalho e Renda viabilizaram a inserção de cerca de 83 mil trabalhadores
no mercado de trabalho. Em prol da Juventude Cearense, por seu turno, foram eficazes as
ações de um conjunto de projetos, tais como o Primeiro Passo, Juventude Cidadã, Juventude
Empreendedora, e Criando Oportunidades, qualificando, social e profissionalmente, mais de 13
mil adolescentes, na faixa etária de 16 a 24 anos.
A política na área da Cultura vem se firmando cada vez mais como um dos importantes vetores
do desenvolvimento socioeconômico, tendo contribuído para a inserção e a inclusão social de
uma expressiva parcela da população cearense. Prova disso é que, em 2009, tiveram acesso a
informações, bens e serviços culturais cerca de 6,2 milhões de pessoas, contra 2,7 milhões em
2008, representando um acréscimo de 130%. Isso foi alcançado graças à disponibilização de
equipamentos modernizados, que permitiram o atendimento ao público participante de ações e
eventos culturais, realizados e apoiados nas diversas regiões do Estado.
Investimos ainda na formação e capacitação dos atores da área cultural, possibilitando a
capacitação de mais de 45 mil artistas, técnicos, gestores e produtores de todas as macrorregiões
do Estado, área em que aplicamos recursos da ordem de R$ 2,6 milhões. Além disso, dinamizamos
e modernizamos mais de 100 bibliotecas públicas com formação de centenas de profissionais,
afora a ampliação de acervos, com a aquisição de mais de 153 mil livros.
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Penitenciário. Reduzimos a relação preso/vaga de 1,57, em 2008, para 1,32 em 2009.

Pronunciamento do Governador

Promovemos ações de incentivo à leitura, beneficiando mais de 8.900 famílias por meio da
ampliação do projeto Agentes da Leitura que, por se tratar de um projeto estratégico para inclusão
social de pessoas carentes, possibilita a complementação de renda por meio de concessão de
bolsas.
Sobressaem os investimentos patrocinados pelo Fundo Estadual da Cultura e Mecenato que, em
2009, possibilitaram a destinação de recursos no valor de R$ 14,1 milhões e R$ 7,8 milhões,
para os editais de incentivo à produção cultural, respectivamente.
O Ceará muito avançou nos últimos anos na área do Esporte e Lazer. Em nosso Governo, demos
prioridade às ações que contribuem sensivelmente para a realização de uma agenda inclusiva,
sendo hoje uma importante dimensão da política pública de desenvolvimento do Estado. Essas
ações estão gerando oportunidades de inserção social a crianças, adolescentes e jovens das
periferias de Fortaleza e interior do Estado, contribuindo para o combate aos vícios e à prostituição,
e para a redução da violência. Nessa área, auferimos, mais uma vez, importantes resultados. As
ações do esporte beneficiaram mais de 910 mil pessoas, principalmente crianças e adolescentes,
superando em 4,5% o número de pessoas atendidas com esporte e lazer, em relação a 2008.
O Programa Segundo Tempo possibilitou o atendimento a 46.600 crianças e jovens do ensino
fundamental e médio de escolas públicas, oferecendo atividades esportivas nos 233 núcleos,
implantados em 184 municípios do Estado, além de reforço escolar e alimentar no contraturno
das aulas. O objetivo maior tem sido colaborar para a inclusão social, o bem-estar físico, a
promoção da saúde e o desenvolvimento intelectual e humano, assegurando também o exercício
da cidadania desse público alvo.
Não poderia deixar de destacar aqui as ações do Programa Bolsa Esporte, um dos maiores
programas de patrocínio a atletas que realizamos. O Programa assegura renda fixa àqueles que
não têm nenhum tipo de patrocínio, mas que apresentam bom desempenho em competições
locais, nacionais e internacionais. Atendemos a cerca de 1.500 atletas mensalmente e ampliamos
os recursos de R$ 26,5 milhões para R$ 28,8 milhões, em 2009.
Além disso, como política prioritária na área do esporte e lazer, implantamos e lançamos, em 53
municípios do Estado, o Projeto Esporte em Minha Cidade, que vem desenvolvendo atividades
esportivas e de lazer, capacitação, recreativas e lúdicas. Até 2010, investiremos mais de R$ 5
milhões nesse Projeto, no intuito de consolidarmos efetivamente uma política pública voltada
para o esporte em todo Estado do Ceará.
Na área da Infraestrutura do Estado, o Governo assume papel estratégico para o crescimento
econômico. Estamos realizando investimentos de grande magnitude em todo o Estado do Ceará,
nas áreas de energia, transporte rodoviário, portuário, metroviário, ferroviário, recursos hídricos
e saneamento.
Na área portuária destaco, mais uma vez, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, onde
persistimos nos investimentos de modernização do sistema logístico do terminal para atingir a
meta prevista para 2010 de 2,0 milhões de tonelada/ano de movimentação de carga geral.
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No setor de transporte de passageiros, ressalto o prosseguimento das obras do Metrô de Fortaleza,
que, em seu primeiro estágio (linha sul), teve um avanço físico acumulado de 56,7%, com aporte
de recursos do PAC/União e do Tesouro Estadual no valor de R$ 243,5 milhões e com previsão
para operação comercial em julho de 2011.
Destaco, na área do transporte ferroviário, a implantação de 13,6 km de percurso em via
permanente do Metrô do Cariri, ligando as cidades de Juazeiro do Norte e Crato, atendendo
5.000 passageiros/dia, com investimento de mais de R$ 25,0 milhões.
Os investimentos na área da política habitacional vêm sendo realizados no intuito de reduzirmos
progressivamente o déficit desse setor, que tem apenado a população da faixa de renda de menor
poder aquisitivo.
Além da construção de 2.286 unidades habitações habitacionais, 1.993 banheiros e 8.030 unidades
de fogões ecoeficientes, é importante destacar a preocupação em garantir a sustentabilidade
dos investimentos. Para tanto, foram planejadas e desenvolvidas atividades de caráter social com
três focos principais: mobilização e participação comunitária; educação sanitária e ambiental e
Geração de emprego e renda. Deu-se ainda continuidade à diretriz governamental de destinar
10% das unidades habitacionais produzidas em todos os empreendimentos, para pessoas idosas
e/ou deficientes.
Saliento, como grande avanço, o fato de o Ceará, dentre os demais Estados da Federação, ter
sido o primeiro Estado a apresentar 100% de adesão ao Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social. Em tempo recorde, estruturou-se e iniciou-se a operacionalização do Conselho
Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social e contratou-se a elaboração do Plano
Estadual de Habitação de Interesse Social a ser concluído em 2010.
Imprimimos maior agilidade nas negociações e nos trâmites necessários à implementação do
Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, podendo atender, em 2010, a 34
municípios cearenses, quando serão construídas mais 5.000 unidades habitacionais.
No que se refere à política de saneamento, alcançamos a superação das metas de governo
estabelecidas para 2009 quanto à cobertura da população com água tratada, tanto em Fortaleza
como nos municípios do interior do Estado. Isso se deveu à expansão e melhoria da rede de
distribuição de água e do incremento significativo de ligações, devido à ação dos programas
de combate a fraudes. Expandimos também a rede de esgotamento sanitário, cujas obras foram
executadas, principalmente, pelos programas Alvorada e Pro - Saneamento IV.
Alcançamos incremento nas metas estabelecidas no contrato de SWAP II, de 45.094 ligações
entre os anos de 2008 e 2009, superando, aproximadamente, 30% das metas contratadas,
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Interviemos fortemente em prol da ampliação e melhoria da malha rodoviária, por meio do
Programa de Rodovias Turísticas, Programa Ceará III (BID), Programa Rodoviário do Ceará e
do Emergencial Proestradas. Com os recursos desses programas, conservamos 100% da malha
viária, restauramos 380 km de rodovias e implantamos mais de 200 km de estradas , estando
previsto, para 2010, a implantação e restauração de mais 1.400 km de rodovias.

Pronunciamento do Governador

atingindo um total de 186.823 ligações urbanas. No que se refere ao esgotamento sanitário,
verificamos também ter havido um incremento de mais de 18.750 ligações urbanas de esgoto
entre os anos de 2008 e 2009, superando em 34% a meta estabelecida e alcançando um total
de quase 78.200 ligações.
A política dos recursos hídricos desenvolvida pelo Governo do Estado vem permitindo a
estruturação de um sistema de integração desses recursos, com objetivo de garantir a oferta
de água em quantidade e qualidade para todos os cearenses, promover o abastecimento
humano e disponibilizar recursos hídricos para agricultura, industria e turismo, com foco na
gestão participativa e na promoção do desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma
sustentável.
Visando o equilíbrio da oferta e da demanda dos recursos hídricos, ações estruturais vêm sendo
executadas, como a conclusão do Eixão das águas, através da execução das obras do trecho
4, que liga os Açudes Pacoti e Gavião, com 33,91 Km de extensão, tendo sido realizado cerca
de 28% das obras; e o trecho 5, que será responsável por uma transferência hídrica de 8 m³/s,
atendendo ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Além dessas, outras importantes obras
estão em execução, como a construção de adutoras nos municípios de Quixadá, Deputado
Irapuan Pinheiro, Pereiro e Ibaretama.
No aspecto relacionado à acumulação de água, foi concluída a recuperação e construção
do sangradouro da Barragem Batente, aumentando em 33 milhões de m³ a capacidade de
acumulação hídrica do Estado. Encontra-se em execução a Barragem Missi, com capacidade de
65,30 milhões de m³, no município de Miraíma, e a Barragem Riacho da Serra, com capacidade
de 23,47 milhões de m3, no município de Alto Santo.
Em relação ao abastecimento de água à população rural, o Governo vem realizando obras em
todo o Estado, atendendo a população difusa e beneficiando cerca de 29 mil famílias, com
a perfuração de 260 poços, instalação e recuperação 273 sistemas simplificados e, ainda, a
construção de 417 cisternas, com recursos do FECOP.
A expansão na área de Desenvolvimento Econômico do Estado expressa-se na atração e
consolidação de novos empreendimentos industriais, que têm o Fundo de Desenvolvimento
Industrial - FDI como principal instrumento.
Em 2009, o Governo promoveu a atração de mais de 59 empreendimentos industriais, contribuindo
para a consolidação de novos investimentos no Estado, em segmentos polos de vital importância
para a economia cearense. Nessa área, destaca-se a revitalização do setor têxtil, assim como o
fortalecimento da indústria calçadista, principalmente na região Sul do Estado – Cariri, além do
fomento a outras atividades industriais, tais como a fabricação de componentes eletroeletrônicos,
alimentos e bebidas e indústria de base.
Os resultados dos indicadores prioritários alcançados desde o início do atual Governo vêm
registrando evolução sempre acima das metas estabelecidas e, em 2009, apresentou o melhor
desempenho, considerando que os 20 empreendimentos industriais, implantados até novembro,
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Os resultados alcançados no setor turístico do Estado, refletindo-se na contribuição para a
geração de emprego e na elevação do nível de renda da população cearense, demonstram a
boa escolha dos investimentos realizados pelo Governo do Estado.
Em parceria com as entidades que apoiam o setor, conseguimos, em apenas 3 anos, elevar o
fluxo turístico via Fortaleza em torno de 18%. Saltamos de um patamar de 2,1 milhões para
cerca de 2,44 milhões de visitantes. Isso se refletiu na melhoria no nível de empregos nos setores
produtores de bens e serviços de consumo turístico (alojamento e alimentação) no Estado. Além
disso, a participação da renda gerada pelo turismo no Produto Interno Bruto da economia (PIB)
do Ceará passou de 9,9% para 11,7%.
Entre as principais obras concluídas ou em execução, destacamos o início das obras do Centro
de Eventos do Ceará, importante equipamento de atração de turismo de negócios e eventos
para o Estado; construção dos aeroportos de Aracati e Jericoacoara; construção do Centro de
Convenções do Cariri, em Crato; sinalização turística de Fortaleza e litoral oeste; e construção
do roteiro religioso Caminhos de Assis.
Contando com recursos do PRODETUR Nacional e PRODETUR II, demos continuidade à
duplicação da CE 040; concluímos 70 km de trechos de estradas turísticas; e qualificamos o
acesso às praias do Litoral Oeste. Além disso, integramos a região do litoral oeste à Serra da
Ibiapaba, por meio da interligação da estrada que liga o Município de Granja a Viçosa.
Na área de desenvolvimento agrícola, o foco de Governo voltou-se para o fortalecimento,
sustentabilidade, melhoria da renda e da infraestrutura do meio rural, tendo por base a agricultura
familiar. Foram apoiadas as atividades ligadas às cadeias produtivas da pecuária, da pesca e
aqüicultura; ao desenvolvimento territorial; ao combate à pobreza rural; ao desenvolvimento
agrário; ao crédito rural; e à organização dos produtores ao cooperativismo. Dentre as realizações,
merece citação o número de famílias atendidas na agricultura familiar, tendo sido registrado um
total de 128.904 famílias em 2009. O atendimento às famílias tem como foco a melhoria das
condições de vida e bem-estar social e o fortalecimento da cidadania dos agricultores familiares
assistidos.
No âmbito do Projeto São José, foram financiados mais de 300 subprojetos, beneficiando 24 mil
famílias. Ao longo de 2009, as ações foram direcionadas para o fortalecimento da infraestrutura,
notadamente dos sistemas de abastecimento de água domiciliar, quando foram liberados 164
subprojetos de abastecimento de água, beneficiando em torno de 14 mil famílias, com um
investimento de cerca de R$ 8 milhões.
Na primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, de um efetivo de 2,4 milhões
de bovinos, alcançamos o índice vacinal de 85%, e, na segunda etapa, aproximadamente 90% do
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superaram em 33% a meta projetada de 15 unidades até o final do ano, e, em 43%, em relação
ao resultado obtido de 14 unidades em 2008. A implantação desses novos empreendimentos
industriais envolveu investimentos privados no valor de R$ 244,4 milhões, superando em 53% a
meta de R$ 160 milhões de 2009 e, em 58% os investimentos realizados em 2008.
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bovino cearense, correspondendo a 2,1 milhões de animais. Ressalte-se que esses percentuais de
cobertura atingiram patamares superiores ao índice mínimo de 80%, estabelecido pelo Ministério
da Agricultura e Pecuária.
Isso nos permitiu lograr êxito, uma vez que foi fortalecido o Sistema Estadual de Defesa
Agropecuária, possibilitando ao Estado do Ceará atingir a classificação sanitária de Risco Médio
(BR 3) para a Febre Aftosa, após cumpridas a exigências estipuladas pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. É um grande resultado para o nosso Estado, porque a melhoria na
classificação sanitária elimina as barreiras impostas à comercialização dos produtos agropecuários
cearenses com os estados que já tinham atingido essa classificação.
No que se refere à política agrária, promovemos a regularização fundiária de cerca de 35 mil
imóveis rurais, viabilizamos a aquisição de 11 imóveis por meio do Programa Nacional do Crédito
Fundiário, com um total de 1,6 mil hectares, envolvendo recursos da ordem de R$ 2,4 milhões para
financiamento da aquisição da terra e para investimentos comunitários sociais e produtivos.
No desenvolvimento da política ambiental do Estado, persistimos no alcance das demandas
apresentadas pela sociedade, observando a promoção do crescimento econômico com
sustentabilidade e o desafio das mudanças climáticas. Isso implicou na formulação e execução de
programas e projetos com foco no Bioma Caatinga, com o intuito de contemplar ações voltadas
ao estímulo e a adoção de práticas conservacionistas, criação de áreas protegidas, certificação
ambiental de municípios, repartição do ICMS ecológico, proteção dos recursos ambientais,
mitigação de impactos climáticos e desertificação com redução de focos de calor
Na implementação dessa política ambiental, o Governo vem disciplinando e regulando a
implantação de empreendimentos e atividades produtivas, demandantes dos recursos ambientais,
agindo preventivamente na proteção e preservação do meio ambiente. Em 2009, emitimos cerca
de 3.400 licenças ambientais, alcançando 70% das metas previstas.
Reforçamos as ações de educação ambiental, com a realização de mais de 60 cursos de
capacitação para multiplicadores em Educação Ambiental, no ano de 2009, resultando em
cerca de 2.300 agentes capacitados e 46.200 pessoas indiretamente beneficiadas, em 55
municípios.
Como outro destaque importante na política de meio ambiente, cita-se o alcance de 82% dos
municípios cearenses com Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA)
instalados, em função da criação de mais 8 COMDEMA´s, acumulando atualmente um total de
151 Conselhos do gênero no Estado.
Na área do Planejamento Estadual, procedemos à revisão do Plano Plurianual 2010/2011, com
a atualização das metas de Governo, de forma participativa e regionalizada; demos continuidade
à execução e aperfeiçoamento do modelo de Gestão Pública por Resultados; implantamos a
Rede de Planejamento Estadual, direcionando esforços para a implantação de um sistema de
monitoramento e gerenciamento de projetos, com a introdução de novas rotinas e aperfeiçoamento
do sistema WebMapp.

18

Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

No ano de 2009, instituído como o ano da Gestão Pública pelo Presidente Lula, o Governo do
Estado desenvolveu uma forte agenda agenda de gestão, como: implantação da Escola de Gestão
Pública, concessão do Prêmio Ceará Gestão Pública, implantação do novo Sistema de Controle
Médica Civil e Militar, implantação do novo sistema de abastecimento da frota, realização do II
Congresso Ceará Gestão Pública; e definição do novo modelo de Avaliação de Desempenho
dos Servidores Estaduais.
No âmbito da Previdência Estadual, temos concentrado esforços para oferecer ao segurado e
a seus dependentes um atendimento ágil e eficiente na prestação dos serviços previdenciários
oferecidos pelo Estado aos seus servidores. Como uma das prioridades realizadas em 2009,
citamos o recadastramento de inativos dos regimes próprios de previdência social, abrangendo
todos os aposentados e pensionistas.
Investimos no setor de Tecnologia da Informação e Comunicação, com ênfase no avanço dos
projetos estruturantes, dentre os quais, destacam-se aqueles que buscam otimizar recursos,
contratar prestação de serviço sob demanda, promover oportunidades, novos investimentos e
competitividade ao mercado de TIC estadual. Como exemplos, citamos o Sistema Governamental
de Gestão por Resultados (S2GPR), a implantação de uma nova rede para troca de dados entre
os órgãos governamentais (GigaforGov) e o Cinturão Digital do Ceará – CDC, grande projeto
do Governo na área de TIC, que prevê a implantação de infraestrutura de transporte de dados
em alta velocidade, com a instalação de 3.000 km de fibra ótica no Estado.
Na área da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, pautamo-nos no aprimoramento dos
mecanismos de controle, de onde se destacam as ações destinadas a elevar a eficiência e eficácia
dos procedimentos gerenciais e práticas administrativas relacionadas à gestão de pessoas, de
bens e serviços, de sistemas, de valores e de direitos e obrigações no âmbito da Administração
Pública Estadual.
O desenvolvimento dessas ações teve como orientação principal o fortalecimento dos canais de
participação do cidadão aos serviços públicos estaduais, por meio da Central de Atendimento
Telefônico, da Internet, dos núcleos de atendimentos presenciais, da ouvidoria móvel e das
ouvidorias setoriais, suportadas pelo Sistema de Ouvidoria – SOU, consolidando assim o controle
social e a gestão participativa.
Nesse contexto, merece destaque a implantação do núcleo de ouvidoria para atendimento especial
a pessoas idosas e com deficiência, como parte do Programa Ceará Acessível, que tem como
objetivo aglutinar ações voltadas para esse público.
Por fim, senhoras e senhores deputados, após este relato das realizações em 2009, a avaliação
que se faz é a de que os avanços conquistados foram alcançados com maturidade e serenidade,
com iniciativas de reduzir despesas desnecessárias para melhor qualificar os gastos públicos,
aumentando a nossa capacidade de captação de recursos e realizando um programa de
investimentos fundamentado nas premissas de desenvolvimento para o nosso Estado.
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de Margem consignada a servidores públicos estaduais, integração do atendimento da Perícia
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O Ceará, nós sabemos, ainda enfrenta grandes desafios na execução e condução de políticas
públicas voltadas para gerar oportunidades de desenvolvimento e inclusão para o nosso povo.
Mas não nos quedamos diante desses desafios; antes eles serão, para nós, indutores de uma
postura determinada, em busca de melhores condições de vida para todos os cearenses.
Sou consciente também de que esses desafios não serão vencidos somente com a força do
Executivo. Necessitamos do esforço conjugado das diversas esferas de governo e instituições do
Poder Público, especialmente do Legislativo Cearense, a quem, nesse momento, abro parênteses
para agradecer o apoio recebido durante o ano de 2009, no tocante às matérias votadas de
iniciativa do Executivo, no amplo interesse da coletividade cearense. Mais uma vez mostraram
os digníssimos Legisladores sobriedade, presteza e dignidade no trato dos interesses públicos,
que sobrepujaram interesses meramente partidários.
Ciente do dever cumprido no ano que expirou, mas cônscio de que há muito ainda por fazer pelo
Ceará, tenho comigo as melhores esperanças de que o nosso Estado ainda presenciará melhores
dias. Este ano de 2010, que há pouco se iniciou, encerrará um período de gestão exitosa, com
realizações não menores do que apresentamos hoje. Será um divisor de águas para um novo
patamar de desenvolvimento.
Encerro aqui este discurso, mais uma vez agradecendo o apoio desta Augusta Casa, concretizado
nas pessoas de seus Pares, pela oportunidade de partilhar, tanto na idealização quanto no feito,
de tão grandes realizações, que, de algum modo, contribuem para reescrever a nossa história,
orgulho de todo povo cearense.

CID FERREIRA GOMES
Governador
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ECONOMIA CEARENSE EM 2009 E PERSPECTIVAS PARA 2010

Economia Mundial

crescimento, em 2010, o comportamento das
A economia mundial deverá crescer
3,1%, em 2010

economias da América Latina e Caribe, com

No segundo semestre de 2008, assistiu-se

(3,5%), países desenvolvidos (1,3%) e 4,0%

a uma profunda recessão na economia

para a África. Mas são os Países da Ásia,

mundial, lembrando a crise de 1929. Num

China (9,0%) e Índia (6,5%), que deverão

ambiente de incertezas, drástica redução

pilotar o crescimento mundial no ano em

da demanda global e da concessão do

referência (Tabela 1).

uma previsão de 2,9%, puxada pelo Brasil

crédito, foi inviabilizada qualquer perspectiva

Em seu Relatório Anual, o FMI faz mais um

de crescimento econômico das principais

alerta referente ao modelo de desenvolvimento

economias do mundo para o ano de 2009.

econômico adotado atualmente pelos países

Passados os piores momentos da crise e as

do mundo. Embora gerador de emprego

economias mais atingidas em recuperação,

e renda, e com consequente redução da

as principais instituições mundiais, como

pobreza, é perverso para o meio ambiente.

o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a

Assim, propõe um novo modelo que inclua as

Organização das Nações Unidas (ONU),

preocupações com a degradação ambiental

já fazem prognósticos mais otimistas para o

do planeta. Ainda, segundo o Relatório, mais

fechamento do ano de 2009 e, sobretudo

do que o desafio da retomada do crescimento

para 2010.

econômico, o mundo terá de reinventar a

De acordo com essa expectativa, o FMI

maneira de se relacionar com a natureza e

prevê um crescimento negativo para o

criar um modelo de civilização que não esteja

fechamento de 2009, em torno de -1.1%, e

em oposição aos recursos naturais e à vida na

uma expansão de 3,1% para 2010. Segundo

Terra (World Outlook, octuber/2009).

Tabela 1: Produto Interno Bruto (PIB) – Economia Mundial – 2009-2010
Produto Interno Bruto (PIB)

2009

2010

Mundo

-1,1

3,1

Países Emergentes

1,7

5,1

Países Desenvolvidos

-3,4

1,3

Japão

-5,4

1,7

Estados Unidos

-2,7

1,5

América Latina e Caribe

-2,5

2,9

Fonte: FMI- World Outlook, octuber/2009
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Economia da América Latina
e Brasil

1,7% nos três primeiros trimestres de 2009,
embora os resultados do terceiro trimestre

Panorama Econômico

sobre o trimestre imediatamente anterior
A América Latina deverá fechar
2009 com um decréscimo de 2,5% e
crescer 2,9% em 2010

Com essas estimativas do FMI, a América
Latina terá menor crescimento econômico do
que os observados nos anos 2007 e 2008.
O México, um dos países mais atingidos com
a crise, dada a sua grande dependência da
economia americana, deverá retroagir suas
atividades econômicas em 7,3%, embora,
para 2010, haja uma previsão de crescimento
em seu PIB de 3,3%. Para a Argentina, que
interrompe uma série de taxas positivas em
sua economia nos últimos anos, é previsto um
recuo de 2,5% para 2009 e um crescimento
de 1,5% para 2010.
Para o FMI, o Brasil será o país que
incrementará a economia da região, mesmo
com previsões divergentes às apresentadas
pelo Governo brasileiro. Assim, entende o
FMI que o Brasil deverá recuar 0,7% em
2009, enquanto a última estimativa do Banco
Central é de um leve crescimento de 0,2%.
Para 2010, a previsão do FMI é de aumento
de 5,0% e a do Banco Central é de uma
expansão de 5,8%.

Economia Brasileira
Brasil crescerá 0,2%, em 2009, com
previsão de crescer 5,8% em 2010

mostrem um crescimento de 1,3%, com
ajuste sazonal, dando sinais de recuperação
econômica.
As exportações brasileiras encerram o
ano com um valor de US$ 153,0 bilhões.
As importações registraram um valor de
US$ 128,0 bilhões, e uma taxa de -26,2%
em relação a 2008. Mesmo com esses
resultados, os saldos da Balança Comercial
têm sido positivos durante o ano de 2009,
o que proporcionou um superávit, de
US$ 25,3 bilhões.
As causas para esses resultados estão ligadas
aos efeitos da crise, que proporcionou um
recuo na demanda dos principais parceiros
comerciais do Brasil, Estados Unidos e
Holanda. A queda nas exportações só não foi
maior porque o Governo vinha diversificando
a pauta de suas exportações, bem como
ampliando o número de parceiros. Com
isso, a corrente de comércio brasileira,
que representa a soma das exportações
e importações, acumulou um valor de
US$ 280,6 bilhões, -24,34% sobre o
verificado em 2008.
Apesar das turbulências internacionais,
a economia brasileira obteve resultados
positivos em alguns segmentos econômicos,

Em 2009, o país interrompeu sua trajetória
de crescimento (média de 5%) dos últimos três
anos, 2006, 2007 e 2008, em consequência
dos efeitos da crise internacional. Esses efeitos
foram refletidos nos resultados do Produto
Interno Bruto (PIB) e em alguns segmentos
industriais, com relevância para aqueles
direcionados ao mercado externo.

o que amenizou um pouco os efeitos da crise.

O PIB trimestral acumulou uma queda de

outros.
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O comércio, sobretudo o varejista, esteve
em alta durante os onze meses de 2009,
bem como o mercado de trabalho. A política
monetária adotada pelo Governo Central, por
meio da redução de impostos, como IPI, IOF
e COFINS, beneficiou o comércio de veículos,
materiais de construção, eletrodomésticos e
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a inflação se manteve sob controle, fechando
o ano com uma taxa de 4,31%, dentro da
meta estipulada pelo Banco Central, com
folga de dois pontos percentuais para mais
e para menos.
O mercado de trabalho brasileiro, em 2009,
bateu todos os recordes da história, com um

saldo, de janeiro a novembro, de 1.410.302
postos de trabalho formais.
Com esses resultados parciais de 2009, a
economia brasileira deverá apresentar um
leve decréscimo de 0,23%, contrariando
expectativas anteriores de queda de até
2%, no início da crise internacional, com
perspectivas de expansão de 5.8% em 2010,
conforme previsão do Banco Central (Tabela 2).

Tabela 2: Indicadores Macroeconômicos Selecionados – Brasil – 2009-2010
Indicadores Selecionados

2009

2010

IPCA

4,31%

4,50%

IGP-DI

-1,43%

4,50%

IGP-M

-1,71%

4,50%

IPC-Fipe

3,64%

4,50%

0,23%

5,80%

Balança Comercial

US$ 25,35 bi

US$ 11,30 bi

Investimento Estrangeiro

PIB

US$ 25,00 bi

US$ 35,00 bi

Taxa de Câmbio

R$ 1,74

R$ 1,75

Dívida Líquida Setor Público (% PIB)

44,80%

42,90%

Produção Industrial

-7,62%

7,11%

Taxa Selic

8,75%

10,75%

Fonte: Banco Central.

ECONOMIA CEARENSE EM 2009
A economia cearense deverá fechar
o ano de 2009 com um crescimento
entre 2,5% e 3,0%

O Estado do Ceará responde pela 3 a
economia da Região Nordeste e pela 12a em
relação ao Brasil, detendo um Produto Interno
Bruto (PIB), indicador que sintetiza a produção
de bens e serviços dos vários segmentos
econômicos do Estado, a preços de mercado,
de R$ 60,79 bilhões e uma renda per capita
de R$ 7.385,00. A economia cearense esteve
sustentada pelas atividades ligadas aos
Serviços (70,2%) e à Indústria (23,6) e, com
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

menor participação, à Agropecuária (6,2%).
No ano de 2009, a economia cearense
deverá alcançar, de acordo com o IPECE
(Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica
do Ceará) um crescimento maior que o
previsto para o Brasil, com taxas entre 2,5% e
3,0% (Tabela 3). Essa estimativa está baseada
nos resultados do PIB até setembro/2009,
que já acumula uma taxa de 2,8% e, nos
últimos doze meses, o crescimento mostra
uma taxa de 3,5%. Os resultados positivos
da economia estadual estão sendo reflexos
do desempenho do setor de Serviços (5,5%)
e da Indústria (1,0%).
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Por sua vez, a Agropecuária acusou uma
taxa negativa de -8,1%, de janeiro a
setembro/2009, sobre 2008. No mesmo
período, a economia brasileira acusou queda
de 1,7%, como pode ser visto na Tabela 3.

com a Indústria de Transformação, mais

Apesar de ter crescido ao longo dos três
primeiros trimestres/2009, a economia
cearense também está sofrendo com os
efeitos da crise internacional, mas com menor
intensidade do que a economia brasileira,

muito voltada para o mercado interno, fatores

direcionada ao mercado externo, sendo o
segmento mais afetado. Vale lembrar que
a economia cearense possui uma estrutura
intermediária, menos intensiva em capital e
que acabaram protegendo a economia
cearense de efeitos mais fortes da crise
internacional.

Tabela 3: Taxa de crescimento (%) do PIB trimestral - Ceará e Brasil –2009/2008
Períodos

Ceará

Brasil

Valor Adicionado

PIB

Valor Adicionado

PIB

Trimestral (1)

3,48

2,86

-1,1

-1,2

Acumulado no ano (2)

3,44

2,81

-1,4

-1,7

Acumulado em quatro trimestres (3)

3,85

3,45

-0,9

-1,0

...

...

1,1

1,3

Trimestre/Trimestre imediatamente anterior

Fonte: IPECE e IBGE.
(*) 2009 são dados preliminares e podem sofrer alterações.
(1) Compara o trimestre de referência a igual do ano anterior.
(2) Compara o resultado acumulado no ano até o trimestre de referência com igual período do ano anterior.
(3) Compara o acumulado nos últimos quatro trimestres de referência a igual período imediatamente anterior.

Desempenho Setorial

Agropecuária
No acumulado do ano, janeiro a setembro/2009, a Agropecuária registrou uma taxa negativa
de 8,1%, enquanto a brasileira decresceu 5,3%.
Gráfico 1: Taxas trimestrais de crescimento (%) do Valor Adicionado a preços básicos da Agropecuária Ceará – 2009-2008 (*)

Fonte: IPECE.
(*) Dados preliminares e podem sofrer alterações.
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96,7% do total de grãos do Ceará.
A produção de leite foi beneficiada pelo
melhoramento das técnicas de produção,
genética, além de instalação e implantação
de tanques de resfriamento para os pequenos
e médios produtores, tendo apresentado
um crescimento de 14,21%. Destacou-se
também a produção de ovos, 17,12%, em
função, sobretudo, do aumento do rebanho
de poedeiras.

Gráfico 2: Taxa de crescimento (%) das lavouras e produção animal - Ceará – 2009

Fonte: IBGE.

Indústria
A Indústria cearense, de janeiro a setembro/2009, praticamente estabilizou seu desempenho,
com uma taxa positiva próximo a 1% sobre janeiro-setembro/2008 (Gráfico 3). A Indústria do
país decresceu 8,6%, na mesma comparação.
Gráfico 3: Taxas trimestrais de crescimento (%) do Valor Adicionado a preços básicos da Indústria Ceará –2009-2008 (*)

Fonte: IPECE.
(*) Base: igual período do ano anterior. PIB a preços básicos corresponde ao Valor Adicionado.
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O desempenho da Agricultura cearense
deveu-se, principalmente, à queda verificada
na produção do feijão, milho e mandioca. As
taxas positivas ocorreram na produção do
tomate, do arroz, mas não foram suficientes
para evitar a queda. Vale ressaltar que a
estimativa do IBGE é de que haja recuo na
produção de grãos no Estado, em 2009,
da ordem de 28,9%, com uma produção
estimada de 803 mil toneladas. Vale salientar
que o milho, feijão e o arroz respondem por
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Dos quatro segmentos que compõem
a Indústria, dois apresentaram taxas de
crescimento positivas: Eletricidade, Gás e
Água (5,35%) e Construção Civil (5,97%).
Os demais ramos registraram queda, como
pode ser visto na Tabela 4.
A Construção Civil voltou a registrar

expansão, que vinha desde 2004, no terceiro
trimestre/09.
A Indústria de Transformação continuou
registrando taxa negativa e acumulou 2,3%,
de janeiro a setembro/2009, enquanto a
brasileira recuou 10,7%.

Tabela 4: Taxa de crescimento (%) do Valor Adicionado a preços básicos da Indústria - Ceará e Brasil –
3º Trimestre/2009 e acumulado de Janeiro-Setembro/2009(*)
Setor/atividade

Ceará

Brasil

3º Trim./09

Jan.-Set./09

3º Trim./09

Jan.-Set./09

2,62

0,98

-6,9

-8,6

Extrativa mineral

-1,00

1,26

-2,0

-2,1

Transformação

-0,21

-2,30

-7,9

-10,7

Construção civil

5,97

2,29

-8,4

-9,1

Eletricidade, gás e água

5,35

6,80

-3,3

-3,7

Indústria

Fonte: IPECE.
(*) Base: igual período do ano anterior.

O desempenho da Indústria de Transformação,
em termos de Valor Adicionado, é corroborado
com o resultado da produção industrial (física),
que registrou um decréscimo de -6,8%, no
acumulado de janeiro a setembro/2009 sobre
igual período de 2008 (Gráfico 5). As razões
para esses resultados estão sustentadas na
base de comparação que continua elevada.
Assim, ao longo de 2008, as taxas mensais
mostram-se altas, mas desacelerando após
o anúncio do início da crise financeira
mundial, em julho/2008. Pelo Gráfico 4,
observa-se que, a partir de novembro/2008,

as taxas tornam-se negativas, sugerindo que
as próximas taxas da produção industrial
(novembro a dezembro) poderão ser menos
negativas ou mesmo positivas, levandose em conta as bases negativas de 2008.
Outras justificativas para o resultado negativo
de setembro/2009 sobre setembro/2008
referem-se à queda na produção de alguns
produtos como Alimentos e Bebidas (-19,6%);
Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos
(-47,7%) e Vestuário e Acessórios (-6,3%)
(Tabela 5).

Gráfico 4: Evolução Mensal e Acumulada da Produção Industrial (%) – Ceará – 2008-2009

Fonte: IBGE.

30

Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

Economia Cearense em 2009 e Perspectivas para 2010

Tabela 5: Evolução mensal produção industrial (%) – Ceará – 2008-2009
Set/08 Out/08 Nov/08 Dez/08 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09

Indústria de
transformação

5,2

2,9

-3,4

-3,9

-4,9

-10,5

-7,0

-2,9

-6,3

-9,0

-6,5

-9,2

-4,7

Alimentos e
bebidas

10,1

15,0

1,7

2,1

-8,9

-19,5

-13,3

-14,0

-14,4

-16,9

-15,8

-25,6

-19,6

Têxtil

-9,9

-8,4

0,5

-35,9

36,9

0,2

-4,9

-10,0

-2,6

-8,7

4,2

2,4

11,0

Vestuário e
acessórios

30,7

15,0

10,1

18,1

-10,4

5,1

19,1

18,1

9,7

8,9

-1,8

0,3

-6,3

Calçados e
artigos de couro

-0,3

-11,8

-26,3

-8,3

-21,1

-14,2

3,2

4,9

19,9

7,5

-2,8

-7,7

-0,4

Refino de petróleo
e álcool

3,5

-7,9

-3,2

30,5

3,2

58,0

40,8

131,6

-15,6

-19,7

-9,8

-16,2

-4,4

Produtos químicos 29,2

20,8

25,6

19,4

-5,3

1,0

-18,8

10,5

-7,5

-1,4

0,5

6,0

9,7

Minerais não
metálicos

1,0

10,0

26,5

16,8

1,9

6,3

-16,8

-23,4

-18,8

7,8

1,0

34,6

3,8

Metalurgia básica

2,6

21,4

1,0

-9,8

-45,2

-66,4

-55,5

11,0

-40,5

-36,5

-31,4

-21,5

-3,1

Produtos de metal
– excl. máq./
equipamentos

8,5

-12,5

-7,0

-8,6

-10,1

-16,9

-26,2

-22,4

-20,6

-23,8

-17,3

7,1

13,6

Máquinas,
aparelhos e
materiais elétricos

6,8

-12,6

-40,2

-28,1

-18,4

-46,2

-15,0

-21,3

-11,5

-11,4

1,8

-23,7

-47,7

Fonte: IBGE.

Serviços
No terceiro trimestre/2009, o Valor Adicionado, a preços básicos, do setor de Serviços do Ceará
apresentou um crescimento, no acumulado do ano (janeiro a setembro), de 5,5%, enquanto a
brasileira foi de 1,9%. Vale lembrar, a propósito, que, tanto em nível de Estado como do País, o
setor de Serviços foi o sustentáculo de suas economias (Tabela 5).
Gráfico 5: Taxa trimestrais de crescimento (%) do Valor Adicionado a preços básicos dos Serviços –
Ceará – 2009/2008 (*)

Fonte: IPECE.
(*) Base: igual período do ano anterior.
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Dentre os segmentos que compõem os Serviços, destacaram-se, com crescimento acumulado
(janeiro-setembro/2009) o Comércio (9,5%); Outros Serviços (6,6%); Atividades Imobiliárias e
Aluguel (5,7%); e Alojamento e Alimentação (3,2%).

Tabela 6: Taxa de crescimento (%) do Valor Adicionado a preços básicos dos Serviços, Ceará e Brasil –
30 Trimestre e Acumulado/2009 (*)
Setor/atividade

Ceará

Brasil

3º Trim./09

Jan.-Set./09

3º Trim./09

Jan.-Set./09

5,62

5,5

2,1

1,7

Comércio

8,89

9,55

-2,8

-4,2

Alojamento e Alimentação

3,69

3,25

...

...

Intermediação Financeira

3,48

3,41

6,1

5,8

Ativ. Imobiliárias e aluguel

5,96

5,72

1,4

1,4

Outros Serviços

8,62

6,65

4,9

5,6

Serviços

Fonte: IPECE.
(*) Base: igual período do ano anterior.

Outros Indicadores Conjunturais
Comércio Varejista
Quanto ao setor Comércio, destaca-se
o segmento varejista, que experimentou
uma expansão de 9,5%, de janeiro a
novembro de 2009 sobre o mesmo período
de 2008. A melhora do consumo interno,
a recuperação da renda do trabalhador

e a maior facilidade de crédito foram os
principais fatores responsáveis pelo resultado
do Comércio. Dentre as atividades varejistas,
destacaram-se (janeiro a novembro/2009) as
vendas de Hipermercados, Supermercados
(13,5%); Combustíveis e Lubrificantes (10,8%);
Veículos, Motos e Peças por Tipos (13,5%),
citando os três maiores (Tabela 7).

Tabela 7: Volume de vendas acumulada do Varejo (%), por atividade - Ceará – Jan-Out-2009/2008
Atividades

Jan-Out/ 08

Jan-Out/ 09

11,5

9,5

17,7

10,8

Hipermercados e supermercados

1,8

13,5

Tecidos, vestuário e calçados

4,1

-1,4

Móveis e eletrodomésticos

Varejo
Combustíveis e lubrificantes

10,3

9,3

Art. farmac., médicos, ortop. de perfum. e cosméticos

5,9

4,4

Livros, jornais, revistas e papelaria

14,4

4,8

Equip. e materiais p/escritório, inform. e comunicação

39,8

7,7

Veículos, motos, partes e peças por tipos

18,4

13,5

Material de construção

15,2

-6,1

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

13,1

9,8

Fonte: IBGE.
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As exportações contribuem pouco para a
formação da economia cearense, cerca de
5% do PIB estadual. Trata-se, no entanto, de
um segmento que tem tudo para crescer em
participação e contribuir mais efetivamente
para o crescimento da economia. Tem-se
a favor do Estado sua posição estratégica
voltada para os maiores mercados externos.
O Estado está diversificando mercado e
produtos, o que ajudou a evitar uma queda
maior no momento mais crítico da crise
internacional, que prejudicou alguns dos
principais produtos da pauta cearense.
Grandes importadores, como os Estados
Unidos, reduziram suas compras, sobretudo
de calçados
Contudo, já pode ser percebida uma
recuperação do setor externo, uma vez que
as empresas de calçados, uma das que
mais sofreram redução nas exportações,
no período de janeiro a novembro/2009,
ampliaram o emprego formal, acumulando
13.614 postos formais de trabalho. De
janeiro a novembro/2009, as exportações
cearenses totalizaram um valor de US$
972,51 milhões em exportações, queda de
16,74% na comparação com igual período

do ano passado, o que correspondeu ao
terceiro melhor resultado do nordeste e o 14%
em nível nacional.
As importações, no mesmo período,
alcançaram o valor de US$ 1,13 bilhão,
inferior 20,23% ao valor de 2008. Com esses
resultados, o Ceará obteve um déficit na
Balança Comercial de US$ 152,72 milhões,
menor do que o registrado, no mesmo período
de 2008, US$ 242,6 milhões. Vale salientar
que um déficit na balança nem sempre tem
uma conotação negativa, ou seja, quando se
observa que o déficit provém de importações
de bens de capital, destinados à implantação
dos novos empreendimentos de grande porte,
como está ocorrendo com o Ceará, torna-se
um fator positivo. Num primeiro momento,
perder divisas não parece uma boa ideia,
mas, quando os empreendimentos estiverem
em operação, haverá um retorno significativo
para o Estado.
Vale ressaltar que a Conta Corrente do
Comércio, ou seja, o somatório das
exportações e das importações, registrou um
valor de US$ 2,09 bilhões, 18,65% menor
que o valor obtido em 2008 (US$ 2,58
bilhões), conformeTabela 8.

Tabela 8: Evolução do comércio exterior - Ceará – Janeiro – Novembro/2009/2008 (*)
Anos

Exportações

Var. %

Importações

Var. %

Balança

Conta Corrente

Comercial

do Comércio

2000

495.339

33,43

717.920

25,19

-222.581

1.213.259

2001

527.668

6,53

624.317

-13,04

-96.649

1.151.985

2002

545.023

3,29

635.910

1,86

-90.886

1.180.933

2003

762.603

39,92

540.777

-14,96

221.826

1.303.380

2004

861.568

12,98

572.739

5,91

288.829

1.434.307

2005

933.589

8,36

588.484

2,75

345.106

1.522.073

2006

961.874

3,03

1.098.177

86,61

-136.303

2.060.051

2007

1.148.357

19,39

1.407.866

28,2

-259.509

2.556.223

2008

1.274.935

11,02

1.558.471

10,7

-283.535

2.833.406

Jan.-Nov./08

1.168.101

-

1.410.681

-

-242.580

2.578.782

Jan.-Nov./09

972.514

-16,74

1.125.238

-20,23

-152.724

2.097.752

Fonte: Secex/MDIC.
(*) Valores em US$ 1.000.
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Mercado

de

Trabalho

Panorama Econômico

Com a economia crescendo, o mercado de trabalho também se encontra em expansão, ampliando
vagas para novas contratações. Assim, a criação de empregos formais veio, a cada mês de 2009,
batendo recorde com saldos líquidos positivos, conforme pode ser observado na Tabela 9.
Tabela 9: Evolução do emprego formal – Ceará – 1999-2009
Ano (%)

Saldo líquido

1999

5.823

2000

17.779

2001

17.081

2002

30.831

2003

18.645

2004

31.240

2005

30.875

2006

33.560

2007

39.722

2008

41.441

Acumulado de Jan.-Nov./2009

64.792

Acumulado de 1999/ Jan.-Nov./2009

331.789

Fonte: CAGED/MTE.
(*) Dados Acumulados de janeiro a novembro/2009.

O Estado do Ceará destacou-se em diversos
momentos, em relação ao País e à região
Nordeste, figurando entre os estados que
mais criaram empregos formais. De janeiro a
novembro/2009, o emprego formal no Ceará
já acumulou 64.792 postos de trabalho,
constituindo-se no segundo Estado gerador
de empregos formais do Nordeste, perdendo
somente para a Bahia (75.424 vagas).
As estatísticas do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) mostram que a Indústria de
Transformação tem superado, em 2009, o
próprio setor de Serviços (21.271 vagas) e

do Comércio (9.563 vagas), na criação de
novos postos de trabalho. Ao longo dos onze
meses de 2009, o saldo líquido acumulado,
admitidos e desligados, já alcançou 22.960
postos de trabalho, ou 35% do total gerado
no Ceará. Outras atividades com destaque
são a Construção Civil, 10.569 vagas, e
Alojamento e Alimentação, 7.260 vagas.
Dentre as nove regiões metropolitanas
brasileiras, a Região Metropolitana de
Fortaleza (RMF) destacou-se na quarta
posição, com a criação de 45.094 postos de
trabalho, como mostra o Gráfico 6.

Gráfico 6: Criação do emprego formal – Regiões Metropolitanas – Janeiro-Novembro/2009

Fonte: CAGED/MTE.
(*) Dados Acumulados de janeiro a novembro/2009.
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Os resultados positivos do mercado de trabalho cearense estiveram apoiados nos municípios
selecionados, conforme figura 1 a seguir, que representam 88,9% do emprego formal gerado
no Ceará.

Panorama Econômico

Criação de emprego formal – Municípios Selecionados – Janeiro-Novembro/2009

Fonte: CAGED/MTE.
(*) Dados Acumulados de janeiro a novembro/2009.
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ECONOMIA CEARENSE EM PERSPECTIVA –
2009 - 2010

O cenário econômico para 2009, apesar de
se perceber melhoras na economia brasileira
e cearense, ainda há necessidade de um
monitoramento. A demanda interna continua
sendo a principal fonte de crescimento,
alavancada principalmente pelo aumento do
investimento público e consumo. Quanto à
política monetária, o Governo Federal, por
meio do Copom, mantém a taxa de Juros
Selic sob controle (no nível de 8,75%), uma
das mais baixas já registradas no Brasil. De
acordo com essas perspectivas, o IPECE estima
que a economia cearense cresça a uma taxa
em torno de 2,5% acima da previsão do País,
que deverá ser em torno de 1%. Para 2010, o
IPECE está revendo sua estimativa do início do
ano (3,5%), tendo em vista que a economia
cearense tem reagido positivamente aos
efeitos da crise internacional, com exceção
da Indústria de Transformação, que ainda
apresenta resultados negativos. Para o Brasil,
em 2010, a previsão é de crescer 5%, segundo
a última estimativa do Banco Central.
De acordo com essas perspectivas, a economia
cearense deve fechar o ano de 2009 com
uma taxa entre 2,5% a 3%, acima da previsão
do País.
Das condições locais, podem ser citadas ações
e investimentos do governo e iniciativa privada
em diversas frentes, destacando-se novos
parques eólicos, a siderurgia, infraestrutura
turística; as reduções e isenções de alíquotas
de ICMS para setores estratégicos; maior
eficiência na arrecadação, com a aplicação
da nota digital; etc. Na agricultura, salientamse ainda as culturas irrigadas, como as frutas
(melão, abacaxi e outras). Na Indústria, vale
mencionar os investimentos na Indústria de
Transformação, que está se equipando para
uma maior competitividade, e na Construção
Civil, que registrou um maior dinamismo em
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2009, com tendência de continuar no mesmo
ritmo, em 2010, dadas as novas linhas de
financiamento destinadas às camadas da
população com menores salários.
No entanto, os Serviços deverão ser o setor
com maior taxa de crescimento, destacandose o comércio varejista, que deverá continuar
com resultados positivos, em função de créditos
facilitados, vendas aquecidas de automóveis
e motos; proposta de redução de ICMS para
material escolar; aumento do poder aquisitivo
dos salários e ampliação do emprego formal,
que alcançou um saldo inédito de 64,79 mil
vagas, no Ceará, até novembro de 2009,
batendo todos os recordes desde a primeira
divulgação desses dados pelo Ministério do
Trabalho, em 1999.
As previsões da Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil) são de que as exportações
brasileiras atinjam o valor de US$ 170
bilhões em 2010. Esse valor supera a
expectativa inicial do Governo de exportar
US$ 168 bilhões. Os setores que devem se
destacar nas vendas externas, em 2010, são
os de alimentos, agroindústria, máquinas e
equipamentos, setor de serviços, vestuário e
moda, além de cosméticos e calçados.
Outro evento que poderá movimentar a
economia brasileira e, consequentemente, a
cearense, são as eleições presidenciais e de
outros cargos majoritários, com previsão de
aquecer, sobretudo os Serviços e a Indústria.
Caso concretizem-se esses prognósticos, o PIB
cearense deverá alcançar um valor próximo
de R$ 65,74 bilhões e um per capita de
R$ 7.898, em 2010, em dados
preliminares.
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Gestão Pública por Resultados – GPR
Evolução dos Indicadores
Realizado

Indicadores Selecionados
Empresas implantadas (nº)
Empregos provenientes de empresas atraídas (nº)
Volume de Investimento Realizado (R$ milhões)
Valor de exportações do agronegócio (US$FOB milhão)

2008

2009

14

20

1.445

2.679

154.463,49

244.467.43

592,1

517,0(*)

Fonte: CEDE/ADECE
(*) Projeção até Dezembro/2009

2009 | Política Setorial
A política de desenvolvimento econômico
em curso no Estado do Ceará tem como
órgão deliberativo o Conselho Estadual de
Desenvolvimento Econômico - CEDE e, como
órgãos executores as vinculadas Agência
de Desenvolvimento do Estado do Ceará –
ADECE e a Companhia de Desenvolvimento
do Ceará – CODECE, de onde derivam
os resultados e indicadores que compõem
a Matriz de Gestão Por Resultados - GPR,
com ênfase para os resultados estratégicos
de incentivo à atração, implantação e
ampliação de empreendimentos industriais
de médio e grande portes, e a melhoria
do desempenho do agronegócio, atrelados
à estratégia do Governo do Estado de
promover o “Crescimento Econômico com
Sustentabilidade” e a “Melhoria do Desempenho
do Agronegócio”. Esses resultados vêm sendo
alcançados mediante a implementação
dos Programas: Fortalecimento dos Setores
Econômicos e Inovação Tecnológica, Fomento
ao Ceará Competitivo e Desenvolvimento do
Agronegócio no Estado do Ceará.
Considerando as potencialidades e as
vocações que o Estado do Ceará detém, o
CEDE vem promovendo articulações voltadas
para a adequação e aprimoramento dos
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

mecanismos de atração e consolidação de
novos empreendimentos industriais, sendo
o Fundo de Desenvolvimento Industrial - FDI
o principal instrumento de atração. Esse
incentivo, associado a outras políticas, tais
como a disponibilização de infraestrutura,
para viabilizar empreendimentos considerados
estratégicos, e a implementação de uma
consistente política de qualificação de mão
de obra profissional, deverá contribuir para
a mudança no perfil da economia cearense.
Nesse contexto, os resultados dos indicadores
prioritários alcançados, desde o início do
atual Governo, vêm registrando evolução
sempre acima das metas estabelecidas e,
em 2009, apresentou o melhor desempenho,
considerando que o número de 20
empreendimentos industriais implantados
(até novembro), superou em 33% a meta
projetada de 15 unidades até o final do ano,
e em 43% em relação ao resultado obtido de
14 unidades em 2008.
Semelhante comportamento verifica-se em
relação ao indicador de resultado geração
de empregos oriundos dos empreendimentos
atraídos e efetivamente implantados, tendo
sido gerados cerca de 2.679 empregos
diretos, superando em 79% a meta projetada
para 2009 e, em 85%, se comparado ao
realizado em 2008.
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A implantação dos 20 novos empreendimentos
industriais envolveu investimentos privados da
ordem de R$ 244,4 milhões, superando em
53% a meta de R$ 160 milhões de 2009
e, em 58% os investimentos realizados em
2008.
No tocante aos indicadores de desempenho
do agronegócio do Estado em relação ao
mercado, assim como os de produção, em
2009, foram significativamente afetados
por dois fatores. O primeiro, do ponto de
vista do mercado, por se tratar de produtos
de exportação, sofreu forte retração no
consumo mundial, decorrente da crise
deflagrada no final de 2008, iniciada nos
Estados Unidos, com desdobramentos nas
principais economias mundiais. O segundo
fator, do ponto de vista da produção, foi
um ano agrícola caracterizado pelo excesso
de chuvas e extensão da quadra invernosa
de 2009, prejudicando a safra de grãos e
outros produtos. Aliada à perda da produção
física, houve perda também no Valor Bruto
da Produção (VBP), impactando na renda
do setor produtivo. O reflexo da queda da
produção de grãos sobre o seu valor bruto
(VBP- Valor Bruto da Produção) mostra que,
até outubro/2009, em relação ao esperado
no início do ano (março de 2009), totaliza
uma perda de R$ 394,7 milhões, sendo que
a maior queda do VBP foi verificada no feijão,
no milho e na mamona.
A despeito dos indicadores da agricultura
irrigada do Ceará em 2009 não terem sido
ainda avaliados detalhadamente, sabe-se que
esse segmento, na fase produtiva, foi menos
atingido pelos problemas climáticos do que
a agricultura de sequeiro, embora esta tenha
sido bastante afetada pela crise mundial,
que reprimiu a demanda de produtos do
agronegócio nos países consumidores. Nesse
contexto, as exportações de frutas devem cair
de US$ 131,6 milhões para cerca de US$
100 milhões, e as flores de US$ 5 milhões
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para aproximadamente de US$ 4,5 milhões.
Com relação aos principais agronegócios
cearenses, espera-se uma queda de 10 a 20%
em 2009 com relação a 2008. Assim mesmo,
vislumbra-se um saldo positivo em outros
indicadores, como área plantada, produção
e empregos gerados.
Apesar dos fatores adversos que influenciaram
negativamente no desempenho das
exportações cearenses, o mercado interno
brasileiro continuou a apresentar uma
melhor rentabilidade para os produtores,
principalmente em função do fortalecimento
do real frente ao dólar, continuando a
assimilar parte da oferta de produtos que
antes se destinavam ao mercado externo,
como é o caso do camarão.
O setor de peles e couros terá uma redução
bem significativa, pois, sendo na maior
parte exportado para os Estados Unidos, foi
diretamente prejudicado pela crise americana,
devendo perder o posto de 1º lugar entre os
principais produtos do agronegócio cearense,
ganho em 2008, para a castanha de caju
que, por sua vez, apresentará crescimento
significativo, reposicionando-se em 1º lugar
entre os principais agronegócios cearenses,
retornando aos valores próximos a US$ 180
milhões alcançados em 2007. A cera de
carnaúba e o LCC – Líquido da Castanha
de Caju terão uma sensível redução nas
exportações e, consequentemente, a elevação
de seus estoques, o que pode acarretar reflexos
de médio prazo para o setor produtivo.
As exportações de lagosta em 2009 deverão
se manter nos mesmos níveis de 2008. O
crescimento das exportações do mel de
abelha merece destaque, tendo registrado um
aumento acima de 100%. Tal desempenho se
deve à organização e profissionalização do
setor e à melhoria da qualidade do produto
ofertado.
Apesar de encerrar o ano de 2009 com um
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

pequeno saldo negativo em comparação
a 2008, o desempenho do setor pode ser
considerado muito bom em comparação a
outros produtos e outros estados fornecedores,
que amargaram perdas ainda maiores.

ranking das exportações cearenses, a exemplo
do mel de abelhas, em franca evolução a
partir de 2008, e, de uma forma geral, para
menor impacto perante as adversidades
causadas por fatores exógenos.

Mesmo contabilizando perdas para as
exportações cearenses, certamente as
intervenções do Governo do Estado, de apoio
ao agronegócio, contribuíram para o destaque
de determinados produtos que compõem o

As tabelas 1 2 e 3 a seguir resumem a
evolução do desempenho do agronegócio
nos últimos anos e as expectativas para
os próximos períodos, relativamente aos
principais aspectos tratados neste item.

Indicadores da Agricultura Irrigada Cearaense
2006

INDICADORES

2007

2008

2009

2010

2008/

(Projeção)

(Projeção)

2006

Área Cultivada (ha)

73.818

77.378

80.251

83.175

85.901

8,7%

Produção (mil t)

1.964

2.196

2.411

2.621

2.849

22,8%

Valor da Produção (R$ mil)

619.172

761.018

877.425

986.429

1.096.207

41,7%

Empregos Diretos (empregos)

48.866

52.588

55.146

57.935

60.575

12,9%

Exportações (US$ mil)

53.925

82.369

136.531

113.100

151.844

153,2%

Fonte: IBGE, SDA, EMATERCE, INST. AGROPOLOS, SECEX/MDIC
Elaboração: ADECE

Ceará – Eexportações dos Principais Agronegócios (2006-2009)
Cresc

Cresc.

Cresc.
2007/

2008

2008/

2009

2009/

2007

(Projeção)

2008

%

US$

%

2006

2007

US$

US$

Milhões

Milhões

Milhões
-18,7

180,3

23,2

Principais Produtos

2006
%

US$

Milhões

1º

CASTANHAS DE CAJU

136,16

180,0

32,2

146,3

2º

PELES E COURO

127,9

144,5

12,9

187,3

29,7

115,6

-38,3

3º

FRUTAS

49,5

77,3

56,2

131,6

70,4

108,5

-17,6

4º

LAGOSTAS

37,6

33,1

-12,0

37,2

12,4

36,0

-3,2

5º

CERA DE CARNAÚBA

24,9

34,5

38,7

40,2

16,4

25,8

-35,8

6º

SUCOS DE FRUTAS

9,2

10,5

14,3

18,2

72,9

20,5

12,7

7º

MEL DE ABELHAS

4,6

3,2

-30,1

6,7

110,6

16,0

137,4

8º

FLORES

4,2

5,0

18,8

4,9

-2,1

4,5

-7,8

9º

CAMARÕES

51,2

17,4

-66,0

9,4

-45,9

3,6

-61,8

10º EXTRATOS DE VEGETAIS (LCC)

4,4

0,8

-82,4

8,5

1.007,6

3,4

-59,9

11º PESCADO

2,4

3,0

22,5

1,6

-47,0

2,8

78,5

12º HORTALIÇAS
PRINCIPAIS AGRONEGÓCIOS DO
CEARÁ

0,3

0,1

-56,7

0,0

-64,0

0,0

-98,1

452,3

509,3

12,6

591,9

16,2

517,0

-12,6

Fonte: SECEX/ MDC
Elaboração: ADECE
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Ceará: Exportações de Mel de Abelhas
(US$ Mil)

Principais Produtos por Programa
Programa

Produtos

Realizado

Acumulado

em 2009

2007-2009

Fortalecimento dos Setores Econômicos

Estudo, Projetos e Pesquisas Realizadas

9

15

e da Inovação Tecnológica

Cadeia Produtiva Apoiada

3

10

Fomento ao Ceará Competitivo

Empreendimento Atraído

59

165

Desenvolvimento do Agronegócio

Negócio Prospectado

24

36

Fortalecimento da Infra-Estrutura

Estudo, Plano, projeto e pesquisa

4

5

Estratégica do Estado do Ceará

realizado (Fontes de Energia)

Apoio Infra-Estrutural aos
Empreendimentos Atraídos

Infra-Estrutura Implantada

4

8

364,75

434,16

Área Implantada

Fonte: CEDE

2009 | Realizações

Norte, Jaguaribe, Jaguaribara, Limoeiro
do Norte, Maracanaú, Maranguape,
Pacatuba, Pacajus, Palhano, Quixadá,
Quixeré, Sobral, São Gonçalo do
Amarante e Trairi.

ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

•

•
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Aprovação, pelo Conselho de
Desenvolvimento Industrial – CEDIN,
de 163 pleitos referentes ao Fundo de
Desenvolvimento Industrial - FDI, dentre
os quais 59 empreendimentos atraídos,
com investimentos previstos da ordem
de R$ 23,6 bilhões e geração 9.618
empregos diretos, beneficiando 26
municípios. Nesse âmbito, a meta prevista
de 40 novos empreendimentos para
2009, foi superada em 47,5%.
Municípios beneficiados: Aquiraz,
Acaraú, Barbalha, Cuacaia, Canindé,
Cariré, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza,
Guaiuba, Horizonte, Iguatu, Juazeiro do

•

Setor de Produção: Têxtil, Mineração,
Fa r m a c ê u t i c o s , M e t a l m e c â n i c a ,
Embalagens, Bebidas e Alimentos,
Estamparia, Automotivos, Artigos do
Vestuário, Eletrônicos, Higiênicos e
Limpeza, Calçados e componentes,
Refino de Óleo e de Petróleo, Fertilizantes
Agrícolas, Premoldados de Concreto,
Produtos Químicos, Couro e Peles,
Energia Eólica e Termoelétrica, Móveis,
Mineração, Informática, Moagem de
Trigo e Produção de Vidro. Dos 59 novos
empreendimentos atraídos, merecem
destaque os discriminados a seguir:
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010
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Principais Projetos Aprovados (Protocolos de Intenções)
Investimentos

Empresa

Empregos

Local

R$ milhões
São Gonçalo do

22.140.000.000,00

Amarante (CIPP)
ABL Indústria Têxtil Ltda

79.300.000,00

1.102

Maracanaú

Zanotti Pacatuba S/A

34.000.000,00

336

Pacatuba

Fitas Elásticas Estrela S/A

30.000.000,00

308

Maracanaú

Brasalpla Pernambuco Indústria de Embalagens Ltda

21.853.011,00

23

Maracanaú

Okyta Mineração Ltda

20.000.000,00

115

Quixeré

Malwee Indústria Têxtil

20.000.000,00

500

Pacajus

DF Vasconcelos S/A Óptica e Mecânica de Alta Precisão

18.000.000,00

280

Caucaia

Agroindustrial Cachoeira Grande Ltda

14.421.376,52

96

Acaraú

Hydrostec Tecnologia e Equipamentos Ltda

13.000.000,00

80

São Gonçalo do

MSG Indústria e Comércio de Alimentos Ltda

10.058.970,34

204

Amarante
Sobral

Fonte: CEDE

do Ceará para a Região do Agreste de
Pernambuco. (cotação: Instituto Gama de
Pesquisa de Mercado).

GESTÃO DO FUNDO DE DESEVOLVIMENTO
INDUSTRIAL-FDI

•

Registrou, até outubro de 2009,
resultado acumulativo operacional,
representado por diferimento de ICMS
de R$ 599.724.939,57, retorno de R$
112.254.295,19, pagamento de ICMS
à vista de R$ 261.836.183,48 e taxas
para ADECE, FIT e Banco (órgão gestor
do FDI) no valor de R$ 20.684.468,14,
que representam os movimentos relativos
aos contratos em curso e às novas
contratações do período.

•

Elaboração de projeto de fortalecimento
e integração das Associações de MPE’s
nos Territórios do Ceará, mediante
a capacitação (cursos e palestras),
consultorias, criação de associações,
orientações contábeis e apoio à
participação em eventos, no intuito de
proporcionar o surgimento de novas
idéias de incremento à competitividade
e qualidade dos negócios e um melhor
perfil das relações Lideranças &
Empreendedores para o desenvolvimento
das MPE’s (Convênio SINDINDÚSTRIA).

•

Elaboração de estudo de relocalização,
estruturação e implantação da Zona
de Processamento de Exportação (ZPE),
no Complexo Industrial e Portuário do
Pecém, Estado do Ceará, no município
de São Gonçalo do Amarante (Contrato
ABRAZPE/ADECE)

•

Teste e seleção de espécies arbóreas não
tradicionais, para o que foi celebrado
convênio entre a ADECE e Embrapa

ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS
DESENVOLVIDAS

•

•

Implementação do projeto Polo de Moda,
que visa promover a competitividade e
consolidar o Ceará como produtor de
moda, em atendimento à demanda da
cadeia produtiva do segmento.
Elaboração de pesquisa sobre mercado
de moda no Ceará e migração de
compradores para o Agreste
Pernambucano, visando detectar as
razões de mudança de comportamento
dos compradores de artigos de confecção
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Agroindústria Tropical, na perspectiva de
maior produtividade e melhor qualidade
da matéria prima para utilização da
indústria moveleira, no município de
Marco.
•

Elaboração de projetos executivos para
viabilizar a concessão do acesso ao
Distrito Industrial, para implantação de
40 empresas, para o que foi firmado
Convênio entre a ADECE e Prefeitura
Municipal de Aquiraz.

•

Elaboração de projeto de “Avaliação
técnica de culturas de clima temperado
e tropical no Estado do Ceará”, que
prevê o cultivo experimental de maçã,
pêra, mangustão, cacau e oliveiras, em
7 áreas distribuídas no Estado, mediante
parceria firmada entre ADECE, SEBRAE,
UNIVALE e BNB.

•

•

Elaboração de projetos para
monitoramento da água e levantamento
limnológico dos quatro principais açudes
do Estado (Castanhão, Orós, Riacho
do Sangue e Banabuiú), estabelecendo
parâmetros importantes para definir a
capacidade de suporte para a piscicultura
naqueles reservatórios.

PROSPECÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE
EMPRESAS AGROINDUSTRIAIS

•

Durante o ano de 2009, foram
prospectadas 24 empresas/instituições
sendo: 4 na área de controle biológico
de pragas e doenças, 3 na área de
equipamentos e agroquímica, 9 da
cadeia produtiva do leite, 4 na área de
biocombustível e crédito de carbono,
4 de fruticultura, 2 de flores e plantas
ornamentais, 4 de pesca e aquicultura,
1 trader, 1 agência de desenvolvimento
para operacionalizar possíveis parcerias
comerciais e 1 empresa de logística
para transporte de flores para mercado
externo.

•

Das empresas prospectadas, 3 já estão
instaladas (Koppert, BIOEX, Maersk
Line - logística para flores) e 3 estão
em negociação (Akvaforsk Genetics
Center, VALPEX, Fábrica de Queijo de
Tauá)

DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
ESTRATÉGICA (FONTES DE ENERGIAS)

•

Desenvolvimento de estudo, pela ADECE,
para criação do FIES – Fundo de Incentivo
a Energia Solar, que culminou com a
aprovação e edição da Lei Complementar
81/2009, que tem como objetivo principal
o incentivo à instalação de usinas de
energia de fonte solar, bem como à
fabricação de equipamentos aplicáveis
a sistemas de geração de energia dessa
fonte, em território cearense.

•

Desenvolvimento de projeto, a cargo
da ADECE, de capacitação de mão de
obra qualificada para energia eólica,
em parceria com o GTZ, objetivando
suprir a demanda gerada em razão dos
investimentos do setor no Estado do
Ceará.

Elaboração de estudo sobre a “Importância
da Produção e Exportação de Melão do
Brasil”, consistindo num levantamento
detalhado sobre o impacto econômico
do melão exportado pelo país para o
mercado internacional.

CÂMARAS SETORIAIS

•
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Instalação, pela ADECE, de mais 3
Câmaras Setoriais, sendo 2 de apoio à
cadeia produtiva dos Agronegócios do
Mel e do Caju e, a terceira, da Energia
Eólica, esta última instalada por ocasião
do evento de energia renováveis Power
Future 2009, realizado em Fortaleza.
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•

Elaboração de projeto, através da ADECE,
para instalação de iluminação pública
solar no entorno do Parque do Cocó,
no intuito de estimular a conscientização
do cidadão para as energias renováveis,
além de consolidar o Estado como
referência nesse tipo de energia.

•

área de 331,5495 hectares, no
município de São Gonçalo do
Amarante, de propriedade do Governo
do Estado do Ceará, para implantação
da Companhia Siderúrgica do Pecém
- CSP.

•

Transferência, para a ADECE, de uma
área de 10,31 hectares, doado pela
Prefeitura de Caucaia, destinada à
implantação do Polo de Confecção
do Distrito Industrial do Parque
Potira.

•

área total de 121,24 hectares,
beneficiando 12 empreendimentos,
nos municípios do Crato, Acarape,
Aracoiaba, Baturité, Canindé,
Caucaia, Itapipoca, Maracanaú,
Pentecoste, Porteiras e São Gonçalo
do Amarante.

INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA PARA
EMPREENDIMENTOS ATRAÍDOS

•

•

•

Construção de galpão para implantação
de indústria do setor calçadista, no
município de Irauçuba, com expectativa
de geração de 450 empregos, com o
apoio da ADECE e da Prefeitura daquele
município, que doou o terreno.
Execução de reforma de galpão em
condomínio industrial, no município
de Crateús, beneficiando 4 empresas
(Metalúrgica Metal Poty, Superlava,
Vidraçaria Senhor do Bonfim e Fibra),
através de Convênio firmado entre
ADECE/CODECE.
Ampliação de galpão industrial em
Pentecoste, para relocalização da
Indústria de Calçados Becker, a qual
propiciará cerca de 400 empregos
naquele município (Convênio ADECE/
Prefeitura Municipal de Pentecoste).

2010 | Propostas
•

Atração de mais 40 novos
empreendimentos de grande e médio
portes, com investimentos direcionados
para áreas prioritárias e impactantes
para a economia local, favorecendo
a desconcentração industrial da RMF,
promovendo o fortalecimento das cadeias
produtivas envolvidas, incrementando a
oferta real de empregos, notadamente em
atividades industriais em que o Estado do
Ceará apresente vocação, dentre eles, os
setores têxtil, metalmecânica, agronegócio
e geração de energia alternativa.

•

Implantação do Polo Industrial e
Tecnológico de Saúde do Estado do
Ceará, no município do Eusébio, numa
área de 50,9 hectares, que terá como
empresa âncora a Fundação Instituto
Oswaldo Cruz – Fiocruz, referência
internacional no setor, que ocupará 10,9
ha.

ÁREA IMPLANTADA PARA
EMPREENDIMENTOS ATRAÍDOS

•

Aquisições/transferências para ADECE:
•

•

área de 8,9 hectares, com galpões
e anexos, localizada no município
de Quixeramobim, destinada à
Indústria MGISA Ltda, que gerará
300 empregos no primeiro ano de
funcionamento.
área de 14,00 hectares, em Pacatuba,
destinada à Empresa Zanotti Pacatuba
Ind. e Com. de Artigos Têxteis,
gerando 336 empregos.
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•

Implantação do Distrito Industrial de
Jaguaribara, em uma área de 331.186,00
m², com o objetivo de abrigar empresas
voltadas à industria de pescado,
desenvolvendo economicamente o
município.

•

Implantação do Distrito Industrial de
Jaguaribe, para abrigar empresas voltadas
para diversos segmentos, promovendo
a geração de emprego e renda e,
consequentemente, o desenvolvimento
econômico do município.
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•

Implantação da infraestrutura básica da
Cidade do Atacado, em Caucaia, um
complexo de negócios atacadistas voltado
para o abastecimento de 67% de todos
os produtos de primeira necessidade
do Ceará. O empreendimento ocupará
área total de 15 hectares, sendo que 8
hectares na primeira fase, localizado no
entroncamento do anel viário, envolvendo
investimentos privados da ordem de R$
200 milhões, gerando 2.500 empregos
durante a construção e 5.500 quando
entrar em funcionamento.
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Gestão Pública por Resultados – GPR
Evolução dos Indicadores
Realizado

Indicadores Selecionados
Famílias beneficiadas com regularização fundiária (nº)

2008

2009

15.390

34.746

Percentual de animais vacinados contra a febre aftosa (%)

88,97

86,74

Agricultores participantes do Programa Garantia Safra (nº)

285.363

260.687

Pessoas beneficiadas, diariamente, com a distribuição de leite (nº)

54.310

53.879

Produtores Assistidos com Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) (nº)

122.568

128.904

Hectares implantados com oleaginosas - Programa Biodiesel (ha)

25.734

34.593

Fonte: SDA

2009 | Política Setorial
A Secretaria do Desenvolvimento Agrário SDA lidera e coordena o Sistema Estadual
de Agricultura, tendo como base a execução
de uma política pública com foco no
desenvolvimento rural sustentável, priorizando
sua atuação na agricultura familiar, estando
em consonância com os Eixos Economia
para uma Vida Melhor e Sociedade Justa e
Solidária, integrantes do Plano de Governo.
Os esforços da SDA, no ano de 2009, estão
traduzidos nos resultados da matriz de Gestão
por Resultados - GPR, voltando-se para o
fortalecimento, sustentabilidade, melhoria
da renda e melhoria da infra,estrutura para
a agricultura familiar.
A atuação da SDA e suas vinculadas
contribuíram significativamente para o
alcance dos resultados estratégicos do
governo no que se refere: ao Crescimento
Econômico com Sustentabilidade, Economia
Rural Fortalecida, Ceará Competitivo nas
suas Vocações e nas novas Oportunidades,
Educação Superior e Profissionalizante
direcionada para as Vocações do Estado,
Sociedade com Garantias de Direito e
Infraestrutura Estratégica Ampliada.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

No ano de 2009, foi novamente redesenhada
a estrutura organizacional da SDA, tendo
sido criada a Coordenadoria de Crédito
e Políticas Afins, com dois núcleos:
Crédito Rural e de Apoio à Organização,
Cooperativismo e Economia, resultando na
redução das atribuições da Coordenadoria
do Desenvolvimento Agrário. A estrutura
organizacional redesenhada favoreceu a
adoção de ações racionais na execução dos
trabalhos desenvolvidos. As demais atividades
finalísticas tiveram um desempenho altamente
favorável no desenvolvimento dos trabalhos
da Secretaria.
Nesse contexto, o desempenho do setor
agropecuário foi satisfatório, mesmo
considerando que a safra de grãos de
2009 foi inferior em 29,8 % em relação
a 2008. A redução da safra foi causada
fundamentalmente pelo rigor da quadra
invernosa, especialmente nas regiões
mais produtivas de milho. Ressalte-se que
a situação não foi mais agravada em
razão da implementação de programas
governamentais, como os de Distribuição de
Sementes, Garantia Safra e Crédito Rural PRONAF B.
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Merece destaque a atuação da EMATERCE,
naquilo que se refere ao número de famílias
atendidas na agricultura familiar, tendo sido
registrado um total de 128.904 famílias em
2009. O atendimento às famílias baseia-se
na utilização dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e organizacionais de seu corpo
técnico, direcionados à construção de
alternativas que viabilizem soluções para a
elevação da produção e a comercialização
associativa, concorrendo para a melhoria das
condições de vida e bem-estar social.
No âmbito do Projeto São José, foram
financiados 306 subprojetos, beneficiando
23.798 famílias. Ao longo de 2009, as ações
foram direcionadas para o fortalecimento
da infraestrutura, notadamente aos sistemas
de abastecimento de água domiciliar,
onde foram liberados 164 subprojetos de
abastecimento de água, beneficiando cerca
de 14 mil famílias, com um investimento de
R$ 7,9 milhões. Atualmente, 54,06% da área
rural do Estado está coberta com sistemas de
abastecimento de água, implantados com
recursos exclusivos do Projeto. Destaque-se
ainda que foram entregues às comunidades
100 tratores com implementos, que estão
contribuindo de forma preponderante para o
crescimento e desenvolvimento da agricultura
familiar no Estado.
A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará
– ADAGRI, executora das ações de vigilância
sanitária dos vegetais, animais e seus
subprodutos, executou suas ações contando
com uma significativa força de trabalho,
distribuída na unidade central localizada em
Fortaleza, e ainda em 25 unidades locais
e 11 postos de vigilância zoofitossanitária,
estrategicamente localizados.
É importante realçar que, no decorrer do
ano de 2009, foram desenvolvidas diversas
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ações voltadas para o fortalecimento da
agência, objetivando que ela pudesse
exercer, dentro de parâmetros considerados
essenciais, o alcance de sua missão, que é
“proteger a saúde dos animais e vegetais e
assegurar a qualidade sanitária dos produtos
agropecuários, contribuindo para a produção
sustentável de alimentos seguros”.
Em 2009, foi realizado concurso público
para 56 fiscais estaduais agropecuários e 20
agentes estaduais agropecuários. Também
foram implantadas 5 novas unidades locais;
firmados 145 convênios com as prefeituras
municipais; e criados 77 escritórios de
atendimento a comunidade através de
convênio com a EMATERCE, dentre outras
ações.
Relativamente aos resultados alcançados na
ação de defesa animal, quando da primeira
etapa da campanha de vacinação contra a
febre aftosa, o índice vacinal alcançado foi de
85,08% e, na segunda etapa, de um efetivo
de 2.347.265 bovinos, foram vacinados
2.074.946 animais, que corresponde a 88,4%
do rebanho cearense. Ressalte-se que esses
percentuais de cobertura atingiram patamares
superiores ao índice mínimo de 80%,
estabelecido pelo Ministério da Agricultura e
Pecuária, e que visam melhorar a classificação
sanitária do Estado do Ceará em relação à
febre aftosa, para elevar a competitividade
dos produtos agropecuários cearenses no
mercado nacional e internacional.
A CEASA-CE, cuja missão é “garantir
condições excelentes de abastecimento e
comercialização de produtos hortigranjeiros,
estimulando o fortalecimento da agricultura
familiar, buscando a plena satisfação dos
produtores, usuários e consumidores”,
comercializou, no ano de 2009, 520
toneladas de hortigranjeiros no seu entreposto
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

atacadista, localizado em Maracanaú, e
gerou uma circulação monetária da ordem
de R$ 670 milhões.

e memoriais descritivos aos proprietários de
terras escrituradas, para retificação de área,
junto aos Cartórios de Registro Imobiliário.

Também em 2009, deu-se início à construção
da CEASA Cariri, localizada no município de
Barbalha, que prevê a comercialização de 65
mil toneladas, nos seus primeiros 12 meses
de funcionamento.

Foram adquiridos 11 imóveis por meio do
Programa Nacional do Crédito Fundiário Linhas de Combate à Pobreza Rural (CPR)
e de Consolidação da Agricultura Familiar
(CAF), atendendo 77 famílias, com um total
de 1.623,78 hectares. Os recursos envolvidos
somaram R$ 2.373.967,80, sendo R$
853.341,00 para financiamento da aquisição
da terra (reembolsáveis) e R$ 1.520.626,80
para investimentos comunitários sociais e
produtivos (não reembolsáveis).

A política agrária do Estado, executada
pelo IDACE, no âmbito do Programa
de Ação Fundiária, executou o cadastro
georeferenciado de imóveis rurais e regularizou
34.746, promovendo a titulação das posses
levantadas e da disponibilização de plantas

Principais Produtos por Programa
PROGRAMA

REALIZADO

ACUMULADO

EM 2009

2007-2009

30

81

3.476,14

8.873,77

2.040

4.040

Muda de cajueiro anão precoce distribuída (n°)

930.000

2.480.000

Área implantada com prática agrícola de convivência

10.107

41.104

Projeto integrado Mandalla implantado (nº)

65

170

Medidor horosazonal distribuído (nº)

142

452

Projeto implantado de cultivo protegido de hortaliças (nº)

2

15

Viveiro implantado para produção de muda (n°)

0

3

Projeto implantado de energia solar para irrigação (nº)

4

4

Projeto implantado de cultivo protegido de flores (nº)

1

1

Agrovila reestruturada (nº)

6

7

Perímetro público estadual revitalizado (nº)

2

2

Aluvião revitalizado com irrigação (nº)

1

1

Agricultor aderido ao Programa Seguro Safra (n°)

260.687

718.981 (*)

PRONAF’s Contratados (n°)

55.343

234.896

163.545.931,

690.433.926,

PRODUTOS

Desenvolvimento da

Casa de farinha modernizada (n°)

Agricultura Familiar

Semente distribuída (t)
Área de substituição de copas (ha)

com semiárido (ha)

Valores contratados (R$)
Desenvolvimento das

Abelha rainha melhorada distribuida (n°)

200

200

Cadeias Produtivas da

Tanque de resfriamento de leite distribuido (n°)

14

63

Pecuária

Reprodutor de ovino e caprino distribuido (n°)
Leite diariamente distribuído (litro)

30

30

53.879

54.063

Fonte: SDA
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principais produtos por Programa (cont.)

Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

PROGRAMA

PRODUTOS

Desenvolvimento da

Alevino distribuído (n°)

Pesca Artesanal e

Reservatório repovoado (n°)

REALIZADO

ACUMULADO

EM 2009

2007-2009

4.557.000

10.755.700

1.102

2.361(*)

78

202 (*)

Família beneficiada (n°)

27.550

59.025 (*)

Pescador capacitado (n°)

760

914

Aquicultor capacitado (n°)

Piscicultura Associativa Município beneficiado (n°)

399

519

Oficina realizada (n°)

4

6

Projeto acompanhado (n°)

5

10 (*)

Projeto elaborado (n°)

4

8

Operação de fiscalização embarcada (n°)

22

30

Desenvolvimento

Agricultor/a beneficiado/a com a aquisição da produção (n°)

401

401

Territorial Sustentável

Entidade atendida pelo PAA (n°)

49

49

e Combate à Pobreza

Pessoa Beneficiada com doação do PAA (n°)

6.892

6.892

Rural

Feira de socioeconomia solidária apoiada (n°)

18

27

Pesquisa / diagnóstico de agroindústria de base familiar

1

1

Agente de extensão florestal capacitado (n°)

36

36

Jovem agricultor capacitado para acessar o PRONAF

200

200

23

23

1

1

do Cariri Realizada (n°)

Jovem (n°)
Município atendido pelo programa de substituição de
carro pipa (n°)
Encontro estadual da juventude rural realizado (n°)

13.420

13.861

Democratização do

Comunidade quilombola apoiada (n°)

76

76

Acesso a Terra

Família beneficiada com acesso a terra (n°)

77

953

Desenvolvimento

Plano de desenvolvimento do assentamento – PDA

60

125

Sustentável dos

elaborado (n°)

Assentamentos

Casa construída (n°)

450

450

Construção de casa conveniada (n°)

127

127

Reforma de casa conveniada (n°)

813

81

164

530

Cisterna de placa construida (n°)

Programa de Combate Sistema de abastecimento de água domiciliar
à Pobreza Rural no

Financiado (n°)

Ceará - Projeto São

Subprojeto produtivo Financiado (n°)

42

183

José II

Trator e implementos financiado (n°)

100

167

Defesa Agropecuária

Fiscalizações realizadas (n°)

83.289

92.169

Abastecimento

Quantidade comercializada (ton.)

519.877

1.505.172

Alimentar

Valor comercializado (R$ mil reais)

667.243

1.777.68

Ação Fundiária

Cadastro de imóvel rural georreferenciado (n°)

34.746

56.532

Título de propriedade adquirida(n°)

18.301

32.936

Imóvel vistoriado, avaliado e georrenciado (n°)
Assistência Técnica e

Produtores Assistidos com Assistência Técnica e Extensão

Extensão Rural

Rural (ATER) (nº)

96

293

128.904

390.220 (*)

Fonte: SDA
(*) Com repetição

50

Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

2009 | Realizações
AGRICULTURA FAMILIAR

•

Distribuição de 3.500 mil toneladas
de sementes de milho, feijão, sorgo,
algodão, mamona, gergelim, girassol,
amendoim e arroz, de 15.395 m³ de
maniva de mandioca, de 2.087,2 t de
colmos de cana-de-açúcar e de 958.073
unidades de mudas de caju , beneficiando
128.612 agricultores familiares.

•

Distribuição de 2.288 toneladas de palma
forrageira, possibilitando a implantação
de 160 hectares, beneficiando igual
número de agricultores familiares.

•

Implantação de 3.000 ha de mandioca,
com variedades de alto valor agroindustrial,
beneficiando 2.000 agricultores familiares;
implantação/modernização de 28 casas
de farinha, por meio de convênios com
associações comunitárias; e implantação
de 2 minifábricas de produtos alimentícios,
oriundos da fécula de mandioca.

•

•

•

Implantação de 4.650 ha de caju anão
precoce, beneficiando 1.550 produtores,
em 119 municípios, e substituição de
copa em 2.040 ha de cajueiro comum,
beneficiando 360 produtores.
Implementação do Projeto Biodiesel,
com o plantio de 34.593 hectares de
oleaginosas (mamona, girassol, gergelim,
algodão e amendoim), com uma produção
de 17.342 toneladas; implantação de 3
minifábricas de composto orgânico, 1
biofábrica para produção de bioinseticida
e 1 extratora fixa de óleo, atuando em
160 municípios, beneficiando 20.824
agricultores de base familiar.
Implantação de 65 Projetos de Produção
Integrada e Diversificada – Mandala, em
18 municípios no Estado, e capacitadas,
na implantação dos projetos e no processo
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•

Implantação de 2 projetos de cultivo
protegido de hortaliças orgânicas, 2 de
cultivo protegido de flores e 4 de energia
solar. Além desses projetos, revitalizaramse 1 aluvião, 2 perímetros públicos de
irrigação e 6 agrovilas, com recuperação
da infraestrutura.

•

Implantação de 321 cisternas para igual
número de famílias de agricultores de base
familiar, nas cidades de Jaguaretama,
Iracema, Alto Santo, Morada Nova e
Solonópole, na região do Complexo
Castanhão.

•

Execução das obras de implantação
do contorno de Jaguaretama (entorno
do Açude Castanhão e urbanização/
paisagismo), no valor R$ 5,4 milhões,
que garantirá a segurança dos 18.352
habitantes da cidade de Jaguaretama,
além de fomentar o turismo na região.

•

Conclusão das obras de construção do
posto de resfriamento de leite cru, galpão
de insumos e escritório para técnicos
do Perímetro Irrigado Mandacaru 1ª
Etapa, no município de Jaguaribara, que
beneficiará 132 famílias reassentadas.

•

Execução das obras de implantação do
sistema de irrigação on farm, do Perímetro
de Agricultura Irrigada Alagamar, no
município de Jaguaretama, contemplando
uma área de 104 ha, atendendo 104
famílias reassentadas.

•

Execução das obras de recuperação dos
7.310 metros de canais, do Perímetro
de Agricultura Irrigada Alagamar, em
Jaguaretama, que beneficiará 104
famílias reassentadas.
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de produção integrada de agricultura
de base agroecológica, 189 famílias
de agricultores familiares e 26 agentes
rurais.

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

•

Readequação do projeto executivo e início
das obras de implantação do sistema de
irrigação off farm e on farm”, do Perímetro
de Agricultura Irrigada do Mandacaru
1ª Etapa, no município de Jaguaribara,
contemplando uma área de 396 ha, que
beneficiará 132 famílias reassentadas.

•

Mobilização e seleção de agricultores
familiares a serem beneficiados pelas
unidades demonstrativa de piscicultura,
contemplando 4 Associações e 252
piscicultores.

•

Conclusão dos termos de referência para
execução do projeto de construção de
100 km de estradas, com revestimento
primário, para atendimento da Agricultura
Familiar, beneficiando 415 famílias nos
municípios de Alto Santo, Aracati, Tabuleiro
do Norte, Iracema, Ibicuitinga, Morada
Nova, Jaguaretama e Solonópole.

•

•

•
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Adesão de 260.687 agricultores familiares
ao Garantia Safra, assegurando-lhes,
em caso de perdas de safra iguais ou
superiores a 50% por estiagem ou excesso
hídrico, uma renda mínima de R$ 550,00
em cinco parcelas iguais, mensais e
consecutivas de R$ 110,00.
Elaboração de projetos, em parceria com
a EMATERCE e empresas credenciadas,
para financiamento do Banco do Brasil e
Banco do Nordeste do Brasil, atingindo
55.343 contratos, com um montante
de R$ 163,5 milhões, para dar acesso
ao crédito no âmbito do PRONAF, para
investimento e custeio.
Capacitação de 36 produtores sobre
inseminação artificial de bovinos, com
carga horária de 40 horas/aula, com
entrega de 36 kit´s de inseminação
artificial completos, incluindo 100 doses
de sêmen de bovinos leiteiros, visando
o melhoramento genético do rebanho
leiteiro do Estado.

•

Distribuição de 14 tanques de resfriamento
de leite às associações de produtores da
agricultura familiar.

•

Aquisição e distribuição de 56.777
litros de leite, diariamente, em 154
municípios do Estado do Ceará (54.777
litros de leite bovino e 2.000 mil litros de
leite caprino). O programa fortalece a
agricultura familiar, com a participação
de aproximadamente 1.950 produtores
de leite e ainda, contribui no combate à
fome e à desnutrição.

•

Celebração de convênio com o
CENTEC, para a realização de análises
microbiológica e físico-química do leite
distribuído.

•

Celebração de novo Convênio entre o
Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate a Fome – MDS e a Secretaria
do Desenvolvimento Agrário - SDA,
objetivando o desenvolvimento das ações
de continuidade do Programa de Incentivo
à Produção e ao Consumo de Leite do
Governo Federal no Estado do Ceará.

•

Realização de novo credenciamento
das empresas de pasteurização de leite,
fornecedoras de leite ao Programa
Leite Fome Zero, através de processo
licitatório.

•

Implantação do programa de incentivo à
produção e consumo de leite de cabra no
Estado do Ceará.

•

Implantação do projeto de caprinocultura
leiteira, beneficiando 275 famílias
no Maciço de Baturité com matrizes,
reprodutores e infraestrutura de manejo
alimentar e sanitário, visando à segurança
alimentar das famílias envolvidas.

•

Realização de 14 exposições
agropecuárias, constantes no calendário
oficial da SDA, com a participação de
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010
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•

Distribuição de 4.557.000 alevinos para
1.102 reservatórios, em 64 municípios,
beneficiando 27.550 famílias.

•

Capacitação de 760 pescadores em
pesca artesanal marítima, abordando
o uso e técnicas de artes de pesca
seletiva, épocas de defeso, legislação
pesqueira, pesca predatória, manuseio do
pescado etc., nos municípios de Icapuí,
Fortim, Beberibe, Aracati, São Gonçalo
do Amarante, Paracuru, Paraipaba,
Camocim, Barroquinha, Itarema e
Itapipoca.

•

•

•

•

Capacitação de 399 aquicultores em
cultivo superintensivo de peixes em
tanques-rede e processamento do
pescado, nos municípios de Capistrano,
Piquet Carneiro, Ocara, Novo Oriente,
Lavras da Mangabeira, I tarem a ,
Amontada, Caucaia, Acarape, Morada
Nova, Alto Santo, Jaguaretama, Itapipoca,
Jaguaribara, Lavras da Mangabeira
e Mauriti, em parceria com o Instituto
Agropolos, SEBRAE, SENAR e Projeto São
José Agrário.
Elaboração de 3 projetos de piscicultura
associativa em tanques-rede, no valor
de R$ 330 mil cada, com a produção
estimada em 548 toneladas por projeto,
beneficiando 60 famílias de produtores,
com recursos do PRONAF.
Elaboração de projeto de uma unidade
de beneficiamento de pescado para o
município de Lavras da Mangabeira, no
valor aproximado R$ 80 mil, beneficiando
20 piscicultores.
Acompanhamento de 4 projetos de
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•

Realização do mapeamento
socioeconômico da pesca artesanal de
águas continentais do Estado do Ceará,
em parceria com a CODEA/SDA e o
Instituto Euvaldo Lodi – IEL.

•

Celebração de 18 convênios de
cooperação técnica e financeira com
associações, sindicatos e prefeituras
municipais, para apoio à realização de
feiras da agricultura familiar e solidária.

•

Realização de licitação para construção
de uma fábrica-escola de álcool em
Barbalha, para a qual já foram adquiridos
os equipamentos.

•

Elaboração de pesquisa/diagnóstico
das agroindústrias familiares dos 28
municípios do Cariri, com a criação de um
cadastro e mapeamento georreferenciado
de 230 das agroindústrias, com o custo
de R$ 147 mil.

•

Recuperação do Parque de Exposição
Agropecuária de Santa Quitéria e início
de construção de um novo parque de
exposição da zona norte (EXPONORTE),
em Sobral, para ampliar canais de
comercialização da produção dos
agropecuaristas da região e melhoramento
genético dos animais.

•

Financiamento, pelo Projeto São José, de
306 subprojetos, beneficiando 23.798
famílias.

•

Capacitação de 200 tratoristas em gestão
sustentável para projetos de mecanização
agrícola.

•

Capacitação de 160 assentados nas
áreas de piscicultura e pesca artesanal.

53

Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

piscicultura associativa em tanquesrede, em operação nos municípios de
Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira,
Cedro e Jaguaribara, envolvendo 113
piscicultores.

634 expositores e com a presença de
14.146 animais, tendo sido julgados
4.794 animais de bom padrão genético
das espécies bovina, ovina, caprina e
eqüina.
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•

Benefício a 13.420 famílias, com a
construção de cisternas de placa.

DEFESA AGROPECUÁRIA

•

Intensificação do controle de trânsito
de animais, através da fiscalização de
trânsito e emissão da Guia de Trânsito
Animal – GTA, cujos dados reportam
a uma quantidade de 28.455 GTA’s
emitidas.

•

Alcance de 88,4% no índice de vacinação
contra a febre aftosa do rebanho bovino
do Estado.

•

Comercialização de 520 mil toneladas
de hortigranjeiros, gerando uma
circulação monetária da ordem de R$
670 milhões.

Realização de ações pós-campanha de
vacinação contra a febre aftosa, com
o objetivo de obter melhores índices de
cobertura vacinal do rebanho.

•

Construção da Ceasa Cariri, no município
de Barbalha, com uma estimativa de
comercialização de 65 mil toneladas, nos
primeiros 12 meses, envolvendo recursos
da ordem de R$ 8 milhões.

Fiscalização, por meio do Serviço de
Inspeção Estadual, de 15 abatedouros, 5
unidades de processamento de carnes, 35
laticínios e 2 estabelecimentos de ovos,
totalizando 57 unidades de abate.

•

Operacionalização do Ceasa nos Bairros,
com quatro unidades volantes, atendendo
a 30 bairros por semana, beneficiando
mais de 12 mil famílias por mês e
comercializando 625 t em 2009, com
65 produtos comercializados (frutas e
hortaliças).

Realização de 780 eventos de educação
sanitária, entre treinamentos para a
equipe técnica da ADAGRI, treinamento
para servidores de órgãos conveniados,
cursos para formação de vacinadores,
etc.

•

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 possibilitar a exportação
de cucurbitáceas para os Estados Unidos,
países do Mercosul e outros estados da
federação.

•

Manutenção da Área Livre de Sigatoka
Negra (Mycosphaerella fijiensis), que
compreende todo o Estado do Ceará.
Essa condição viabiliza a exportação de
banana para a Europa e para os Estados
de São Paulo, Piauí, Maranhão, Minas
Gerais, Goiás, Tocantins, Espírito Santo,

•

Capacitação de 13.420 famílias em
gerenciamento de recursos hídricos.

•

Capacitação de 540 pedreiros para a
construção das cisternas de placa.

•

Realização de Convênio com FUNASA,
para implantação de sistemas de
abastecimento de água, no valor de R$
11,4 milhões, beneficiando quase 1.200
famílias.

ABASTECIMENTO ALIMENTAR

•

•

•

•

Elaboração de estudo de ampliação da
Ceasa Ibiapaba, com a estimativa de
movimentar 120t/ano, nos 12 primeiros
meses.

•

Elaboração de projeto de engenharia
do novo pavilhão de cereais da Ceasa
Maracanaú, em substituição ao pavilhão
incendiado.

•

Realização de estudo de viabilidade de
um pavilhão para comercialização de
peixe na Ceasa Maracanaú.
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•

•

•

•

•

Acompanhamento do Projeto de Controle
e Monitoramento de Moscas-das-Frutas
em mangueira, no município de Mauriti,
em parceria com a Biofábrica/Moscamed,
Banco do Nordeste e Grupo de produtores
de manga de Mauriti.
Monitoramento da ocorrência de
Cochonilha-do-Carmim (Dactylopius
opuntiae), na região do Cariri e Sertão
Central, com o objetivo de evitar a
expansão da praga e erradicar os focos
nas áreas infestadas.
Fiscalização de áreas de produção de
mamão, com o objetivo de controlar as
viroses que atacam essa cultura.
Implantação do Projeto de Educação
Sanitária sobre uso correto e seguro de
agrotóxico, com distribuição de 3.000
exemplares de material educativo.
Estabelecimento de parceria com o InpEV
e Ministério Público para construção de
postos de recebimento de embalagens
vazias de agrotóxicos, nos municípios de
Limoeiro do Norte e Várzea Alegre.

•

Realização de concurso público e
nomeação de 20 agentes estaduais
agropecuários e 56 fiscais estaduais
agropecuários.

•

Implantação de 5 unidades locais da
ADAGRI e de 36 Comitês Estaduais de
Defesa Agropecuária.

•

Firmatura de convênios com 145
Prefeituras Municipais, estabelecendo
parceria no apoio à execução das ações
de defesa agropecuária.

•

Firmatura de convênio com a Secretaria de
Segurança Pública e Defesa Social para,
através da CPRV, apoiar as atividades de
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•

Assinatura de convênio com a Secretaria
da Fazenda – SEFAZ para apoio nas
atividades de fiscalização de trânsito
de veículos que transportam produtos
de origem vegetal, animal e seus
subprodutos.

•

Atualização do cadastro de Unidades
Produtivas Agropecuárias, através dos
dados obtidos nas duas etapas da
campanha de vacinação contra a febre
aftosa.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

•

Inscrição de 303.406 agricultores
familiares no Programa Garantia Safra,
tendo sido considerado o de maior
dimensão do Nordeste.

•

Aplicação do crédito rural, através da
Assistência Técnica e Extensão Rural
– ATER, aos agricultores familiares
assistidos.

•

Mobilização e participação da Caravana
Mais Alimentos, composta de 26
veículos de várias empresas do ramo
de equipamentos agrícolas que, durante
uma semana, percorreu os municípios de
Crato, Quixeramobim, Limoeiro, Baturité
e Sobral, atendendo os agricultores
familiares dos territórios da cidadania.

•

Assistência a 9.584 agricultores
familiares em práticas de convivência
com semiárido, numa área de 20.014 ha,
onde foram implantados 144 projetos,
com ênfase nas práticas de adubação
verde, captação in situ, cobertura morta,
aplicação de calcário, escarificação/
descompactação, quintais produtivos e
outras obras ambientais.
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fiscalização de trânsito de veículos que
transportam produtos de origem vegetal,
animal e seus subprodutos.

Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande do
Norte e Pará.
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olericultura (abóbora, alface, cenoura,
chuchu, folhosas, melancia, pimentão,
repolho e tomate), beneficiando um total
de 1.060 produtores de base familiar,
com a criação de 1.970 empregos
diretos.

CADEIAS PRODUTIVAS

Ater
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•

•

na

Agricultura

de

Sequeiro

Apoio à Implantação de 32.119,68 ha
de culturas oleaginosas (amendoim,
girassol, mamona, gergelim, algodão),
envolvendo um total de 20.875 produtores
beneficiados, com uma produção total de
20.931 t, gerando 10.706 empregos.
Assistência a 50 agricultores familiares
em produção orgânica de banana e caju,
numa área assistida de 884 ha, com a
geração de 265 empregos.

•

Assistência a 900 agricultores familiares,
numa área de 1.825 ha, com uma
produção de 3.232.000 kg de cana-deaçúcar, gerando 457 empregos.

•

Assistência a uma área de 16.275 ha de
mandioca, sendo 6.153 ha em implantação
e 10.122 ha em produção, beneficiando
12.662 agricultores familiares, com
a produção de 125.948.720 kg e a
geração de 5.370 empregos.

•

Assistência, em produção de grãos,
numa área de 111.331 ha, produzindo
um total de 130.424.860 kg de grãos
(considerados as perdas médias de 45%
para os agricultores assistidos, causadas
pelo excesso de chuvas), com a geração
de 35.418 empregos diretos.

Ater
•

•

•
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na

•

Assistência a uma área de 23 ha de
olericultura orgânica (beterraba, cenoura,
folhosas, pimentão, tomate e outras),
beneficiando um total de 373 produtores
de base familiar, com a criação de 60
empregos diretos.

•

Assistência a uma área 328 ha de canade-açúcar, beneficiando um total de
58 produtores e produtoras de base
familiar, com a criação de 328 empregos
diretos.

•

Assistência a uma área de 2.164 ha de
produção de grãos (feijão vigna e milho
híbrido), beneficiando 819 produtores
de base familiar, com a criação de 673
empregos diretos.

Ater

Assistência a uma área de 2.184 ha
de fruticultura (acerola, banana, coco,
goiaba, mamão, manga, maracujá e
uva), beneficiando um total de 1.669
produtores de base familiar, com a
criação de 1.733 empregos diretos.
Assistência a uma área 595 ha de

Pecuária

•

Assistência a um rebanho bovino de
425.577 cabeças, beneficiando um
total de 25.354 produtores e produtoras
familiares, gerando 9.507 empregos
diretos.

•

Povoamento de 76.722 colmeias,
beneficiando 3.069 apicultores com
a produção de 2.302 t, gerando 767
empregos diretos.

•

Assistência a 5.228 caprinocultores
familiares, com um rebanho de 89.822
animais, gerando 404 empregos.

•

Assistência a 9.520 ovinocultores
familiares, com um rebanho de 184.482
animais, gerando 904 empregos.

•

Assistência a 1.068 piscicultores com
6.431 gaiolas para criação de peixes,

Agricultura Irrigada

Assistência a 117 agricultores familiares
na atividade floricultura irrigada em 45
ha, gerando 135 empregos.

na
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obtendo-se uma produção anual de
3.877.480 kg de pescado, gerando 725
empregos diretos.

•

Assistência a 7.210 projetos de custeio,
sendo 6.831 do PRONAF e 379 de outras
linhas de crédito, beneficiando 7.210
famílias de agricultores familiares.

•

Assistência a 50.913 projetos
de investimentos, sendo 43.659 do
PRONAF B, e 7.254 do PRONAF Outros, beneficiando 51.614 famílias de
agricultores familiares.

•

Elaboração de 237 projetos de
Infraestrutura de agroindústria, pecuária,
irrigação, equipamentos, mecanização
agrícola, com recursos do Projeto São
José.

•

Distribuição de 3.714.068 kg de sementes
de culturas de subsistência, 31.573 kg de
semente de sorgo granífero, 10.802 kg
de sorgo forrageiro, 828.516 mudas de
cajueiro anão precoce e 381.700 raquetes
de palma forrageira, beneficiando um
total de 110.377 produtores.

AÇÃO ESTRUTURANTE

•

Assistência a 7.264 produtores através do
Programa de Semente em Comunidade,
nas culturas de feijão, mamona e
milho, com produção de 15.027 t de
sementes.

•

Construção de 59 cisternas de placas,
beneficiando 59 famílias de agricultores
familiares.

•

Adubação verde (fruticultura e hortaliças),
em 55 ha, beneficiando 65 produtores de
base familiar.

•

Captação in situ (feijão, girassol, mamona,
milho, sorgo forrageiro e granífero) em
uma área de 1.720 ha, beneficiando
1.074 produtores rurais.

•

Práticas de cobertura morta em 1.464
ha, beneficiando 803 produtores em
hortaliças, cana-de-açúcar, fruticultura
e mandioca.

AÇÃO INTEGRADORA

•

Assistência a 225 agroindústrias (frutas
tropicais, processamento de leite,
cana -de-açúcar, castanha e pedúnculo
de caju, mandioca, mel de abelha,
peixes), beneficiando 3.806 agricultores
e agricultoras familiares, gerando 1.148
empregos.

•

Correção de solo (mamona, sorgo
forrageiro, caju, feijão, mandioca e milho),
com a distribuição de 1.296.000 kg de
calcário, beneficiando 539 agricultores
familiares, em 1.280 ha.

•

Plantio direto (feijão, mamona, milho,
sorgo forrageiro e granífero), em 3.570
ha, beneficiando 1.319 produtores de
base familiar.

•

Treinamento, nas áreas de formação
de agente de ATER e tecnologias
agropecuárias, de 430 técnicos, em 214
cursos.

•

Assistência a 285 assentamentos, numa
área de 135.889,34 ha, envolvendo
3.781 famílias de assentados.

•

•

Elaboração de 43 subprojetos de
investimentos comunitários, beneficiando
310 famílias, e 19 subprojetos de
Aquisição de terras, envolvendo 56
famílias.

Treinamento de 6.485 produtores
familiares, em 354 cursos ministrados
por técnicos da EMATERCE e agentes
rurais.
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Assistência

de

ATER

sem repetição
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•

Agricultor familiar assistido - 128.904

•

Mulher assistida - 5.704

•

Indígena assistido - 372

•

Agricultor familiar orientado - 303.406

•

Regularização Fundiária de 18.301
imóveis rurais, promovendo a inclusão
social e o regaste da cidadania, através
da concessão do Título de Propriedade e o
consequente acesso às políticas públicas,
a 21.047 agricultores familiares, em 16
municípios.

•

Realização de 96 vistorias, avaliações e
georreferenciamento de imóveis rurais,
demandados pelas associações dos
agricultores familiares, culminando
com a aquisição de 11 imóveis rurais,
através do Programa Nacional de Crédito
Fundiário.

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

•

Aquisição de 11 imóveis por meio do
Programa Nacional do Crédito Fundiário,
atendendo 77 famílias, com um total
de 1.623,78 hectares. Atualmente
existe ainda, em carteira do Banco do
Nordeste do Brasil, a possibilidade
de contratação de mais 10 imóveis,
contemplando 158 famílias, com um
total de 3.029,67 hectares. Os recursos
envolvidos nessas operações são de R$
4.393.062,00, sendo R$ 1.445.000,00
para financiamento da aquisição da terra
e R$ 2.948.062,00 para investimentos
comunitários sociais e produtivos.

•

Apoio à implantação de 65 Planos de
Desenvolvimento dos Assentamentos PDA, que foram elaborados em 2008,
distribuindo suas demandas a instituições
governamentais e não governamentais.

•

Elaboração de 60 PDA em 30 municípios,
atendendo mais de 1.300 famílias.

•

Assinatura de 14 convênios com
associações de assentamentos, para a
recuperação de 234 casas, situadas em 9
municípios, utilizando recursos do FECOP,
no valor de R$ 751.403,00.

•

Encaminhamento ao INCRA da
documentação de 33 assentamentos a
serem beneficiados com a construção
de 127 casas e recuperação 596 outras,
utilizando recursos no valor de R$
5.035.000,00.

•
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Execução de 34.746 cadastros
georreferenciado de imóveis rurais de
uso múltifinalitário, em 22 municípios.

DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR (FEDAF)

•

Conclusão da instalação de 600 kits de
medição horossazonal de energia para
redução dos custos da agricultura irrigada.
Repassados R$ 400 mil à COELCE após
a conclusão dos serviços.

•

Acompanhamento e captação de
pagamentos de parcelas relativas aos
financiamentos do projeto Cultivo
Protegido de Hortaliças, concedidos pelo
FDA nos territórios Chapada da Ibiapaba
e Litoral Extremo Oeste.

•

Elaboração do Regimento Interno
d o F E DA F, a b r a n g e n d o d e s d e o
funcionamento da Secretaria Executiva
do Fundo até o fluxograma de liberação
dos recursos.

2010 | Propostas
AGRICULTURA FAMILIAR

•

Distribuição de 4.030,45 toneladas
de sementes das culturas de feijão,
milho, arroz, sorgo, algodão, mamona,
gergelim, amendoim e girassol; 30.000
metros cúbicos de maniva de mandioca;
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

e 5 milhões de raquetes de palma
forrageira, para 136.674 agricultores(as)
de base familiar.
•

Modernização e fortalecimento de 50
agroindústrias de mandioca - casas de
farinha.

•

Implantação de 18 secadores solar
para a secagem da palha de carnaúba,
capacitando a 675 beneficiários, em
parceria com o MMA.

•

Continuidade na implementação do
Projeto Biodiesel do Ceará, nas culturas de
mamona, algodão e girassol, atendendo
32.824 agricultores familiares, numa
área de 41.388 hectares.

•

Aumento da produtividade dos pomares de
cajueiros comuns, através da substituição
de copas de 5.000 ha de cajueiros
improdutivos.

•

Implantação de 70 projetos integrados
Mandalla.

•

Implantação de 40 projetos de
sustentabilidade de aluviões, com sistema
de produção programada de frutas,
hortaliças, tubérculos, grãos e pastagem,
com tecnologia de irrigação, drenagem,
biocompostagem líquida e recuperação
de mata ciliar.

•

•

•

Implantação de 40 estruturas de cultivo
protegido, que proporcionará aos
agricultores uma mudança de cultivo de
hortaliças em campo aberto, para um
cultivo protegido com alta tecnologia,
sustentabilidade econômica, social e
ambiental.
Implantação de 22 estruturas de cultivo
protegido para agricultores familiares
no cultivo de flores, folhagens e plantas
ornamentais.
Implantação de 7 sistemas para
bombeamento de água através de
catavento e placa solar.
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•

Implantação de 90 projetos com
tecnologia de geração de energia eólica,
ou seja, produção de energia limpa, de
forma a proporcionar um desenvolvimento
sustentável gerando condições de produzir
alimentos mais saudáveis.

•

Implantação de 33 hortos de plantas
medicinais, visando o fornecimento de
matéria prima com controle de qualidade
em áreas de assentamentos, associações
e municípios.

•

Revitalização de cinco perímetros
públicos, com ações de recuperação da
infraestrutura hidráulica e implantação
de cultivos.

•

Revitalização de cinco agrovilas, com
ações de recuperação da infraestrutura
hidráulica e implantação de cultivos.

•

Beneficiamento de 8.383 famílias ,com
implantação de 14.743 hectares de
práticas agrícolas de convivência com o
semiárido.

•

Implantação do 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,
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 40,50ha
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, atendendo 132
famílias reassentadas.
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•

•

•

•

Implantação das culturas do Perímetro
de Agricultura Irrigada do Mandacaru
1ª Etapa, no município de Jaguaribara
(396 ha capim irrigado, sendo 66 ha de
capim de corte e 330 ha de capim para
pisoteio) para pecuária leiteira.
Implementação da pecuária leiteira no
Perímetro Irrigado do Mandacaru, com
a introdução de 2.112 matrizes da raça
girolanda, beneficiando as 32 famílias
reassentadas.
Implantação das culturas do Perímetro
de Agricultura Irrigada Alagamar, no
município de Jaguaretama (104 ha. do
consórcio goiaba - maracujá, 104 ha de
mamão, 52 ha de uva e 52 ha culturas
temporárias).
Recuperação das 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, no município de Jaguaribara,
beneficiando 150 famílias reassentadas.

•

Implantação de sistema de irrigação
off farm e on farm da 2ª Etapa do Perímetro
de Agricultura Irrigada do Mandacaru, no
município de Jaguaribara, contemplando
uma área de 114 ha, atendendo 38
famílias reassentadas.

•

Implantação de 94 cisternas para igual
número de famílias de agricultores de base
familiar, nas cidades de Jaguaretama,
Iracema, Alto Santo, Morada Nova e
Solonópole, na região do Complexo
Castanhão.

•
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Incentivo à adesão de 300.000 agricultores
familiares ao Programa Garantia Safra,

nos 177 municípios atualmente aptos a
fazer a sua implementação.
•

Elaboração de projetos, em parceria a
EMATERCE e empresas credenciadas,
para financiamento do Banco do Brasil e
Banco do Nordeste do Brasil, atingindo
100.000 contratos, com um montante
de R$ 250.000.000,00, para dar acesso
ao crédito no âmbito do PRONAF, para
investimento e custeio.

•

Distribuição de 50 tanques de resfriamento
de leite, com capacidade variando de
1.500 a 2.000 litros.

•

Capacitação de 120 produtores da
agricultura familiar e 30 técnicos
em apicultura para implantação de
apiários.

•

Aquisição e distribuição de 58.277 litros
de leite, diariamente, em 155 municípios
do Estado do Ceará.

•

Realização de 312 análises físicoquímicas do leite em todos os laticínios
participantes do programa, objetivando
a qualidade do leite distribuído aos
beneficiários consumidores: crianças,
gestantes e idosos.

•

Distribuição de 200 reprodutores das
espécies caprina e ovina, do Programa
de Melhoramento Genético no Estado
do Ceará, através do FEDAF (Fundo de
Desenvolvimento da Agricultura familiar),
beneficiando 600 famílias.

•

Continuação do Programa de incentivo
à produção e consumo de leite de cabra
no Estado do Ceará, com a aquisição de
800 litros/dia de pequenos produtores de
leite caprino do Estado do Ceará.

•

Aquisição de 3.500 matrizes caprinas
leiteiras, visando a inclusão social e
produtiva de 140 famílias cearenses
castradas no cadúnico no Estado do
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

Ceará, sendo 70 famílias no município de
Tauá e 70 no município de Quixadá.
•

•

•

•

•

Conclusão da implantação do Projeto
de Caprinocultura Leiteira no Maciço
de Baturité, beneficiando 275 famílias
daquela área, com matrizes, reprodutores
e infraestrutura de manejo alimentar e
sanitário, visando à segurança alimentar
dos beneficiários.
Realização de 20 exposições
agropecuárias, constantes no calendário
oficial da SDA, com a participação de
850 expositores, com 17.000 animais
de bom padrão genético das espécies
bovina, ovina, caprina e eqüina.
Treinamento e capacitação de 340
aquicultores/produtores em cursos
envolvendo a gestão da aquicultura,
piscicultura superintensiva em tanquesrede, associativismo e cooperativismo,
beneficiamento do pescado, educação
ambiental, uso de equipamentos para
a análise d’água e de informática
nos projetos de aquicultura, visando
a sustentabilidade e a gestão dos
empreendimentos aquícolas.
Capacitação de 1.050 pescadores
artesanais de águas marítimas e
continentais, abordando o uso e técnicas
de artes de pesca seletiva, épocas de
defeso, legislação pesqueira, pesca
predatória, manuseio do pescado etc.,
nos municípios de Chaval, Jijoca de
Jericoacoara, Cruz, Acaraú, Amontada,
Trairi, Caucaia, Fortaleza, Aquiraz, e
Mauriti.
Repovoamento de 1.200 açudes
públicos estaduais, federais, de áreas
de assentamento e comunitários, com
6.500.000 alevinos, representando um
acréscimo de cerca de 1.460 toneladas de
pescado, beneficiando 30.000 famílias.
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•

Implantação de 250 projetos de piscicultura
associativa em tanques-rede, nos parques
aquícolas do Açude Castanhão, no valor
de R$ 5 milhões, propiciando a produção
de 5.625 toneladas de pescado/ano e
beneficiando 250 famílias, com recursos
do PRONAF.

•

Complementação do Projeto de Piscicultura
Curupati-Peixe no Castanhão – Convênio
Governo do Estado e DNOCS, com
interveniência da SDA, no valor de R$ 246
mil, que deverá acrescer mais 10 famílias
beneficiadas.

•

Elaboração de estudo de mercado sobre
a tilápia no Estado do Ceará.

•

Apoio à fiscalização da pesca da lagosta
no litoral cearense, por meio de convênio
de cooperação técnica e financeira
entre a SDA/associação de pescadores/
IBAMA.

•

Continuidade da estratégia de
desenvolvimento territorial, articulada
com a política do Ministério do
Desenvolvimento Agrário – MDA,
discutindo-se programas, projetos e ações
de apoio ao desenvolvimento sustentável
nos 13 territórios.

•

Implantação do Programa de Aquisição
de Alimentos, em 50 municípios dos
Territórios da Cidadania, beneficiando
978 agricultores familiares com aquisição
de produtos e com a doação de 2.000 mil
toneladas de alimentos para 200 entidades
e 20.000 pessoas em vulnerabilidade
social.

•

Conclusão da construção de prédio para
operação de uma fábrica-escola de
álcool em Barbalha.

•

Capacitação de 150 agentes produtivos
e 100 técnicos em novas tecnologias
do setor canavieiro na fabrica escola de
álcool.
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•

Instalação de miniusina de álcool, no
município de Missão Velha, atendendo a
111 famílias de comunidades produtoras
de cana-de-açúcar, com valor orçado
em R$ 204 mil, com financiamento do
BNB.

•

Realização de estudo de viabilidade
socioeconômica (no valor de R$ 150
mil) para subsidiar planejamento
governamental na recuperação da Usina
Manuel Filho e/ou edificação de uma
nova usina de álcool, em Barbalha.

•

•

Conclusão da central de comercialização,
denominada CEASA Cariri, no município
de Barbalha, envolvendo recursos da
ordem de R$ 8 milhões.
Construção de trecho de estrada
pavimentada e passagens molhadas,
em local denominado Corredor dos
Sabinos, no município de Barbalha,
com recursos financeiros de
R$ 1,3 milhão (Tesouro Estadual), que
contribuirá para o melhor escoamento
da produção do campo para os centros
consumidores urbanos da região.

•

Construção do novo parque de exposição
da zona norte (EXPONORTE), em Sobral,
para ampliar canais de comercialização
da produção dos agropecuaristas da
região e melhoramento genético dos
animais.

•

Financiamento de 250 subprojetos para
sistemas de abastecimento de água, com
recursos da ordem de R$ 20 milhões.

•

Liberação de R$ 11,8 milhões do Fundo
de Combate à Pobreza – FECOP, para
financiamento de 180 tratores.

•

Liberação de R$ 45,1 milhões para a
construção de cisternas de placas, com
R$ 19,6 milhões de contrapartida do
Estado e R$ 25,5 milhões do Ministério
do Desenvolvimento Social – MDS
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•

Construção de 2.717 cisternas de placas
para os municípios que decretaram estado
de calamidade pública em 2009. Será
liberado o valor R$ 4,4 milhões, sendo
R$ 4,0 milhões recurso do Ministério da
Integração – Defesa Civil Nacional e R$
444 mil do Estado.

•

Assinatura de acordo de Empréstimo
com o Banco Mundial, no valor de
R$ 60,0 milhões, para o Projeto de
Desenvolvimento Rural Sustentável –
PDRS/Projeto São José III, financiando
aproximadamente 500 subprojetos e
beneficiando 25 mil famílias.

ABASTECIMENTO ALIMENTAR

•

Conclusão da construção da Ceasa Cariri
e operacionalização estimada de 65 mil
toneladas, nos doze primeiros meses.

•

Elaboração do Plano Diretor para
ordenamento das ocupações atuais e
futuras do entreposto de Maracanaú.

•

Execução do pavilhão de cereais em
substituição ao incendiado; elaboração
do projeto e construção de três novos
pavilhões de hortigranjeiro e dois novos
pavilhões de cereais; e elaboração
do projeto de Pavilhão de Varejo e de
Flores.

•

Expansão da Ceasa Ceará em outras
cidades: operação da Ceasa Cariri;
ampliação da Ceasa Tianguá; avaliação
do pavilhão de Guaraciaba do Norte; e
transferência de pavilhão do mercado de
Baturité para os produtores do Maciço.

•

Integração da Ceasa Ceará ao Banco
de Dados da Conab e disponibilização
de informática em todas as áreas do
Órgão.
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DEFESA AGROPECUÁRIA

•

Realização de levantamento de ocorrência
das pragas quarentenárias dos citros.

•

Realização de levantamento de ocorrência
e controle do cancro bacteriano da
videira.

•

Fo r m a l i z a ç ã o d e c o n v ê n i o s c o m
laboratórios oficiais e credenciados
pelo MAPA para realização de análises
oficiais.

•

Inicio do controle das condições
fitossanitária dos produtos comercializados
na CEASA.

•

Realização de treinamentos para os
agentes e fiscais estaduais agropecuários
nomeados em 2009, sobre os programas
sanitários da área animal e vegetal.

•

Contribuição na implantação e
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.

•

Melhoramento da classificação sanitária
do Estado do Ceará em relação à febre
aftosa, elevando a competitividade dos
produtos agropecuários cearenses no
mercado nacional e internacional.

•

Conclusão do georreferenciamento
do Cadastro de Unidades Produtivas
Agropecuárias.

•

Firmatura de convênios com o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
– MAPA para o fortalecimento das ações
de sanidade animal e vegetal.

•

Assinatura de convênio com Ministério
Público Estadual e Policia Rodoviária
Federal para apoio à execução das
atividades de agropecuária.

•

Manutenção das Áreas Livres de Sigatoka
negra (Mycosphaerella fijiensis) e Mosca
das cucurbitáceas (Anastrepha grandis),
mantendo e ampliando a comercialização
com os mercados internos e externos.

•

Manutenção da fiscalização de pomares
de mamão quanto à ocorrência de
viroses.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Coordenação e fiscalização do
monitoramento de mosca-das-frutas
nas regiões do Baixo e Médio Jaguaribe
e Baixo Acaraú, para dar início ao
Programa de Exportação do Mamão para
os Estados Unidos.

A EMATERCE desenvolverá no ano de 2010
suas atividades pautadas nas diretrizes do
Governo Estadual, em consonância com as
diretrizes dos Governos Federal e Municipais,
utilizando métodos e meios, conforme quadro
abaixo:

•

Atividades previstas para 2010 com recursos do MDA/SAF/DATER
ATIVIDADE

PÚBLICO
QUANT

DISCRIMINAÇÃO

QUANT.

Encontros/Intercâmbios

185

Técnicos/Produtores

8.139

Cursos

360

Técnicos/Produtores

7.722

Congressos/Seminários

17

Técnicos/Produtores

788

Feiras de Agricultura Familiar

18

Técnicos/Produtores

640

DISCRIMINAÇÃO

Visitas Técnicas

54.025

Produtores

186.154

Dia de Campo

24

Técnicos/Produtores

3.190

Unidade Demonstrativa

76

Produtores

1.680

87

Técnicos/Produtores

3.185

Elaboração Material de Divulgação

119.659

Técnicos/Produtores

88.949

Elaboração de Laudos

13.200

Produtores

13.200

Emissão de DAP’s

20.000

Produtores

20.000

Oficinas

Fonte: SDA
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•

e à implantação e condução de 51.642
ha de fruticultura (abacaxi, banana, caju
anão e comum, substituição de copa de
caju e coco), beneficiando um total de
19.660 agricultores de base familiar, com
uma produção de 143.909 t de frutos.

Todas as práticas serão implementadas
para desenvolver ações de ATER junto aos
produtores Familiares, relacionadas com
as seguintes cadeias produtivas:
•

Fortalecimento da Agricultura Familiar
na Cadeia Produtiva do Leite e a
Cadeia Produtiva da Mandioca.

•

A p o i o e Fo r t a l e c i m e n t o d a
Agroindústria Familiar.

•

Apoio a Comercialização dos Produtos
e Serviços da Agricultura Familiar.

•

Apoio e Rede de Produtos e Mercados
Diferenciados.

•

Fortalecimento das Atividades Não
Agrícolas (Turismo e Artesanato).

•

Apoio ao Programa de Biodiesel e a
Ampliação da Formação de Agentes
de ATER.

•

Fortalecimento do Credito Rural,
Garantia Safra, SEAF, PGPAF e
DAP’s.

ATER
•

•

•
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na

Agricultura

de

Prestação de serviços a 70 agricultores
familiares em produção orgânica de
banana e caju, numa área assistida
de 1.473 ha, com a geração de 278
empregos; à produção agroindustrial
(cana-de-açúcar e mandioca) a 17.823
agricultores familiares, numa área de
24.251 ha, com uma produção de
253.603 t, gerando 7.620 empregos;

na

Pecuária

•

Prestação de serviço a 27.890 produtores
e produtoras familiares de bovinocultura,
com um rebanho de 468.135 cabeças,
gerando 10.458 empregos; a 442
agricultores familiares em higienização e
resfriamento do leite e a 4.819 apicultores,
povoando 101.605 colmeias, com a
produção esperada de 2.789 t, gerando
1.115 empregos diretos.

•

Assistência a 7.037 produtores e
produtoras familiares de caprinos, com um
rebanho de 122.155 animais, gerando
598 empregos; e a 12.721 produtores
e produtoras familiares de ovinos, com
um rebanho de 248.325 animais, com
uma comercialização de 91.508 animais,
gerando 1.216 empregos.

•

Prestação de serviço em piscicultura a
1.402 produtores e produtoras familiares
em 8.843 gaiolas; peixamento em
33 açudes, com 154 mil alevinos; e
escavação de 110 viveiros, com o
peixamento de 5.500 alevinos, gerando
no total 904 empregos.

Sequeiro

Prestação de serviços na Implantação
35.420 ha de culturas oleaginosas
(amendoim, girassol, mamona, gergelim,
algodão), envolvendo um total de 22.962
produtores e produtoras familiares
beneficiados, com uma produção total
esperada de 23.024 t, gerando 11.776
empregos.

Agricultura Irrigada

Assistência técnica a 130 agricultores
familiares, na atividade floricultura
irrigada (flores de vaso, flores temperadas,
flores tropicais, folhagens e plantas
ornamentais), em 50 ha, gerando
150 empregos, a 2.294 produtores
e produtoras de base familiar, e em,
fruticultura, em 3.203 ha, com produção
esperada de 83.280 t e criação de 2.383
empregos.

ATER

CADEIAS PRODUTIVAS

ATER

na
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•

Prestação de serviços na produção de
sementes em comunidades a 8.717
produtores nas culturas de feijão, mamona
e milho, com produção esperada de
18.032 t de sementes.

•

Construção de 842 cisternas de placas,
beneficiando 842 famílias de agricultores
familiares.

•

Prestação de serviços em: adubação
verde (fruticultura e hortaliças) ,em 102 ha
beneficiando 131 produtores e produtoras
de base familiar; na captação in situ (feijão,
girassol, mamona, milho, sorgo forrageiro
e granífero), em 1.832 ha, beneficiando
1.370 produtores e produtoras de base
familiar; práticas de cobertura morta,
em 1.921 ha, beneficiando 1.186
produtores e produtoras de base familiar
de hortaliças, cana-de-açúcar, fruticultura
e mandioca.

•

•

•

Distribuição de 8.968 t de calcário,
beneficiando 6.242 produtores e
produtoras familiares, numa área de
17.246 ha.
Prestação de serviços da ATER em:
escarificação/descompactação de solo
(feijão, girassol, mamona, milho e sorgo
forrageiro), em 2.385 ha, beneficiando
1.540 produtores e produtoras familiares;
plantio direto (feijão, mamona, milho,
sorgo forrageiro e granífero), em 3.551
ha, beneficiando 1.281 produtores e
produtoras familiares. Atendimento a 502
assentamentos, envolvendo 6.024 famílias
de assentados, em atividades de custeio; a
8.269 projetos do PRONAF, beneficiando
8.269 famílias de agricultores familiares;
a 29.759 projetos de investimento com
crédito do PRONAF, atendendo a 29.759
famílias de agricultores familiares.
Instalação de 574 medidores
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•

Prestação de serviços na elaboração
de 497 projetos de infra-estrutura de
agroindústria, pecuária, irrigação,
equipamentos, mecanização agrícola,
com 13.767 famílias de produtores e
produtoras familiares beneficiadas com
recursos do Projeto São José.

•

Prestação de serviços a 1.630 projetos
implantados para 48.970 famílias de
produtores e produtoras familiares
beneficiadas com recursos do Projeto
São José.

ater na AÇÃO INTEGRADORA

•

Prestação de serviço a 310 agroindústrias
(frutas tropicais, processamento de leite,
cana-de-açúcar, castanha e pedúnculo
de caju, mandioca, mel de abelha,
peixes), beneficiando a 4.232 produtores
e produtoras familiares, gerando 1.205
empregos.

•

Prestação de serviço a 13.290 produtores
e produtoras familiares no processo de
comercialização da produção, em 675
associações/grupos.

•

Assistência, pelo Programa de Aquisição
de alimentos – PAA, a 450 agricultores
familiares, na comercialização de
produtos da agricultura familiar, em 150
projetos.

•

Apoio à participação de 10.964
produtores e produtoras familiares em
570 eventos agropecuários (Exposições,
Feiras, Fóruns, Seminários).

•

Treinamento de 13 mil produtores
familiares em 650 cursos ministrados por
técnicos da EMATERCE e agentes rurais,
com recursos de outras fontes.

65

Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

horossazonais, atendendo a 574
agricultores familiares.

ATER na AÇÃO ESTRUTURANTE

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

•

Prestação de serviço na organização e
execução de 110 dias de campo com
9.500 produtores e produtoras familiares
participantes.

Castanhão, e em barragens no Território
do Baturité.
•

Apoio às atividades de esporte e lazer em
175 assentamentos, sendo 125 onde já
foram elaborados PDA, nos anos de 2008
e 2009, e em 50 que serão elaborados
em 2009.

•

Viabilização do acesso às políticas
públicas para mulheres, na reforma
agrária, com o desenvolvimento de
atividades nos 137 assentamentos que
são atendidos com ações de ATER.

•

Apoio à gestão ambiental em 125
assentamentos rurais atendidos com PDA,
incentivando práticas agroecológica nos
assentamentos, cuidando do cumprimento
da legislação ambiental, atentando,
notadamente, para a convivência com
o semiárido, na perspectiva da presença
qualificada de uma representação dos
assentamentos estaduais na ICID +
18, na qual existe preocupação com
a sustentabilidade dos assentamentos
humanos.

•

Implantação do Sistema de Gestão
dos Assentamentos e Reassentamentos
Rurais, que contribuirá com a gestão
da SDA e vinculadas, cobrindo mais de
500 assentamentos, propiciando meios
de gestão dos programas e projetos que
se desenvolvem nos assentamentos e
reassentamentos rurais.

ABRANGÊNCIA DO TRABALHO DE ATER

•

•

Assistência a 150 mil produtores e
produtoras familiares e a 630 indígenas,
gerando 100.703 empregos.
Manutenção de 805 agentes rurais,
distribuídos em todos os municípios, com
exceção do Município de Fortaleza.

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

•

Os contratos de financiamento de acesso
a terra, através do Crédito Fundiário
irão beneficiar 1.000 famílias, com a
aplicação de cerca de R$ 34,9 milhões,
sendo parte reembolsável (aquisição da
terra) e a outra não reembolsável (para
investimentos comunitários sociais e
produtivos).

•

Execução de 70 mil cadastros
georreferenciado de imóveis rurais, e
promoção de regularização fundiária
de 42 mil posses, através da concessão
do título de propriedade, por meio
de parcerias com o Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária e Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID.

•

•
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Viabilização do acesso a terra a 1.000
famílias de agricultores familiares,
realizando vistorias, avaliações e
georreferenciamento dos imóveis rurais
demandados por suas associações, no
âmbito do Programa Nacional de Crédito
Fundiário.
Apoio ao reassentamento de atingidos por
obras públicas, envolvendo 1.600 famílias
na área de influência da Barragem do

DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR (FEDAF)

•

Início da operacionalização efetiva do
FEDAF, com a oferta de crédito aos
agricultores familiares e suas entidades
representativas. Para tanto, estima-se para
2010 uma demanda por financiamento
de pelo menos 720 projetos, envolvendo
recursos da ordem de R$ 5 milhões.
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Gestão Pública por Resultados – GPR
Evolução dos Indicadores
Realizado

Indicadores Selecionados
Movimentação da Carga no Terminal do Pecém (1.000t/ano)
Extensão da malha pavimentada em condição “BOA” (% de bom estado)
Domicílios rurais atendidos com energia elétrica (%)
Vítimas fatais no trânsito por 100.000 hab (Posição em 31.12)
Potência energética instalada (inclui termoelétrica) (Mw )

2008

2009

1.448,4

2.000(*)

68,1

67,9

93

89,7(**)

16,4

12,30

681,63

865,23

Fonte: SEINFRA
(*) Dados por ano estimados Nov e Dez de 2009.
(**) O nº foi revisto após a conclusão da previsão inicial de universalizar o atendimento em 2008, com 112.000 ligações, relativo
ao Censo 2000 do IBGE. Detectou-se após esta conclusão, que havia uma demanda adicional de 52.000 ligações, que deverão
ser atendidas até dez/2010.

2009 | Política Setorial
A crise que abalou a economia mundial
motivou o Governo Estadual a adotar uma
estratégia imprescindível à recuperação da
sua economia, dando continuidade aos
investimentos da infraestrutura necessária
à modernização da logística de transporte,
energia e comunicação do Estado. Isso
contribuiu para a redução dos custos da
logística de transporte e o aumento de postos
de trabalho, absorvendo mais de 30 mil
empregos em 2009.
As ações implementadas fizeram com que
o Estado saísse da crise rapidamente, como
demonstra o crescimento de 2,86% do PIB
estadual para o 3º trimestre, superando a
média nacional, que registrou um recuo de
1,20%.
Com essa premissa, o Governo do Estado
investiu na infraestrutura inserida no Eixo
de Governo ECONOMIA PARA UMA VIDA
MELHOR, por meio de programas e projetos
voltados para o aumento da competitividade
econômica, com foco nos resultados setoriais,
Melhoria da Logística de Transporte e
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

autossuficiência da Matriz Energética do
Estado.
Na área portuária, o Complexo Industrial
e Portuário do Pecém – CIPP dispõe de um
moderno terminal, 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 privativo de uso misto, 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 volume de carga movimentada apresenta
resultados satisfatórios, sendo a primeira
instalação portuária do Brasil na exportação
de frutas (220.000(*) toneladas), e a segunda
na exportação de calçados (12.000(*)
toneladas). Dentro do item frutas, o melão
(71.000(*) toneladas), a banana (45.000(*)
toneladas) e a castanha de caju (33.000(*)
toneladas) são destaques na pauta de
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exportação. Outro produto que se destacou
na exportação deste ano foi a carne congelada
(25.000(*) toneladas), segundo dados da
SECEX. Na exportação de cabotagem,
destaca-se o sal (44.500(*) toneladas), com
crescimento de 34%, e a farinha de trigo
(29.000(*) toneladas), com crescimento de
26% em relação a 2008. Até o final do ano,
as exportações cearenses, através do TPP,
deverão ultrapassar o valor de 600(*) milhões
de dólares.

conforme dados da SECEX / CEARÁPORTOS.

No sentido de importação, tem-se como
destaque, na navegação de longo curso, os
produtos siderúrgicos (bobinas, chapas, fio
máquina, vergalhões etc), representando a
segunda colocação (300.000(*) toneladas)
se comparadas as nossas instalações com
as demais instalações portuárias do Brasil,

aproximadamente, 135,0 mil(*) TEU’S.

Também destaca-se na importação de
cabotagem a movimentação de arroz
(108.000(*) toneladas), representando um
crescimento de 18% em relação a 2008.
Em 2009, a movimentação de cargas no
TPP atingiram 2,0 milhões(*) de toneladas,
expressando um crescimento de 38%
em relação a 2008. A movimentação
de contêineres, por sua vez, atingirá,

De janeiro a dezembro de 2009, a
movimentação de carga exportada atingiu
o valor de 700,0 mil(*) de toneladas e a
carga importada a cifra de 1,3 milhões(*) de
toneladas.

Evolução na Movimentação de Cargas – Exportações (Tonelada)

(*) Dados por ano estimados Nov e Dez de 2009.

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
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eficiência e segurança das operações; na
expansão do Molhe (quebra-mar), para
proteção das embarcações que utilizarão o
Terminal de Múltiplo Uso; 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 implantação de
conjuntos de Correias Transportadoras e

Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

Descarregadores de navios cujos equipamentos
criam condições operacionais adequadas ao
transporte de matérias primas destinadas
à usina siderúrgica e termoelétricas; na
construção de novos píeres e molhes de
proteção para a movimentação de cargas
da Refinaria Premium II e Transnordestina 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.
No que diz respeito à malha viária cearense,
os investimentos realizados visam a garantir
condições econômicas para o transporte de
cargas, sem esquecer o conforto e a segurança
dos usuários. Para isso, além da consolidação
de um Sistema Rodoviário Estadual, que
atende a todas as necessidades dos sistemas
arterial, coletor e local, propiciando o acesso
e a movimentação de pessoas e bens aos mais
distantes e deslocados destinos, é preciso que
se garanta, também, a manutenção dessas
vias nas melhores condições possíveis de
trafegabilidade. Para tal, é imprescindível o
fluxo permanente de recursos direcionado à
manutenção rotineira e preventiva da malha,
como forma de se obter, em contrapartida,
uma qualidade contínua na prestação dos
serviços oferecida à economia e à sociedade
cearense.
Atualmente, a malha rodoviária do Estado
corresponde a uma extensão total de
10.928,88 Km, dos quais 5.919,03 Km de
rodovias pavimentadas e 5.009,85 Km de
rodovias não pavimentadas (em revestimento
primário).
O Governo do Estado, através do
Departamento de Edificações e Rodovias
– DER, vem trabalhando sistematicamente
para manter sua malha rodoviária em boas
condições de trafegabilidade e segurança.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

No que diz respeito à melhoria da infraestrutura
rodoviária, no médio e longo prazos, merece
ressaltar o Programa Rodoviário - Ceará III,
iniciado em 2008, resultante de uma operação
de crédito entre o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID e o Governo cearense,
destinado à implementação de um Plano de
Investimento de Preservação do Patrimônio
Estadual, em programa de reabilitação
(restauração) e pavimentação (implantação)
de rodovias de integração e acessos aos polos
de desenvolvimento do Estado. Em 2009,
foram concluídas a restauração de 97,1 Km
de rodovias e a pavimentação de 10,0 Km,
encontrando-se em andamento a restauração
de 205,65 Km e a pavimentação de mais
64,5 Km.
No atendimento às demandas necessárias
para a implantação de empreendimentos
turísticos, cujos benefícios estão diretamente
relacionados ao incremento da atividade
turística e à geração de emprego e renda, foram
concluídos, com recursos do PRODETUR, os
13 km restantes da rodovia de acesso às
praias do Litoral Oeste no trecho Jijoca –
Parazinho (numa extensão total de 32,42
Km) e executados 56,95 km dos trechos:
duplicação da CE-040 (Entr. CE 453 –
Beberibe – Ext. 44,5 Km); pavimentação dos
trechos Amontada - Icaraí (ext. 58,85 Km) e
Granja –Viçosa (ext. 69,41 Km).
No setor de transporte de passageiros,
merecem destaques:
•

O Metrô do Cariri: no sul do Estado,
destaca-se o trem de passageiros
do Cariri, que se caracteriza pela
implantação de um sistema leve
de transporte de passageiros sobre
trilhos, ligando as cidades de Juazeiro
do Norte ao Crato, com 13,6km
de percurso em via permanente,
contando com 9 estações ao longo da
via. Estima-se uma demanda inicial de
5.000 passageiros/dias. No inicio de
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•

dezembro, foi implantada a operação

dos Atlas do Potencial Eólico e Solarimétrico

assistida com muito sucesso. O custo

do Estado do Ceará; aos investimentos

total do empreendimento foi de R$

na ampliação na rede de distribuição de

25,0 milhões.

gás natural, na garantia do suprimento,

Em andamento o estudo de viabilidade

na interiorização da rede de distribuição

para implantação da linha Leste
do Metrô, ligando a Estação João
Felipe (Centro) à Unifor, e do projeto
executivo do VLT – Veículo Leve sobre

•

para o atendimento a polos industriais no
Estado do Ceará, notadamente as usinas
termoelétricas e demais empreendimentos a
serem implantados no Complexo Portuário

Trilhos para o ramal Parangaba -

Industrial do Pecém.

Mucuripe.

O Estado do Ceará, através do Programa de

Contratação de empresa para a

Incentivo às Fontes de Energia Alternativas

elaboração do projeto executivo e

- Proinfa, foi contemplado com 14 parques

supervisão da obra de implantação

eólicos a serem implantados no Estado.

de um sistema de transporte urbano

Atualmente, nove já estão em funcionamento

de passageiros, com uso de Veículos

e cinco ainda em fase de implantação para o

Leves sobre Trilhos (VLT´s), ao longo

ano de 2010. Juntos, eles totalizam 500,93

de 11 km, na cidade de Sobral, ao

MW de potência instalada em energia eólica.

custo de R$ 54,00 milhões, com

Somados aos 17,4 MW provenientes dos três

previsão de operação para 2011.

parques anteriores ao Programa, são 518,3

Na área da energia, especial atenção vem
sendo dada: à diversificação da matriz
energética do Estado, com ênfase na energia
limpa, com apoio ao desenvolvimento

MW de potência instalada.
Evolução do Mercado de Gás
Natural

de tecnologia para o Projeto Energia das

No exercício de 2009, o volume global de

Ondas, resultante de parceria com a

gás natural distribuído foi de 254.148.756

Universidade Federal do Rio de Janeiro,

de m³, atendendo consumidores em diversos

para implantação de um protótipo de

municípios, como Aquiraz, Aracati, Canindé,

geração de energia elétrica por ondas do

Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Horizonte,

mar; à elaboração de estudos e projetos de

Itapagé, Itapipoca, Limoeiro do Norte,

viabilidade e localização para a estruturação

Maracanaú, Pacajus, Pacatuba, Quixadá,

de subestações e linhas de transmissão

Russas, São Gonçalo, Sobral e Tabuleiro do

coletoras de energia eólica; à elaboração

Norte.
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Fornecimento de Gás Natural por Segmento Dezembro/2009

Fornecimento de Gás Natural por
Segmento Industrial - Dezembro/2009

Há também uma preocupação constante,

de trânsito; investimentos na aquisição de

por parte do Governo do Estado, na

veículos para suporte operacional das

implementação das metas de segurança

intervenções fiscalizatórias; investimentos

do trânsito em vias públicas. Nesse

na aquisição de veículos para suporte

sentido, campanhas educativas vêm

operacional nas atividades de sinalização

sendo implementadas continuamente pelo

de trânsito; e investimentos na aquisição

DETRAN, com cursos, palestras, blitze’s

de insumos de suporte operacional

educativas, peças teatrais e outros eventos

de sinalização. Além desses fatores,

ligados à educação no trânsito. Visando

salientamos ainda que estão sendo

buscar a redução dos índices de acidentes

construídos e reformados vários Postos

de transito, várias medidas foram adotadas,

de Fiscalização Rodoviária da CPRV, em

sendo as principais: intensificação de
ações fiscalizatórias, com melhoria na
abordagem, controle e investimentos na

diversos municípios interioranos, para
melhoria da infraestrutura operacional
das atividades fiscalizatórias.

área de sinalização e implementação

Houve redução considerável em todos

de campanhas educativas de trânsito;

os índices dos indicadores mensurados,

implantação, recuperação, manutenção

no que se refere aos comparativos de

de sinalização vertical, horizontal e

2009 em relação aos anos anteriores,

semafórica; redutores de velocidade

principalmente no que se refere ao índice

nas rodovias estaduais; investimentos

de Vítimas Fatais no Trânsito p/ 10.000

constantes em equipamentos de suporte

veículos e ao índice de Vítimas Fatais no

para melhoria nas atividades de fiscalização

Trânsito p/ 100.000 habitantes.
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Indicadores de Resultados (GPR)
RESULTADOS

DESCRIÇÃO

Logística de Transporte, Comunicação e Energia

Nº de Vítimas Fatais no Trânsito p/10.000 veículos

METAS

2006

2007

2008

2009

2010

13,53

12,18

10,66

7,12

6,90

Nº de Vítimas Fatais no Trânsito p/100.000 habitantes

17,46

15,57

16,61

12,30

11,68

Nº de Acidentes no Trânsito p/10.000 veículos

195,69

168,48

154,75

148,27

130,98

Nº de Acidentes no Trânsito p/100.000 hab.

252,57

239,08

241,25

255,99

229,50

Fonte: SEINFRA
Obs: outubro/dezembro – calculado pela média mensal.

Analisando-se o número de vitimas fatal,
verifica-se uma significativa redução de
24,77%, e, no índice de acidentes por 10.000
veículos, também registrou-se uma redução
de 4,19%, o que demonstra que, apesar do
aumento relativo no número total de acidentes
de trânsito, houve a redução na gravidade dos

acidentes. Saliente-se que o aumento no total
de acidentes é em função, principalmente,
do aumento da frota de veículos (cresceu
em média 12% ao ano) e do número de
habilitados (cresceu em média 8,5% ao ano)
no Estado do Ceará.

Indicadores de Produtos (GPR)
(Programa Estadual de Otimização do Trânsito)
2009 (*)

Projeção

INDICADORES

Metas
2009

%

Realizado

2010

Nº de Habilitações Apreendidas

6.800

219,59

14.932

7.140

Nº de Eventos Realizados

2.160

15,60

337

2.376

Nº de Multas Aplicadas

49.760

160,70

79.963

52.248

Nº de Blitze Realizadas

4.620

148,59

6.865

4.850

Nº de Veículos Fiscalizados

546.000

130,07

710.204

600.000

Nº de Veículos Irregulares Apreendidos

12.000

103,33

12.400

13.200

520

2.453,46

12.758

14.034

Nº de Autuações por Embriaguês - através do aparelho etilômetro.
Fonte: SEINFRA
(*) Meses Nov/Dez/2009 - Calculados pela Média Mensal

Conforme demonstram os principais
indicadores operacionais da Instituição,
todos os itens mensurados apresentaram
resultados satisfatórios,em relação às metas

estabelecidas para o exercicio. À exceção
do indicador de “Eventos Realizados”,
todos os demais ultrapassaram as metas
programadas.

Indicadores de Produtos (GPR)
(Programa Estadual de Otimização do Trânsito)
INDICADORES

2007

2008

2009(*)

2007/
2009

5.298

4.785

14.932

25.015

203

187

337

727

Nº de Multas Aplicadas

45.311

47.392

79.963

172.666

Nº de Blitze Realizadas

4.065

4.480

6.865

15.410

Nº de Habilitações Apreendidas
Nº de Eventos Realizados

710.204 1.519.585

Nº de Veículos Fiscalizados

443.189 366.192

Nº de Veículos Irregulares Apreendidos

11.742

11.195

12.400

35337

----

1.398

12.758

14.156

Nº de Autuações por Embriaguês - através do aparelho etilômetro.
Fonte: SEINFRA
(*) Meses Nov/Dez/2009 - Calculados pela Media Mensal
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DESCRIÇÃO

Dez/2007

Dez/2008

Dez/2009*

Frota de Veículos no Estado

1.180.066

1.319.208

1.483.903

976.621

1.041.065

1.129.581

Habilitados Cadastrados
Pessoas beneficiadas com eventos educativos de trânsito

14.098

9.969

17.185

Licenciamento de Veículos

820.804

878.443

971.293

(69,56%)

(67,30%)

(66,67%)

575.007

792.195

848.991

Atendimento em Geral (Média Mensal)
Fonte: SEINFRA
OBS: Meses Nov/Dez/2008 - Calculados pela Media Mensal

2009 | Realizações
INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
Principais Produtos por Programa
REALIZADO ACUMULADO

PROGRAMA

PRODUTOS

Complexo Industrial e

Porto do Pecém – Obras Complementares

Portuário do Pecém

Equipamento e Mobiliário Adquirido

3

3

Modernização da

Equipamento e Mobiliário Adquirido

15

184

Infra-Estrutura Administrativa -

Veículo Adquirido

EM 2009

2007-2009

5

19

4

5

Gestão de Tecnologia da

Equipamento para TI Adquirido

83

111

Informação - CEARÁPORTOS

Serviço em TI Realizado

1

1

Licença para Uso de Software Adquirida

0

1

CEARÁPORTOS

Fonte: SEINFRA

Terminal Portuário
•

•

do

moderna e produtiva para movimentação
de contêineres e carga geral, com término
previsto para dezembro/2010.

Pecém

Implantação de 264 novas tomadas
para contêineres refrigerados no pátio de
cargas do Terminal Portuário do Pecém.
Continuação 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, 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
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•

Início do fornecimento e instalação da
Correia Transportadora para Granéis
Sólidos, com prazo de conclusão previsto
para maio/2011.

•

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
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pela crescente movimentação de cargas
no Terminal, com previsão de término
para outubro/ 2010.

Logística de Transporte, Comunicação e Energia

•

Realização dos seguintes processos
licitatórios para contratação dos Projetos
de Expansão do Terminal Portuário do
Pécem:
•

•

para aquisição de um Descarregador
Contínuo de Granéis Sólidos, com
capacidade de 2.400 t/h, com
previsão de entrega para o segundo
semestre de 2011.
para elaboração de
logística de transporte
de placas de aço da
Siderúrgica do Pecém,
Portuário do Pecém.

estudos de
e embarque
Companhia
no Terminal

•

p a r a c o n s t r u ç ã o d o Te r m i n a l
Intermodal de Cargas, no Complexo
Industrial e Portuário do Pecém.

•

das obras de drenagem em área
do Complexo Industrial e Portuário
do Pecém, onde será instalada a
Companhia Siderúrgica do Pecém.

•

para elaboração de projetos
básicos avançados e executivos das
intervenções viárias da remodelação
da Avenida Washington Soares,
como acesso ao Centro de Eventos
do Ceará.

•

Elaboração dos projetos para ampliação
das câmaras frigoríficas do Terminal
Portuário do Pecém, destinadas às futuras
movimentações e exigências do Ministério
da Agricultura.

•

Elaboração de projetos e início dos
serviços de pintura de sinalização de
trânsito do pátio, ponte e píeres, do
Terminal Portuário do Pecém.

•

Elaboração dos projetos e planilhas
orçamentárias da área de cabotagem,
composta da ampliação do pátio do
terminal de contêineres voltados para
cabotagem.

•

Realização dos monitoramentos da
biota terrestre das águas oceânicas, da
biota marinha e das águas costeiras
(balneabilidade), qualidade da água e
gerenciamento dos resíduos sólidos e
envio de relatórios aos órgãos federais
ANVISA e IBAMA.

•

Revisão do Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos do Terminal, em
conformidade com as orientações da
ANVISA.

•

Fortalecimento do projeto RECICLAPORTO,
envolvendo ações de coleta seletiva e
responsabilidade socioambiental.

•

Implantação da gestão da manutenção
de obras d’artes especiais:

•

Início do processo de Auditoria Ambiental
do TPP – Bianual.

•

Início do processo licitatório para os
serviços de construção da área de
aguardo, do cabeço zero e recuperação
da viga longarina do berço externo do
Pier 1, do Terminal Portuário do Pecém.

•

•

Início do processo licitatório para as
aquisições e serviços de adaptação
das câmaras frigoríficas do armazém
2, destinadas às futuras demandas de
exportação do Terminal Portuário do
Pecém.

Apresentação de trabalho no Congresso
Internacional ColacMarCuba2009,
i n t i t u l a d o ” M O N I TO R A M E N TO
AMBIENTAL NO TERMINAL PORTUÁRIO
DO PECÉM, SÃO GONÇALO DO
AMARANTE, ESTADO DO CEARÁ –
BRASIL”

•

Implementação da coleta seletiva de
papel em órgãos públicos, conforme
Decreto Estadual.
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INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E AEROPORTUÁRIO

Rodoviária

PROGRAMA

PRODUTOS

REALIZADO

ACUMULADO

EM 2009

2007-2009

1. Rodoviário do Estado do

Rodovia Restaurada (km)

78,09

255,82

Ceará (180)

Rodovia Implantada (km)

133,20

220,19

10.920,88

10.920,88

2. Rodoviário do Estado do

Rodovia Implantada/Pavimentada (km)

74,50

74,50

Ceará (CEARÁ III)

Rodovia Restaurada/Reabilitada (km)

302,75

302,75

Aeroporto Ampliado

1

0

Aeroporto Mantido

8

8

Aeroporto Construído

1

1

Rodovia Mantida (km)

3. Aeroportuário

Fonte: DER.

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO
RODOVIÁRIA

•

CE-292, trecho Crato – Juazeiro do
Norte, extensão de 2,00 km.

•

•

CE-085, trecho CE-090 - CE-304,
extensão de 2,00 km.

•

CE-040, trecho AV. Sebastião de
Abreu – Seis Bocas, extensão de 6,00
km.

•

CE-040, trecho Seis Bocas – Anel
Viário, extensão de 1,15 km.

•

CE-453, trecho CE-040 - Iguape,
extensão de 0,50 km.

•

CE-377, trecho Quixeré – Divisa CE/
RN, extensão de 32,50 km.

•

Implantação de 133,20 km de estrada,
distribuida nas 8 macrorregiões do
Estado.

•

CE-085, trecho Gijoca - Parazinho,
extensão de 13,00 km.

•

CE-554, trecho CE-187 - Quatiguaba,
extensão de 1,06 km.

•

CE -292, trecho Variantes das
Batateiras, extensão de 1,10 km.

•

CE-371, trecho Contorno de
Jaguaretama, extensão de 2,00 km.

Conservação 10.920,88 km da malha
rodoviária estadual, dos quais 5.919,03
km de rodovias pavimentadas e 5.009,85
km de rodovias não pavimentadas.

PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DO
CEARÁ

Objetiva construir, restaurar e conservar
a malha rodoviária do Ceará, de forma
a atender racionalmente as várias regiões
geoeconômicas do Estado. Em 2009, foram
alcançados os seguintes resultados:
Restauração de 78,09 km de estrada:
•

CE-371, trecho BR-304 – Majorlândia,
extensão de 8,20 km.

•

CE-530, trecho Crato - Lameiro,
extensão de 11,50 km.

•

CE-505, trecho CE-505 – Canoa
quebrada, extensão de 3,60 km.

•

CE-551, trecho CE-351 - Quixaba,
extensão de 3,70 km.

•

CE-085, trecho Icaraí - Tabuba,
extensão de 6,94 km.
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•

CE-040, trecho CE-453-Cascavel,
extensão de 5,00 km (total de 28,00
km).

•

CE-397, trecho São Sebastião – Poço
do Pau, extensão de 10,00 km (total
de 12,50 Km).

•

CE-040, trecho Cascavel - Beberibe,
extensão de 5,00 km (total de 16,50 km).

•

•

CE-176, trecho Amontada - Icarai,
extensão de 3,85 km (total de 50,85
Km).

CE-463, trecho CE-362 - Lisieux,
extensão de 1,00 km (total de 12,00
Km).

•

CE-311, trecho Granja – Viçosa do
Ceará, extensão de 43,10 km (total
de 69,41 Km).

•

CE-386, trecho Arajara - Caldas,
extensão de 9,00 km (total de 11,00
Km).

PROGRAMA RODOVIÁRIO - CEARÁ III

Tendo como finalidade precípua melhorar as
condições de trafegabilidade e da segurança
viária estadual e promover a integração
intrarregional, em 2009, o Programa executou
com os seguintes resultados:
•

Restauração de 74,50 km de estrada,
conforme mapa seguinte.
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Obras Concluídas

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

O Programa Aeroportuário do Governo do

Logística de Transporte, Comunicação e Energia

Estado tem por objetivo manter e ampliar a
infraestrutura do setor aeroviário, fomentar
o desenvolvimento local/regional e integrar
a rede aeroviária estadual à nacional /
internacional.

•

Construção do Aeroporto de Tauá.

•

Recuperação da pista de pouso /
decolagem do Aeroporto de Iguatu.

•

Construção do Novo Aeroporto de
Camocim (40%);

•

Construção do Novo Aeroporto de
Aracati (70%).

INFRAESTRUTURA METRO FERROVIÁRIA
Principais Produtos por Programa
PROGRAMA
578 – Transporte Metro
Ferroviário

PRODUTOS

REALIZADO

ACUMULADO

EM 2009

2007-2009

9,23%

16,37%

Metrofor – Metrô Implantado – Linha Sul

Acumulado: 62,76%
45,42%

Linha Oeste Remodelada

70,10%

Acumulado: 70,10%
-

-

Metrofor – Trem Unidade Elétrica ( TUE)

Fonte: SEINFRA.
Valores realizados e acumulados referem-se ao avanço físico até o mês de Outubro / 2009 e estimativa para os meses de
Novembro e Dezembro/2009.
Produtos mencionados apresentam como unidade a referência UNIDADE. Os valores apresentados equivalem ao avanço físico em %.

METRÔ DE FORTALEZA

Primeiro

estágio linha sul

O aporte dos recursos acrescidos pelo PAC, sob a responsabilidade da União, e dos recursos
complementares da União e Governo do Estado, passa a ser de acordo com a tabela abaixo:
R$
UNIÃO

ESTADO

TOTAL

Convênio Original

165.229.709

154.139.712

319.369.421

PAC

493.505.889

-

493.505.889

ORIGEM DOS RECURSOS

Complementares

79.268.904

53.594.305

132.863.209

TOTAL

738.004.502

207.734.017

945.738.519

Fonte: METROFOR.

Material Rodante e Sistemas Fixos
•

Importação de equipamentos dos sistemas
de energia, telecomunicações e catenária,
que se encontram armazenados,
aguardando o início de montagem.

Obras Civis
•

78

Execução ao longo do trecho nas seguintes

subáreas: estações Aracapé, Esperança,
Mondubim, Manoel Sátiro, Vila Pery,
Couto Fernandes, Parangaba, Benfica
e São Benedito; na via permanente,
nos trechos em superfície, elevado e
subterrâneo, nos viadutos Rodoviário Av.
Maria Gomes de Sá, na Passagem Inferior
Wenefrido Melo e no Prédio administrativo
e Centro de Controle Operacional.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

•

•

•

O avanço físico acumulado do
empreendimento apresenta 56,7% ,
até outubro de 2009, com a seguinte
composição: estudos, projetos e
administração – 95,03 %; obras civis
Linha Sul – 72,73 %; obras civis Ligação
Norte-Sul, da Linha de Carga - 100,0%;
sistemas fixos – 37,45%; material rodante
- 19,83%; integração de sistemas 51,48%; e desapropriação - 92,68%.
Início do fornecimento de 20 Trens de
Unidade Elétrica – TUE, sendo cada
unidade composta de 3 carros, movidos
à tração elétrica.
Início dos processos de desapropriação,
remoção de interferências e a elaboração
do projeto executivo para a construção do
viaduto rodoviário da Av. José Bastos; e
assinatura do contrato de construção com
prazo de um ano para a sua conclusão.

•

•

•

da

Linha Oeste

Execução dos serviços de melhorias de
estações, com manutenção da estrutura
da plataforma e recuperação de piso
cimentado, execução da nova rampa de
acesso às plataformas de embarque e
desembarque de passageiros, cobertura
em toda extensão das plataformas
existentes, serviços gerais de acabamento
(pintura) e outros necessários à melhoria
no atendimento de nossos usuários.
Duplicação da linha entre as Estações
do Parque Albano/Conjunto Ceará e
Jurema/Araturi, já preparando o trecho
para a implantação do trem elétrico.
Início das obras de engenharia para
construção do Viaduto Rodoviário da
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Execução dos serviços de engenharia
para modernização e reparo geral de
4 locomotivas GE U 10B, pertencentes
ao METRÔ DE FORTALEZA, aquisição e
instalação de 3 novos motores CAT-3512
e serviços de assistência técnica, garantia
e fornecimento de peças e ferramentas,
além de reforma e climatização de 31
carros de passageiros tipo PIDNER

Implantação do Trem
VLT - Linha Norte

de

Passageiros

com

•

Realização de licitação para contratação
de empresa para a elaboração do
projeto executivo e supervisão da obra de
implantação de um sistema de transporte
urbanos de passageiros, com extensão de
11 km, aproveitando o ramal ferroviário
da RFFSA, com uso de 5 VLT’s, no
município de Sobral. Estimado o início
da operação em julho de 2011.

•

Encerramento de processo licitatório para
aquisição de 5 VLT’s, estando o contrato
em fase de assinatura.

Conclusão dos serviços para rebaixamento
da estação antiga da Parangaba, estando
liberado o acesso para retomada das
obras do elevado daquela estação.

Remodelação
•

Rua Visconde de Cauípe (Caucaia) e
remoção das interferências no entorno
do Viaduto (rede de água e esgoto e rede
telefônica).

Projeto Executivo
Mucuripe (VLT)

do

Ramal Parangaba-

•

Em fase inicial de concorrência pública
nacional.

•

Realização de estudo de viabilidade da
Linha Leste do Metr de Fortaleza

•

Elaboração de estudo para definir
a viabilidade técnico-econômica e
ambiental para implantação da linha.

Transporte Ferroviário

de

Passageiros

O transporte ferroviário de passageiros no
Estado do Ceará foi marcado pelo processo
de estadualização dos serviços, passando da
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de passageiros(até Outubro de 2009),
registrando uma queda de 14,0 %
relativamente à meta estabelecida . Com
a prestação desse serviço, auferiu-se uma
receita de R$ 4,39 milhões, registrando
um déficit de 22,94% frente à meta de
2009. Essa queda de arrecadação e de
passageiros transportados ocorreu em
virtude da redução da tarifa de R$ 1,30
para R$ 1,00, ocorrida em fevereiro, e
da paralisação do trecho compreendido
entre as Estações Parangaba – João
Felipe, em maio/2009.

esfera federal para os estados, nos termos
da Lei Federal nº 8.693/93. Em julho de
2002, ocorreu a transferência do Sistema
de Trens Urbanos de Passageiros, operado
pela Superintendência de Trens Urbanos de
Fortaleza – STU/For, da Companhia Brasileira
de Trens Urbanos – CBTU, para o âmbito
estadual, através da Companhia Cearense de
Transportes Metropolitanos – METROFOR.
Operação
•

do

Trem Diesel

Realização do transporte de 5,35 milhões

TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Principais Produtos por Programa
PROGRAMAS
OTIMIZAÇÃO DA

PRODUTOS
Nº de Habilitações Apreendidas

SEGURANÇA TRÂNSITO Nº. Eventos realizados
(011).

Nº de Multas Aplicadas
Nº de Blitze Realizadas
Nº de Veículos Fiscalizados
Nº de Veículos Irregulares Apreendidos
Nº de Autuações por Embriaguês ( etilômetro)
Veiculos adquiridos(área de fiscalização)
CNH POPULAR Expedida
Equipamentos de comunicação
Equipamentos Fiscalizatórios adquiridos

MODERNIZAÇÃO DA

Construção de Edificações Públicas

GESTÃO PÚBLICA (666) Reformas de Edificações Publicas
Mobiliários e equipamentos Adquiridos
Veículos adquiridos(área administrativa)
TECNOLOGIA DA

REALIZADO

METAS

Equipamentos e software de TI adquiridos

INFORMAÇÃO (888)

2009

2009

2007/2009

6.800

14.932

25.015

2.160

337

727

49.760

79.963

172.666

4.620

6.865

15.410

546.000

710.204

1.519.585

12.000

12.400

35.337

520

12.758

14.156

53

49

100

12.500

6.057

6.057

152

152

197

20

0

411

25

17

19

10

06

20

690

720

3.003

-

-

38

1.055

867

2.369

Fonte: SEINFRA

de Policia Civil (Sede do DETRAN/
Maraponga). (Obras em andamento).

OBRAS DE INFRAESTRUTURA
OPERACIONAL DA INSTITUIÇÃO

•

Construção da Escola de Educação para
o Trânsito(obras concluídas).

•

Construção do Bloco do CPD (Informática).
(Obras concluídas).

•

Construção do Prédio do Batalhão
Integrado CPRV/Corpo de Bombeiros
(obras em andamento).

•

Construção do Centro Cultural do DetranCE (obras em andamento).

•

Ampliação da Diretoria de Registro (obras
em andamento).

•

80

Construção do Prédio da Delegacia
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Ampliação e melhorias na Área de Prática
de Direção (obras em andamento).

•

Reforma do Restaurante dos Servidores

•

Construção do Posto Fiscalização da
CPRV (Aquiraz, Aracati, Granja, Paracuru,
Varjota, Sobral, Senador, Tauá, Ocara,
Morada Nova e Campos Sales). (Obras
em andamento).

•

Reforma do Posto de Fiscalização da CPRV
(Maranguape, Pajuçara, Umirim, Quixadá,
Ubajara, Baturité, Milagres, Crato e
Iguatu). (Obras em andamento).

•

Reforma da Sede Regional de Iguatu
(obras em andamento).

•

Construção da Sede Regional dos
Municípios de Sobral e Tianguá (licitação
concluida).

•

Construção da Sede Regional dos
municípios de Tauá e Morada Nova,(obras
em andamento).

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA
INSTITUIÇÃO.

Educação
•

•

•

•

para o

Futuro

Atendimento a 110 unidades escolares,
com 6.170 alunos da Rede Pública e
Particular.
Atendimento a 27 municípios, assistindose 8.595 pessoas,através da Unidade
Móvel de Educação de Trânsito, no
Governo Itinerante .
Realização de 6.865 blitz´s fiscalizatórias
(capital e interior do estado), 4.445
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Seleção de 20.623 candidatos e expedição
de 6.057 Carteira de Habilitação.

TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

•

Realização de projetos de sinalização
viária nos seguintes municípios: Alto Santo;
Barreira; Campos Sales; Chorozinho;
Crateús; Farias Brito; Horizonte; Iracema;
Itapagé; Itarema; Monsenhor Tabosa;
Nova Russas; Novo Oriente; Potiretama;
Redenção; São Gonçalo do Amarante e
Trairi.

•

Implantação de 3 radares estáticos;
implantação de mais 26 equipamentos
de fiscalização eletrônica; e implantação
de semáforo no cruzamento da Avenida
Washington Soares com a Avenida
Ministro José Américo.

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

•

Trânsito

Realização de 337 eventos educativos de
trânsito (cursos, palestras, blitz educativas
e eventos ligados à educação no trânsito)
e diversas campanhas publicitárias
educativas institucionais.

Ensinando
•

de

perícias de trânsito (acidentes com danos
materiais) e 44 comissões volantes de
habilitação (interior do Estado).

Desenvolvimento de ações de planejamento
e gestão integrada do transporte público,
por intermédio do Programa Rodoviário
de Trânsito e Transporte, que permitiu a
reorganização e regularização do atual
sistema.

INFRAESTRUTURA DO SISTEMA
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
PASSAGEIROS

Terminais Rodoviários
•

Administração de 61 terminais, sendo
21 terminais a cargo do Estado, 35
pelas Prefeituras Municipais e 5 de
responsabilidade da iniciativa privada.

MATRIZ ENÉRGETICA DO ESTADO

Suprimento

e universalização do atendimento

com energia elétrica
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•

Implantação de infraestrutura de energia
elétrica para empreendimentos turísticos
(Aquiraz Resort e Villa Galé Cumbuco)

•

Realização, dentro do Programa Luz Para
Todos, de um total de 23.000 ligações
domiciliares, envolvendo recursos no
valor total de R$ 185,0 milhões, cabendo
ao Governo do Estado a contrapartida de
R$ 18,5 milhões.

•

Implantação de infraestrutura de energia
elétrica para atendimento de demandas
nos setores da Agricultura e Pecuária,
Cidades, Turismo, Recursos Hídricos,
Indústria e Projetos Institucionais, com
investimento no valor global de R$ 15,2
milhões.

Estudos

•

Apoio ao desenvolvimento de tecnologia
para o projeto de uma Usina de
Dessalinização da Água do Mar, no
Litoral do Ceará.

•

Elaboração do Atlas Solarimétrico do
Estado do Ceará – assinatura do convênio
de Cooperação Técnico-científico,
para esse fim, entre a SEINFRA e a
FUNCEME.

•

Realização de workshop sobre a utilização
de resíduos sólidos para o aproveitamento
energético, com a participação da
Secretaria das Cidades, BNB e a USEPA
(Agência Americana para o Meio
Ambiente);

Demanda
•

e projetos para o desenvolvimento

do setor de energia

•

•

Elaboração do Balanço Energético do
Estado do Ceará – BEECE 2008, ano
base 2007.
Apoio ao desenvolvimento de tecnologia
para o Projeto de Energia das Ondas,
visando à implantação de um protótipo de
geração de energia elétrica por ondas do
mar, com capacidade de geração de 100
kW, a ser instalado no Porto do Pecém.

energética estadual

Acréscimo de 183,60 MW, totalizando
865,23 MW, provenientes da entrada em
operação dos seguintes empreendimentos
de geração eólica de energia elétrica:
•

UEE Foz do Rio Choro em Beberibe,
com 25,20 MW.

•

UEE Praia Formosa em Camocim,
com 104,40 MW.

•

UEE de Icaraizinho em Amontada,
com 54,00 MW.

•

Implantação da Gestão Energética no
âmbito da Administração Pública.

DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL
Principais Produtos por Programa
PROGRAMA

PRODUTOS

210 – Gás Natural

Gás Natural Não Térmico Distribuído

REALIZADO

ACUMULADO

EM 2009

2007-2009

425.531 m³/dia

491.613.642 m³

155.318.642 m³
666- Modernização

Mobiliário e Equipamentos Adquiridos

31 un

122 un

da Infraestrutura

Veiculos/Equipamentos Adquridos

4 un

5 un

Administratica -CEGÁS

Galpão Construido

1 un

1 un

Estudo e Pesquisa Realizados

3 un

3 un

888- Gestão

Equipamento para TI Adquirido

47 un

136 un

da Tecnologia

Serviço em TI Realizado

2 un

2 un

da Informação CEGÁS

Licença para Uso de Software Adquirida

1 un

76 un

Fonte: SEGÁS
Realizado até o mês de Outubro /2009
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Gestão
•

comercial

Ampliação em 5,58% no atendimento no número de clientes, passando de 251 ao final de
2008 para 265 em dezembro de 2009.

SETOR

QUANTIDADE

CONSUMO

PARTICIPAÇÃO

Térmica

1

98.830.114

38,89%

Auto-Produção

6

11.558.293

4,55%

Residencial

15

137.915

0,05%

Comercial

50

814.329

0,32%

Industrial

111

72.267.884

28,44%

Automotivo

82

70.540.221

27,76%

TOTAL

265

254.148.756

100,00%

Fonte: CEGÁS (consumo acumulado no ano de 2009)
Realizado até o mês de Outubro /2009. Projetado novembro e dezembro de 2009

Gestão

técnico

-

operacional

•

Expansão, pela CEGAS, em 11 km da
rede de distribuição, elevando para 275
km o total de sua malha, tendo sido
investido cerca de R$ 6,0 milhões.

•

Construção de estações de redução
de pressão, estações de odorização,
restauração de caixas de válvulas,
instalação de sinalização.

•

Realização da manutenção e conservação
dos CRMs dos clientes, para que o
fornecimento de gás natural ocorra com
a garantia e segurança necessárias.

•

•

•

•

Conclusão da Automação – Fase I,
sistema de equipamentos eletrônicos e/
ou mecânicos que controlam seu próprio
funcionamento, praticamente sem a
intervenção do homem. Essa primeira
fase contemplou as seguintes atividades:
medição automática de 50 postos de
GNV e transmissão de dados via GPRS;
e montagem do Centro de Controle
Operacional (CCO).

PROGRAMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO
ESTADO

•

Consolidação do plano de contingência
da CEGÁS, envolvendo as áreas técnica
e comercial.

Instalação de 300 Telepostos no Ceará –
“Programa Alô Ceará”: adquiridos junto
à operadora local 67 ligações de TUP's,
ao custo de R$ 2,5 milhões.

•

Consolidação do GEOCEGÁS – Fase
I, sistema de informações geográficas
da Cegas, objetivando auxiliar na
pesquisa de mercado, no planejamento,
aprovisionamento e controle da rede,
servindo de apoio à equipe de operação
e manutenção, através da integração em
uma única base de dados.

Implantação da Gestão do Uso da
Telefonia no âmbito da Administração
Pública Estadual para atender ao
Programa de Gestão da Telefonia do
Estado do Ceará, no que se refere ao
controle e eficiência do uso dos serviços
de telefonia nas unidades consumidoras
da Administração Estadual.

2010 | Propostas

Contratação do GEOCEGÁS – Fase II.
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•

Continuação da construção do Terminal
de Múltiplo-Uso (TMUT).

•

Continuação do fornecimento e instalação
de equipamentos de transporte de
minérios (Correias Transportadoras)
para o Complexo Industrial e Portuário
do Pecém.

•

•

•

Continuidade das obras do bloco de
utilidades e serviços da CEARÁPORTOS,
no Terminal Portuário, incluindo salas de
escritórios, área de alimentação, agências
bancárias, agências dos Correios, cartório,
auditório e outros serviços, para atender
demandas dos usuários, verificadas pela
crescente movimentação de cargas no
Terminal, com término previsto para
outubro/ 2010.
Realização dos projetos de expansão
portuária, visando o atendimento das
futuras demandas de píeres, infraestrutura
de acesso, 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.
Início do processo de montagem para
fornecimento de um descarregador de
navios, do tipo contínuo, com capacidade
para 2400 t/h, para ser instalado no
berço interno do Píer 01, do Porto do
Pecém, no 2º semestre de 2011.

•

Elaboração de estudos e logística de
transporte e embarque de placas de aço
da Companhia Siderúrgica do Pecém, no
Terminal Portuário do Pecém.

•

Início da construção do Terminal
Intermodal de Cargas (TIC), destinado
a atividades complementares, como
armazenamento de contêineres vazios e
granéis, centros de distribuição, zonas de
apoio logístico e outras.
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•

Execução das obras de drenagem em área
do Complexo Industrial e Portuário do
Pecém, onde será instalada a Companhia
Siderúrgica do Pecém.

•

Ampliação da Usina de Geração de
Energia da Cearáportos, através da
aquisição de 3 grupos geradores a gás
natural, aumentando a capacidade atual
de 5,2 MVA, para atender ao aumento
da demanda de energia elétrica do
Terminal Portuário do Pecém, proveniente
do incremento das novas tomadas para
containeres refrigerados.

•

Realização de processo licitatório para
desvio da CE – 085.

•

Readequação do Grab Ship Unloader
(GSU), do Porto do Pecém, com
capacidade de 1.250t/h, para operar
com carvão mineral, com densidade de
aproximadamente 1,0kg/m3.

•

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.

•

Início dos serviços de ampliação do
prédio administrativo da CEARÁPORTOS,
no Terminal Portuário do Pecém.

•

Reinício dos serviços dos blocos de apoio
do GATE do Terminal Portuário do Pecém;
reforma do Gate, para implantação do
novo leiaute no piso térreo, construção
de um novo acesso no piso superior e
automatização de balanças do Gate e
do pátio.

•

Ampliação da pista de rolamento da
ponte de acesso aos Píers, com acréscimo
de 1,30m, e construção de trânsito de
pedestre.
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Programa Rodoviário
•

•

•

do

Estado

do

Ceará

Elaboração de projetos básico, avançado
e executivo e construção das intervenções
viárias da remodelação da Avenida
Washington Soares, como o acesso ao
Centro de Eventos do Ceará.
Implantação de 449,00 km de estrada,
sendo 353,60 km em pavimentação
asfáltica e 95,40 km de vicinais.

1° Estágio - Linha Sul – Trecho Superfície
entre o Centro de Manutenção e Estação
São Benedito:
•

Inicio da operação e testes até a Estação
São Benedito, em outubro de 2010.

•

Conclusão da construção do novo
Aeroporto de Camocim.

Finalização das estruturas de concreto,
acabamentos, drenagem, instalações
elétricas e hidrosanitárias e instalação
de sistemas fixos das Estações: Carlito
Benevides (antiga Vila das Flores),
Jereissati, Maracanaú, Virgílio Tavora
(antiga Novo Maracanaú), Raquel de
Queiroz (antiga Pajuçara), Alto Alegre,
Aracapé, Esperança (antiga Conjunto
Esperança), Mondubim, Manoel Sátiro,
Vila Pery e Couto Fernandes.

•

Conclusão da construção do novo
Aeroporto de Aracati.

Execução e conclusão de todas as
passarelas.

•

Início das obras dos viadutos metroviários
da Rua Desembargador Praxedes, Rua
Costa Mendes e viaduto Rodoviário da
Rua Padre Cícero.

Restauração de 188,36 km de estrada em
pavimentação asfáltica.

Programa Rodoviário - Ceará III
•

Implantação de 275,30 km de estrada
em pavimentação asfáltica.

•

Restauração de 498,15 km de estrada
em pavimentação asfáltica.

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

•
•
•

Construção do novo Aeroporto de São
Benedito.

•

Construção do novo Aeroporto de
Jericoacoara.

•

Reforma e melhoramento do Aeroporto
de Limoeiro do Norte.

•

Reforma e melhoramento do Aeroporto
de Sobral.

1° Estágio - Linha Sul – Trecho

Conclusão do processo de licitação e
início dos serviços de trecho subterrâneo
em trincheira e Estações José de Alencar
(antiga Lagoinha) e Central Chico da Silva
(antiga João Felipe).
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em

Elevado

•

Conclusão das obras do elevado,
incluindo a superestrutura da via e da
Estação Parangaba.

•

Montagens e testes dos sistemas fixos no
trecho (energia, telecom, sinalização e
catenária).

INFRAESTRUTURA METRO FERROVIÁRIA

•

Conclusão das obras do novo Centro
de Pequenos Negócios dos Vendedores
Ambulantes e transferência imediata do
“beco da poeira”, área de implantação
da Estação José de Alencar (antiga
Lagoinha).

1° Estágio - Linha Sul – Trecho

em

subterrâneo

•

Conclusão das obras civis e montagens
de sistemas fixos do trecho subterrâneo e
início do trecho em trincheira e conclusão
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das estações subterrâneas de Benfica e
São Benedito.

Logística de Transporte, Comunicação e Energia

•

•

Conclusão das obras do Centro de
Controle Operacional e Prédio de
Administração.
Conclusão das montagens dos sistemas
de energia, telecom e catenária, no trecho
entre o Centro de Manutenção e São
Benedito.

Remodelação da Linha Oeste – Obras Civis,
Sistemas Fixos e Material Rodante
•

Conclusão da via permanente do trecho
entre as estações e Central Chico da Silva
(antiga João Felipe) e Caucaia.

•

Entrega de três veículos leves sobre trilhos
- VLt´s, e continuidade da fabricação dos
demais.

•

Conclusão do estudo de viabilidade da
Linha Leste.

•

Elaboração do projeto executivo do
Ramal Parangaba – Mucuripe (VLT).

Aquisição de Trens Unidade Elétrica
- TUE´s para a Linha Sul do Metrô de
Fortaleza
•

Entrega do primeiro TUE, em setembro
de 2010.

Construção do Viaduto Rodoviário sobre
Av. José Bastos incluindo desapropriação

a

•

Conclusão da duplicação de linha entre
as estações Parque Albano/Conjunto
Ceará e Jurema/Araturi.

•

Conclusão das desapropriações e
remoção de interferências e construção
do viaduto.

•

Conclusão das estações Padre Andrade,
Antonio Bezerra, São Miguel, Parque
Albano, Conjunto Ceará, Jurema, Araturi
e Caucaia.

•

Elaboração do projeto executivo, 2º
Estágio.

•

Urbanização da área de influência do
elevado metroviário em Parangaba – trem
turístico.

•

Implantação do veículo leve sobre trilhos
– VLT, de passageiro, entre Parangaba –
Mucuripe/ Aeroporto – Castelão.

•

Conclusão dos sistemas fixos.

•

Conclusão do viaduto rodoviário da Rua
Visconde de Cauípe.

•

Conclusão da recuperação do material
rodante – carros pidner e locomotivas.

•

Continuidade da fabricação dos VLT’s,
com entrega do VLT 1, em abril 2010.

•

Operação comercial do Metrô do
Cariri.

Implantação do Trem
VLT – Linha Norte
•
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de

Passageiros

TRÂNSITO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

•

Construção da área de prática de direção
dos municípios de Quixadá, Russas,
Iguatu e Juazeiro.

•

Construção de abrigos de passageiros
rodoviários, da Escola de Trânsito de
Sobral e Juazeiro do Norte, do Posto
de Fiscalização Rodoviário da CPRV, no
Município de Santa Quitéria, e da Tribuna
de Trânsito (Cetran/Jari).

•

Reforma de terminais de passageiros
rodoviários e sedes regionais e postos de
atendimento.

com

Conclusão do projeto executivo para
implantação do trem de passageiros
VLT - Linha Norte, com a conclusão de
obras civis e via permanente na Linha Sul
– trecho Cohab II ao Sumaré;
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Implantação da fiscalização veicular
eletrônica (CHIP).

•

Implementação de ações e projetos
educativos de trânsito.

•

Projeto de CNH popular (expedição de
25.000 CNH).

•

Sinalização de trânsito (Horizontal,
Vertical e Semafórica).

•

Aquisição de veículos para fiscalização e
equipamentos fiscalizatórios de trânsito
(Etilômetros) e de equipamentos de
fiscalização eletrônica.

•

Universalização

•

•

•

de

Energia Elétrica

Conclusão da infraestrutura de energia
elétrica dos empreendimentos turísticos
Aquiraz Resort e Villa Galé – Cumbuco.
Universalização do atendimento com
energia elétrica, com o Programa Luz
para Todos, com a realização de 29 mil
ligações domiciliares, ao custo total de R$
235 milhões, sendo 10% a contrapartida
do Governo do Estado.
Implantação de infraestrutura de energia
elétrica para atendimento de demandas
nos setores da Agricultura e Pecuária,
Cidades, Turismo, Recursos Hídricos,
Indústria e Projetos Institucionais e
demais áreas de interesse do Governo
do Estado.

Estudos e Projetos para
Setor de Energia

o

•

Elaboração do balanço energético do
Estado do Ceará 2010 – Ano Base
2009.

•

Apoio ao desenvolvimento de tecnologia
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do

Estado

•

Previsão de acréscimo de 486,30 MW,
totalizando 1.351,53 MW, provenientes
da entrada em operação dos seguintes
empreendimentos de geração eólica e
térmica:

•

UEE Praia do Morgado em Acaraú, com
28,80 MW.

•

UEE Volta do Rio em Acaraú, com 42,00
MW.

•

UEE de Canoa Quebrada em Aracati,
com 57,00 MW.

•

UEE ENACEL em Aracati, com 31,50
MW.

•

UEE Bons Ventos em Aracati, com 50,00
MW.

•

Expansão das Termoelétricas do município
de Maracanaú com 277,00 MW.

Distribuição

de

Gás Natural

•

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.

•

Expansão, com ações de interiorização, do
gás natural no Estado para o atendimento
a novos municípios, contribuindo com a
formação de uma infraestrutura energética
básica, que permita o desenvolvimento e
bem-estar social ao Estado do Ceará.

Desenvolvimento

do

Apoio ao desenvolvimento de tecnologia
para o projeto de uma Usina de
Dessalinização da Água do Mar, no Litoral
do Ceará, com a utilização de energia
elétrica proveniente de fonte alternativa.

Demanda Energética

Elaboração de projeto de municipalização
do trânsito.

MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO

•

para o Projeto de Energia das Ondas:
implantação do protótipo de geração de
energia elétrica por ondas do mar, no
Porto do Pecém.
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•

Interligação de clientes na cidade de
Fortaleza, além de vários projetos/obras a
serem executadas, beneficiando dezenas
de consumidores da praia de Iracema, Av.
Beira Mar, Meireles, Aldeota , Centro da
Cidade e Bairro de Fátima, sem falar no
número de clientes que já estão operando
nestes segmentos

•

Disponibilização dos sistemas de utilização
do gás natural, expandindo sua rede de
distribuição e contribuindo para aumentar
a competitividade da economia cearense,
maximizando a eficiência energética
dos sistemas de consumo para todos os
segmentos de aplicação do gás natural.

•

Realização de mais 120 novas instalações,
com valor estimado de R$ 4,8 milhões.
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Programa
•

de

Telecomunicações

do

Estado

Conclusão do contrato em vigor,
com a realização de mais 52 novas
instalações e continuidade do Programa,
através da contratação de mais 200
Telefones de Uso Público - TUP's, no
valor estimado em R$ 8,0 milhões.
Esses telefones serão instalados em
comunidades rurais do estado do Ceará
não contempladas pelo Plano Geral de
Metas para a Universalização – PGMU
(Decreto Nº 4.769), por não atenderem
às características de população e/
ou espacialização das edificações,
contribuindo assim para a universalização
dos serviços de telefonia comunitária no
estado.
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Gestão Pública por Resultados – GPR
Evolução dos Indicadores
Realizado

Indicadores Selecionados
Capacidade hídrica dos açudes estaduais (Bilhões de m³)

2008

2009

7,19

7,22(*)

Capacidade de transferência hídrica (m³/s)

31,88

31,88

Famílias rurais beneficiadas com abastecimento de água

25.499

29.000(**)

Fonte: SRH
(*) Referente à Recuperação e Construção do Sangradouro do Açude Batente
(**) Referente à Construção de 260 poços, Instalação e Recuperação de 273 sistemas de abastecimento simplificado de Água e
construção de 417 cisternas (FECOP)

2009 | Política Setorial
A Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH/CE) e
suas vinculadas (SOHIDRA e COGERH) vêm
desenvolvendo esforços na busca da melhor
gestão dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, com investimentos em ações
estruturais e não estruturais, em consonância
com as ações previstas no Plano Estadual de
Recursos Hídricos (PLANERH) , dando ênfase
aos Eixos Economia para uma Vida Melhor e a
Gestão Ética, Eficiente e Participativa. Objetiva,
assim, 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.
Para o alcance desses resultados, as ações
da SRH estão direcionadas à implementação
da infraestrutura hídrica, visando à integração
de bacias, à promoção do desenvolvimento
na área metropolitana de Fortaleza e, nas
áreas rurais, ao aumento da disponibilidade
e estabilidade do abastecimento de água.
Além disso, voltam-se à implementação dos
projetos que vêm facilitando e viabilizando
a atração de investimentos produtivos, com
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

o fornecimento seguro de água de boa
qualidade.
Quanto ao equilíbrio da oferta e da demanda
de água, a SRH vem executando ações
estruturais, como a construção do Eixo de
Integração, que se desenvolve desde o Açude
Castanhão até a Região Metropolitana de
Fortaleza. Compondo esse sistema, já foram
entregues à sociedade o trecho 1 (Açude
Castanhão – Curral Velho – 53,6km), o
trecho 2 (Açude Curral Velho – Serra do
Félix – 46,19km) e trecho 3 (Serra do Félix
– Açude Pacajus – 66, 3km). Em 2009,
encontra-se em execução o Trecho 4,
que liga os Açudes Pacoti e Gavião, com
33,91 Km de extensão, atualmente com
27,6% de execução, realizada em 2009.
O prolongamento do sistema adutor para
a zona Oeste de Fortaleza, entre o Açude
Gavião e o Complexo Industrial e Portuário
do Pecém - CIPP apresenta um adicional de
aproximadamente 55 km, perfazendo um total
de 255 km de extensão de transposição.
Quando plenamente concluído, a capacidade
total de transferência de água do Eixo de
Integração será de 22m³/s no trecho 1,
sendo disponibilizado 3m³/s para o projeto
de Irrigação do Tabuleiro de Russas, restando
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19m³/s para atender os trechos 2, 3 e 4. A
partir do trecho 5, a vazão é reduzida para
9m³/s.
Em relação à ampliação da oferta hídrica do
Estado e fortalecimento do abastecimento
humano como uso prioritário, a SRH iniciou
outras importantes obras em 2009. No
caso da transferência hídrica, tem-se em
andamento a construção das Adutoras de
Serra Branca/Juatama, no município de
Quixadá, com 13,88 Km; Irapuan Pinheiro,
no município Dep. Irapuan Pinheiro, com
17,10 Km; Pereiro, no município Pereiro,
com 20,23 Km; e, Ibaretama, no município
Ibaretama, com 13,87 Km . No que se refere
à acumulação de água, foi concluída a
recuperação e a construção do sangradouro
da Barragem Batente, aumentando em 33
milhões de m³ a capacidade de acumulação
hídrica do Estado em 2009.
Encontra-se também em execução a Barragem
Missi, com capacidade de 65,301 milhões de
m3, no município de Miraíma, e a Barragem
Riacho da Serra, com capacidade de 23,47
milhões de m3, no município de Alto Santo
(9% realizados). Todas essas obras concluídas
beneficiarão aproximadamente 60.428
habitantes, até um horizonte de 30 anos.
O Estado do Ceará é reconhecido
nacionalmente como pioneiro no trato dos
recursos hídricos, elaborando, em 1992, a
Lei Estadual dos Recursos Hídricos, anterior
à lei Nacional. No ano de 2009, foi criado
um grupo de trabalho com vistas a realizar a
revisão e atualização dessa lei, promovendo
amplo debate com 10 Comitês de Bacias.
Está previsto para 2010 o encaminhamento
da proposta da revisão e atualização dessa
lei, para aprovação na Assembléia Legislativa
do Estado.
No aspecto da Gestão dos Recursos Hídricos,
a SRH vem desenvolvendo atividades relativas
à concessão de outorgas de uso de água
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bruta e licenças de obras hídricas. No ano
de 2009, foram concedidas 321 outorgas e
115 licenças, nas 11 Bacias Hidrográficas que
compõem o Estado. Também é importante
ressaltar o empenho da Secretaria na
efetivação da fiscalização dos usuários
de água bruta, desenvolvendo, em 2009,
treinamentos com o objetivo de implantar,
em 2010, um Plano de Fiscalização em todo
o estado.
No que se refere ao abastecimento de água
à população rural, inúmeras obras difusas
foram implementadas, beneficiando centenas
de famílias, com a construção de 260 sistemas
de abastecimento d’água simplificado (poços
construídos), com um alcance de 65,00 % da
meta. Além disso, a instalação e recuperação
de 273 sistemas simplificados (182 %) e,
ainda, a construção de 417 cisternas (100,00
%) em diversos municípios. Essas obras
hídricas difusas beneficiaram cerca de 29.000
famílias só em 2009, acumulando 259.296
famílias em todo o Estado.
Na área de conservação hidroambiental
das microbacias (PRODHAM), as metas
foram atingidas, tendo sido construídas 453
pequenas barragens sucessivas, atingindose 100,00% da meta programada e 15.680
metros lineares de cordões de pedra e terraço,
com o alcance também de 100,00% da
meta. O principal objetivo 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. Nesse componente, destaca-se
a ação de proteção de cursos hídricos e
mananciais d’água, executada por meio do
manejo de solo e recuperação da vegetação e
de atividade intensiva de educação ambiental
das populações beneficiadas.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

A cobrança pelo uso da água bruta é
prevista em Lei como forma de diminuir
o desperdício, aumentar a eficiência no
uso da água e como fonte arrecadadora
de fundos para cobrir as despesas com a
gestão, a operação e a manutenção das
obras hídricas. A COGERH, desde novembro
de 1996, vem cobrando pela utilização dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos
de domínio do Estado. Na primeira etapa de
implementação da cobrança, foram fixadas
tarifas apenas para os usuários industriais
e para as concessionárias de serviços de
água potável. O processo de discussão da
cobrança de tarifa para os usos em irrigação,
carcinicultura e piscicultura em tanques
escavados foi apresentado ao Conselho de
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Recursos Hídricos do Ceará – CONERH, em
dezembro de 2009.
No âmbito da gestão participativa dos
recursos hídricos das 11 bacias hidrográficas
do Estado, 10 já contam com comitês
devidamente instalados e funcionando, sendo
o Comitê da Bacia do Curu o primeiro a ser
instalado. Quanto à Bacia Hidrográfica do
Poti-Longá (Parnaíba), ainda não conta com
comitê, por se tratar de uma bacia interestadual
de interesse dos estados do Ceará e Piauí,
considerado de domínio federal. Atualmente,
encontram-se implantados os dois sistemas de
gestão de bacia hidrográfica: o da Serra e do
Sertão, que estão organizando e coordenando
a gestão participativa da água de domínio do
Estado na região.
Essas ações realizadas no campo institucional
se centralizam na gestão integrada e eficiente
dos recursos hídricos e na implementação
de sistemas sustentáveis de operação e
manutenção para infraestrutura hidráulica,
beneficiando diretamente o Sistema Estadual
de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
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Ainda em 2009, o Estado, por meio da
COGERH, está realizando a recuperação de
25 açudes, contemplando todas as bacias
hidrográficas, dos quais 10 foram concluídos,
sendo 1 açude na Bacia do Curu, 1 açude
na Bacia do Salgado e 8 açudes na Bacia
Metropolitana, como também a recuperação
da infraestrutura hídrica de 10 barragens, em
algumas Bacias Hidrográficas.
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OBRAS CONCLUÍDAS EM 2009, EM ANDAMENTO E PLANEJADAS PARA 2010
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2009 | Realizações
PRODUTOS

REALIZADO
EM 2009

Desenvolvimento Sustentável Barragem Construída

Barragem Missi e Riacho da

de Recursos Hídricos para o

Serra - 9% executado

Semi Árido - PROÀGUA

Adutora Construída

Adutora de Ibaretama – 5%

ACUMULADO
2007-2009
-

executado
Organização dos Usuários de Água

2

4

Até a elaboração desta

-

Bruta Apoiada (capacitação realizada)
Gerenciamento e Integração Barragem Construída
dos Recursos Hídricos –

Organização dos Usuários de Água

mensagem, não houve aporte

PROGERIRH Adicional

Bruta Apoiada

de recursos por parte do
Banco Mundial

(Contrato assinado em
22/09/2009– Projetos
iniciando)
Oferta Hídrica Estratégica

Eixo de Integração Construído

Trecho 4 – 27,6% executado.
Trecho 5 : Estação de

para Múltiplos Usos

Tratamento de Água - ETA

Orós –
Feiticeiro:
34km

Oeste (70% Executado)
Barragem Construída

Conclusão da Barragem
Batente - recuperação e
construção do sangradouro)

Barragem
Batente recuperação e
construção do
sangradouro)

Suprimento Hídrico para

Adutora Construída

Centros Urbanos e Rurais

Adutoras de Pereiro, Juatama

Adutoras:

e Irapuan Pinheiro: média

Forquilha

executada - 29%

(26km),
Caroba
(1,38km),
Desterro
(4,8km)

260

638

273

395

Nº de Cisternas de placas construídas 417

800

Sistema de Abastecimento d`água
Construído
Nº de sistema de abastecimento
simplificado recuperado e instalado
(FECOP)
Gerenciamento e Integração Eixo de Integração Construído

-

PROGERIRH

Trecho 2 e
3:112,5 km

dos Recursos Hídricos Barragem Construída

-

Barragem
Pesqueiro: 9,8
milhões de m³

453
PRODHAM – Nº de barragens
sucessivas e subterrâneas construídas
PRODHAM – Metros lineares de
terraço e cordão de pedra em nível
Construído

15.680

Organização dos Usuários de Água
Bruta Apoiada

138

2.069
81.148

400

Fonte: SRH
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e vazão de 19 m³/s.

Infraestrutura Hídrica

ACUMULAÇÃO HÍDRICA AMPLIADA

•

Construção da Barragem Missi, com
capacidade de 65,301 milhões de m3, no
município de Miraíma (9% realizados).

•

•

Construção da Barragem Riacho da
Serra, com capacidade de 23,47 milhões
de m3, no município de Alto Santo (9%
realizados).

Adutoras

•

•

Construção da Barragem Umari, com
capacidade de 35,04 milhões de m³, no
município de Madalena (contratada).

Eixo
•

•

Construção da Adutora de Serra Branca
/ Juatama, no município de Quixadá,
com 13,88 Km e vazão de 13,74 l/s (70%
realizadas).

•

Construção da Adutora de Irapuan
Pinheiro, no município Dep. Irapuan
Pinheiro, com 17,10 Km e vazão de 16
l/s (35% realizadas).

•

Construção da Adutora de Pereiro, no
município Pereiro, com 20,23 Km e vazão
de 28,45 l/s (5% realizadas).

•

Construção da Adutora de Ibaretama, no
município Ibaretama, com 13,87 Km e
vazão de 12,43 l/s (5% realizadas).

Construção da Barragem Gameleira, com
capacidade de 52,64 milhões de m³, no
município de Itapipoca (contratada).

CAPACIDADE DE TRANSFERÊNCIA HÍDRICA
AMPLIADA
de Integração

Construção do Trecho 5: Açude Gavião
ao Complexo Industrial e Portuário do
Pecém – CIPP, com 55 Km (contratado).

Construção do Trecho 4: trajeto Açude
Pacajus – Açude Gavião, com 33,91 km

População rural difusa beneficiada com abastecimento de água
Pequenos Sistemas de Abastecimento
TIPO DE OBRA
Poços construídos e locados

N° DE POÇOS LOCADOS

N° DE POÇOS CONSTRUÍDOS

365*

260*

* Fonte: Dasub – Diretoria de Água Subterrânea – SOHIDRA (Nov/2009).

TIPO DE OBRA

QDE

FAMÍLIA BENEFICIADA

Instalação de sistema simplificado

125

1.250

Instalação de Dessalinizador

74

1.300

Recuperação de Dessalinizador

74

1.300

Acompanhamento e Fiscalização de Obras do Projeto São José – Projeto de Combate à Pobreza Rural
no Ceará – 2009
PROJETO

ELABORADO

LIBERADO

118

65

Recuperação de açude

02

01

Construção de açude

01

01

QDE

LIBERADO

76

2.016

Sistema de abastecimento d’água
com distribuição domiciliar

TIPO DE OBRA
Sistema de abastecimento d’água
com distribuição domiciliar
Recuperação de açude

02

52

Construção de açude

01

112

Fonte: SRH
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Cisternas de Placas 16.000 litros (FECOP)
MUNICÍPIO
Arneiroz

155

Choro

196

Ibaretama

66

TOTAL

417

Fonte: SRH

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES / OBRAS
HIDROAMBIENTAIS

•

Acompanhamento da obra de duplicação
da Adutora Gavião-Acarape.

PRODHAM – Realizações
Físico – Ambientais

•

Recuperação do Canal do Trabalhador
na localidade de Itaiçaba.

•

de Intervenções

Construção de 453 barragens sucessivas,
nos municípios de Pacoti (285) e Palmácia
(168).

dos

•

Construção de 15.680 metros lineares de
terraço e cordão de pedra em nível, nos
municípios de Pacoti (9.446) e Palmácia
(6.234).

Elaboração dos inventários ambientais
dos açudes Tucunduba e Araras.

•

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE
ORGANIZADA NA GESTÃO DOS RECURSOS
HÍDRICOS

Instalação das plataformas de coletas de
dados nos açudes Castanhão e Atalho
e em 7 seções dos rios Jaguaribe e
Salgado.

•

Operação e Manutenção
Hídrica

Realização de batimetria em 3 açudes
(São José, Jungo e São Domingos).

Águas Subterrâneas

•

•

•

•

Monitoramento da Quantidade e Qualidade
Recursos Hídricos

da Infraestrutura

Recuperação de 25 açudes, contemplando
todas as bacias hidrográficas, sendo 1
açude na Bacia do Litoral, 1 açude na
Bacia do Curu , 2 açudes na Bacia do
Coreaú, 1 açude na Bacia do Banabuiú,
2 açudes na Bacia do Poti-Longá , 2
açudes na Bacia do Salgado, 8 açudes
na Bacia do Jaguaribe e 8 açudes na
Bacia Metropolitana, que se encontram
concluídos.
Recuperação da infraestrutura hídrica
de 8 barragens sendo: 3 na Bacia do
Salgado, 1 na Bacia do Banabuiú, 1
na Bacia do Poti-Longá (Parnaíba), 1 na
Bacia do Coreaú e 2 na Bacia do Alto
Jaguaribe.
Acompanhamento e fiscalização da
construção da Adutora Aquiraz Resort.
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•

Aquisição e implantação das estações de
monitoramento, com o sistema Datalogger,
nas Bacias Araripe e Potiguar.

Implementação

dos Instrumentos de

Gestão

Fiscalização
•

Aquisição de equipamentos para
melhoria nas atividades de fiscalização
e outorga.

•

Conclusão do cadastro de usuários de
água bruta, nas Bacias Baixo e Médio
Jaguaribe, Banabuiú e Salgado, com
recursos do PISF/ANA.

•

Concessão de 115 licenças de obras
hídricas.

•

Concessão de 321 outorgas de uso de
água.
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Infraestrutura Hídrica

Licenças de obras hídricas concedidas
em 2009

Estudos e Projetos

sobre

Recursos Hídricos

•

I m p l e m e n t a ç ã o d o Pr o g r a m a d e
Responsabilidade Social.

•

Elaboração dos estudos dos impactos
hidrológicos e ambientais da pequena
açudagem, nos açudes estratégicos
Forquilha e Cedro.

•

•

•

Outorgas de uso de água
em 2009

Gestão Participativa
•

Realização de 44 reuniões de comitês de
bacias, 12 capacitações e 82 reuniões de
alocação participativa de água.

2010 | Propostas

Elaboração do programa de educação
ambiental na área de influência do açude
Forquilha.

ACUMULAÇÃO HÍDRICA AMPLIADA

Re a l i z a ç ã o d o s e s t u d o s p a r a a
determinação do coeficiente de descarga
e da curva chave do barramento de
Itaiçaba.

•

Construção da Barragem Missi, com
capacidade de 65,301 milhões de m3,
no município de Miraíma.

•

Construção da Barragem Riacho da
Serra, com capacidade de 23,47 milhões
de m3, no município de Alto Santo.

•

Construção da Barragem Jenipapeiro,
com capacidade de 43,40 milhões de
m³, no município de Baixio.

Realização dos estudos relativos à operação
qualiquantitativa de hidrossistemas e
sistemas de apoio a decisões na alocação
de água.

Barragens

Águas Subterrâneas
•

Conclusão do Projeto Plano de Gestão
Participativa dos Aqüíferos da Bacia
Potiguar-CE.

•

Construção da Barragem Mamoeiro, com
capacidade de 20,68 milhões de m³, no
município de Antonina do Norte.

•

Elaboração da Cartilha de Águas
Subterrâneas da Bacia Potiguar-CE.

•

•

Acompanhamento e fiscalização do
Projeto da Gestão Compartilhada dos
aqüíferos da Bacia Potiguar, entre os
estados do Ceará e Rio Grande do
Norte.

Construção da Barragem Jatobá, com
capacidade de 6,24 milhões de m³, no
município de Ipueiras.
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CAPACIDADE DE TRANSFERÊNCIA HÍDRICA
AMPLIADA

Construção
•

de

Eixos

de Integração

Construção do Trecho 4 - trajeto Açude
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•

•

Pacajus – Açude Gavião, com 33,91 km
e vazão de 19 m³/s.

•

Construção da Adutora de Quixadá, com
24,56 km e vazão de 150,7 l/s.

Construção do Trecho 5 – trajeto Açude
Gavião – Complexo Pecém, com 55,10km
e vazão de 8 m³/s.

•

Construção da Adutora de Itapipoca, com
30,30 km e vazão de 124,32 l/s.

•

Construção da Adutora de Nova Olinda,
com 20,00 km e vazão de 27 l/s.

Construção da Estação de Tratamento de
Água – ETA Oeste.

Estudos
•

•

•

e projetos

Elaboração do estudo de viabilidade e
projeto básico do Eixo de Integração da
Ibiapaba (barragens Lontras e Inhuçu do
Canal/Túnel e Penstock/Pequena Central
Hidrelétrica – PCH).
Elaboração do estudo de viabilidade e
projeto básico do Cinturão das Águas 1°
Etapa (Jati-Cariús), com 160 km.
Elaboração do estudo visando a
preparação de Programa de Geração
de Emprego e Renda da população
localizada ao longo do caminhamento
do Eixão(trechos 1, 2 e 3).

Adutoras
•

•

•

Construção de 400 pequenos Sistemas
de Abastecimento de Água para Áreas
Rurais.

•

Implantação de 150 sistemas de
Abastecimento de Água Simplificada,
com construção de poço e instalação de
chafariz.

•

Revitalização de 100 dessalinizadores.

•

Instalação de 150 dessalinizadores.

•

Implantação de Sistemas de Abastecimento
de água humana e animal das
comunidades às margens dos Trechos 1,
2 e 3 do Eixão – IIª Etapa.

•

Construção e Instalação de 10 Sistemas
de Abastecimento d’Água.

Construção da Adutora de Serra Branca/
Juatama, no município de Quixadá, com
13,88 Km e vazão de 13,74 l/s (70%
realizadas).

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES / OBRAS
HIDROAMBIENTAIS

Construção da Adutora Irapuan Pinheiro,
no município Dep. Irapuan Pinheiro,
com 17,10 Km e vazão de 16 l/s (35%
realizadas).

•

Construção de 355 barragens
sucessivas.

•

Construção de 3 barragens subterrâneas.

•

Construção de 12.767 metros lineares de
terraço e cordão de pedra em nível.

•

Construção da Adutora de Pereiro, no
município Pereiro, com 20,23 Km e vazão
de 28,45 l/s (5% realizadas).

•

Construção da Adutora de Ibaretama,
no município Ibaretama, com 13,87 Km
e vazão de 12,43 l/s (5% realizadas).

•

POPULAÇÃO RURAL DIFUSA BENEFICIADA
COM ABASTECIMENTO D`ÁGUA

Construção do Sistema Adutor do Projeto
Santa Quitéria, com 54,80 km.
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PRODHAM – Realizações de Intervenções
Físicas – Ambientais

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A
POBREZA – FECOP

•

Re c u p e r a ç ã o e d e s e n v o l v i m e n t o
hidroambiental da microbacia hidrográfica
do Açude Comunitário de Tigipió, no
município de Aracoiaba.
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Infraestrutura Hídrica
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•

Implantação de 50 Sistemas de
Abastecimento de Água Simplificado,
com distribuição domiciliar (PACS).

•

Instalação de 17 dessalinizadores.

e regularização do uso de recursos
hídricos, nas Bacias Metropolitana, Alto
Jaguaribe, Coreaú e Parnaíba e o da
complementação do cadastro das Bacias
Baixo e Médio Jaguaribe, Banabuiú e
Salgado.(PROGERIRH II/Financiamento
Adicional).

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE
ORGANIZADA NA GESTÃO DOS RECURSOS
HÍDRICOS

Operação

•
e manutenção da infraestrutura

hídrica

•

Recuperação de 6 barragens com recursos
do BIRD.

•

Conclusão da duplicação da Adutora
Gavião-Acarape.

•

Instalação de macromedidores.

Monitoramento

da quantidade e qualidade

dos recursos hídricos

•

Elaboração dos inventários ambientais
de 10 açudes.

•

Ampliação do número de açudes
monitorados para 135.

•

Realização da batimetria em 5 açudes.

Águas Subterrâneas
•

Realização do monitoramento qualitativo
dos aquíferos das Bacias Potiguar e
Araripe.

Implementação

dos Instrumentos de

Gestão

Realização de 14.649 cadastros de
usuário e 8.030 regularizações do uso
de água.

Estudos e Projetos

sobre

Recursos Hídricos

•

Acompanhamento das ações de revisão
do Plano de Gerenciamento das Águas da
Bacia Metropolitana e da elaboração dos
Planos de Gerenciamento das Águas das
Bacias do Litoral, Acaraú e Coreaú.

•

Elaboração do Plano de Contingência
para Controle de Cheia do Sistema
Jaguaribe.

Águas Subterrâneas
•

Realização de estudos hidrogeológicos
das dunas, nos municípios Beberibe,
Pecém e Paracuru.

•

Realização da modelagem matemática
hidrogeológica do aquífero Médio e
Mauriti, da Bacia do Araripe-CE.

Gestão Participativa

Fiscalização

Apoio às Organizações de usuários de
Água

•

•

Formação de 20 Comissões Gestoras de
Sistemas Hídricos.

•

Apoio e fortalecimento aos Comitês de
Bacias Hidrográficas.

•
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Implementação do projeto de cadastro e
regularização do uso de recursos hídricos,
nas Bacias Curu, Acaraú e Litoral .
Implementação do projeto de cadastro
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TURISMO SUSTENTÁVEL

Realizado

Indicadores Selecionados
2008

2009

Fluxo turístico via Fortaleza (nº)

2.178.395

2.440.000

Taxa de ocupação hoteleira (%)

57,3

2009: 65,0

Índice de interiorização do turismo (%)

65,3

68,0

Prazo médio de permanência do turista (dia)

10,2

11,0

Fonte: SETUR

2009 | Política Setorial

trabalho de promoção do turismo cearense.

Integrada ao eixo “Economia para uma vida
melhor”, a estratégia de desenvolvimento do
Turismo para o Estado do Ceará, alavancada
pela Secretaria de Turismo – SETUR, tem
como premissas básicas: a harmonia com
o crescimento econômico, a preservação
ambiental, a responsabilidade social e o
fortalecimento da identidade e dos nossos
valores culturais. Com esse intuito, tem sido
implementada uma política que prioriza ações
de capacitação e qualificação dos segmentos
envolvidos na cadeia produtiva do setor, de
consolidação de parcerias com os setores
públicos e privados, de captação de negócios,
de realização de importantes investimentos
na infraestrutura turística e de um consistente

Como reflexo dessas iniciativas, o turismo
no Ceará cresceu significativamente entre os
anos de 2006 e 2009, contribuindo para a
geração de emprego e aumentando o nível de
renda da população. Nesse período, o fluxo
turístico via Fortaleza saltou dos 2.062.493
para 2.440.000 visitantes, registrando um
incremento de 18,3% e apresentando um
crescimento médio de 5,7% ao ano. O nível
de empregos nos setores produtores de bens
e serviços de consumo turístico (alojamento e
alimentação) no Estado cresceu de 6,8% ao
ano. A participação da renda gerada pelo
turismo no Produto Interno Bruto da economia
(PIB) passou de 9,9% para 11,7%.

Agregados Turísticos do Ceará – 2006/2009
Período

Agregados

Variações (%)

2006

2009(*)

Total

Anual

2.062.493

2.440.000

18,3

5,7

1.794.369

2.210.000

23,2

7,1

268.124

230.000

-14,2

-4,9

Demanda Hoteleira de Fortaleza

1.082.274

1.320.000

22,0

6,8

Taxa de ocupação hoteleira (%)

57,4

65,0

13,2

4,2

Receita Turística Direta (R$ milhões)

2.496,9

3.782,0

51,5

14,7

Renda Gerada (R$ milhões)

4.369,6

6.618,5

51,5

14,7

Impacto sob o PIB (%)

9,9

11,7

18,4

5,7

Impacto no Setor Serviços (PIB)

13,9

16,5

18,4

5,7

Oferta Hoteleira no Ceará (UHs)

24.294

25.300

4,1

1,3

Empregos (Hotelaria e Alimentação)

111.524

136.000

21,9

6,8

2.950

4.200

42,4

12,4

Demanda Turística Via Fortaleza
Nacional
Internacional

Movimento no Aeroporto (mil Pax)

Fonte: SETUR/CE
(*) dados estimados
Nota: a) O Impacto sobre o PIB é obtido pela relação entre a Receita Turística e o PIB; b) A receita é obtida pelo produto entre
gasto percapita e demanda turística via Fortaleza; e c) O multiplicador dos gastos turísticos utilizado foi 1,75
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A demanda hoteleira de Fortaleza passou
dos 1.082.274 registrados em 2006 para
1.320.000 hóspedes em 2009, apresentando
uma variação de 22,0%, com crescimento
anual de 6,8%. A oferta da rede hoteleira de
Fortaleza, medida pela capacidade instalada
em termos de Uhs, aumentou de 24.294 em
dezembro de 2006, para os atuais 25.300,
verificando-se uma variação de 4,1%.
No mesmo período, a taxa de ocupação
média anual da rede hoteleira de Fortaleza
oscilou entre 57,4% e 65,0%, com média de
crescimento anual de 13,2%.

De acordo com dados de pesquisas realizadas

Principais Mercados Internacionais2006

Principais Mercados Internacionais2009

pela SETUR e informações fornecidas pela
delegacia de imigração da Policia Federal,
os turistas internacionais que visitaram
o Ceará em 2009 residem na Europa,
predominantemente. Dentre os países
europeus, a Itália destacou-se como principal
emissor, respondendo por 26,5% do fluxo,
seguida por Portugal com 15,9%, e pela
França com torno de 6,7%. Os Estados
Unidos participaram com 6,6%.

No mercado nacional, dentre os principais emissores para o Ceará, via Fortaleza, identificou-se
ligeira predominância dos residentes na região Sudeste. O Estado de São Paulo destacou-se como
principal emissor, respondendo por 25,0% do fluxo, vindo em segundo o Distrito Federal 10,1%,
em terceiro o Rio de Janeiro 10,0% e, em quarto lugar, ficou Pernambuco, com 7,9%.
Principais Mercados Nacionais- 2006

100

Principais Mercados Nacionais - 2009
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outubro de 2009, o Ceará ocupou o primeiro
lugar do Nordeste no número de postos de
trabalhos, com saldo positivo de 3.669 novos
empregos no setor de serviços. No período de
janeiro a outubro de 2009, o Ceará registrou
o número de 18.341 mil no saldo de postos
de trabalho formais gerados neste mesmo
setor. Esse número garantiu ao Estado o
segundo lugar do ranking, no Nordeste.

Dados do CAGED (Cadastro Geral de
empregados e desempregados), do
Ministério do Trabalho e Emprego, reforçam
a importância do turismo como vetor de
desenvolvimento econômico no Ceará,
gerador de emprego e renda, uma vez que
os segmentos de alojamento e alimentação
representam cerca de 36,6% dentro do setor
em que a atividade turística está inserida. Em

Evolução do emprego por nivel geográfico segundo setor de serviços
Estados

Outubro 2009

Acumulado Jan a Out 2009

Rank

Admissão

Demissão

Saldo

Admissão

Demissão

Saldo

Bahia

18.192

15.358

2.834

179.963

158.914

21.049

1

Ceará

12.403

8.734

3.669

109.598

91.257

18.341

2

Pernambuco

12.123

10.041

2.082

119.804

107.086

12.718

3

4.268

4

R Grande do Norte

3.861

3.328

533

41.491

37.223

Paraíba

2.246

1.721

525

23.848

19.748

4.100

5

Sergipe

2.198

2.095

103

24.201

21.245

2.956

6

Piaui

1.581

1.187

394

16.460

13.898

2.562

7

Alagoas

2.001

1.380

621

19.410

17.208

2.202

8

Maranhão

3.071

2.765

306

29.635

31.310

-1.675

9

Nordeste

57.676

46.609

11.067

564.410

497.889

66.521

.

Brasil

499.498

429.917

69.581

4.894.082

4.413.075

481.007

.

11,5

10,8

15,9

11,5

11,3

13,8

.

Participação BRx NE

Fonte: MTE – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Lei 4923/65.

Evolução do emprego por nivel geografico segundo setor de serviços
Estados

Outubro 2009

Acumulado Jan a Out 2009

Rank

Admissão

Demissão

Saldo

Admissão

Demissão

Saldo

4.069

3.493

576

42.350

35.693

6.657

1

5.630

3.404

2.226

40.482

35.559

4.923

2

725

436

289

7.851

4.336

3.515

3

Ensino

909

536

373

9.116

6.517

2.599

4

Transportes e

976

802

174

8.947

8.028

919

5

94

63

31

852

1.124

-272

6

12.403

8.734

3.669

109.598

91.257

18.341

....

Alojamento/
Alimentação
Adm Imóveis/
Técnicos
Médicos/
Odontológico

Comunicação
Instituições
Financeiras
Ceará

Fonte: MTE-Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -Lei 4923/65
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Na realidade, o ano de 2009 se constituiu em
um marco à consolidação do Ceará como
destino turístico. Foram iniciadas, concluídas,
ou se encontram em fase de conclusão
importantes projetos, como a continuação
da duplicação da CE 040 entre Fortaleza e
o município de Beberibe; 228 km da Rodovia
Estruturante no litoral oeste; conclusão da
CE-085, correspondendo ao trecho JijocaParazinho – Granja, em um total de 56 km;
nova orla marítima de Camocim, Aeroporto de
Aracati, Rodovia Granja-Viçosa. Além disso,
outros projetos, que se encontram na fase
de atividades preparatórias, ou em licitação,
serão executados a partir de 2010, dentre
os quais se destacam: Centro de Eventos do
Ceará; Acquario Ceará; saneamento do Porto

das Dunas; Centro de Convenções do Cariri;
sinalização turística de Fortaleza e dos litorais
leste e oeste e Jericoacoara; iluminação
das praias e a restauração de importantes
monumentos que fazem parte do patrimônio
histórico do Ceará.
Vale destacar ainda o resultado do trabalho
permanente de promoção do turismo,
utilizando o apelo “Ceará-Viva essa Alegria”,
que deverá proporcionar a visita de cerca de
830 mil visitantes (via Fortaleza) na próxima
alta estação, devendo gerar uma renda
de cerca de R$ 2,1 bilhões na economia
do Estado do Ceará, possibilitando que a
ocupação média hoteleira de Fortaleza supere
a marca de 80%.
REALIZADO

ACUMULADO

EM 2009

2007-2009

60

80

Nº de vôos captados (charters e regulares)

2

4

Nº de roteiros turísticos implantados

2

3

400

600

60

100

8

8

% edificações históricas recuperadas

30

30

km de rodovia construída

57

212

% de urbanização da Beira Mar de Camocim

70

70

% de urbanização da Praia de Iracema realizada

60

100

Nº de empreendimentos turístico captados

02

03

PROGRAMA

PRODUTOS

PROMOÇÃO E

Nº de participação em eventos do trade turístico

MARKETING
DESENVOLVIMENTO DE

Nº de prestadores de serviços turísticos fiscalizados,

DESTINOS E PRODUTOS

cadastrados, classificados e certificados

TURÍSTICOS

% de Equipamentos Turísticos ampliados/
reformados/ recuperados
Percentual de execução de implantação do novo
Centro de Eventos construído

PRODETUR NORDESTE II

realizada

Fonte: SETUR.

2009 | Realizações
Promoção e Marketing
Os números alcançados em 2009, no fluxo
turístico e ocupação hoteleira, são reflexos
de um trabalho permanente de promoção
do turismo através da participação de feiras e

102

eventos nos mercados prioritários, nacionais e
internacionais. Baseado no conceito “Ceará.
Viva essa Alegria”, o Governo do Estado,
por meio da Secretaria do Turismo (SETUR),
criou peças para jornais, revistas, cinemas,
outdoors, folheteria e brindes, que transmitem
toda a vibração de cada recanto cearense,
atraindo turistas dos mais diversos estilos.
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Desenvolvimento de Destinos e
Produtos Turísticos

Centro

de

Eventos

do

Ceará

Em 2009, o turismo de eventos foi responsável
por 9% do movimento turístico do Estado.
A construção do Centro de Eventos, com o
investimento de R$ 279 milhões, teve seu
início neste ano e conta com mais de 15% da
obra executada. O equipamento ocupará uma
área total de 173 mil metros quadrados (com
urbanização, estacionamento e edificação).
Ampliação

Pista de Pouso e construção
do Aeroporto de Aracati

da

do terminal

Ampliação e modernização do aeroporto
de Aracati, incluindo a construção da pista
de pouso e o terminal de passageiros, onde
serão gastos cerca de Cr$ 16,7 milhões.
Construção do
Cariri,

em

Centro

de

Convenções

do

Crato

Orçado em R$ 8 milhões, o Centro de
Convenções do Cariri irá contemplar diversas
atividades culturais e sociais, como seminários,
cursos profissionalizantes, exposições, feiras,
teatro, entre outras.
Sinalização Turística

de

Fortaleza

e litoral

oeste

Instaladas em Fortaleza 578 placas, 487
braços e 55 colunas em regiões de grande
fluxo. A sinalização no litoral oeste atende
ramais turísticos na CE 085, passando
pelos municípios de Caucaia, São Gonçalo
do Amarante, Paracuru, Paraipaba, Trairi,
Itapipoca, Amontada, Itarema, Acaraú, Cruz,
Jijoca de Jericoacoara e Camocim.
Construção
de Assis

do roteiro religioso

Caminhos

O projeto Caminhos de Assis é um roteiro
turístico religioso, destinado aos romeiros que
se dirigem a pé para Canindé. Orçada em
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

R$ 1.276.950,49, destina-se à construção
de 5 abrigos, paradas ao longo da estrada,
com refeitório, dormitório, oratório e obelisco.
Dois núcleos de abrigos estão em fase de
conclusão, 2 iniciados e 1 a ser iniciado em
2010. O Projeto irá estruturar 136,43 km de
estrada, ligando os municípios de Maranguape
e Canindé. O objetivo é transformar a rota
de peregrinação a Canindé em um produto
turístico completo. Ao longo do percurso,
será preparado um cenário religioso em que
os peregrinos tenham uma boa acolhida e a
segurança necessária para o prosseguimento
tranquilo de sua viagem.
PRODETUR NACIONAL

Duplicação da CE 040
Cascavel / Beberibe

no

Trecho Iguape /

Duplicação de 44,5 km da rodovia CE-040.
O trecho total vai da entrada do Iguape
(Aquiraz) até o município de Beberibe. A obra
é continuação da duplicação já realizada
na rodovia entre Fortaleza e Iguape, no
município de Aquiraz. A duplicação conta
com financiamento do Ministério do Turismo
e Tesouro Estadual, no valor de R$ 76
milhões, e repercutirá como contrapartida
do PRODETUR Nacional, programa que terá
inicio em 2010, para o desenvolvimento do
Polo Litoral Leste.
Santuário Nossa Senhora
São Benedito - CE

de

Fátima –

em

Em convênio com a Diocese de Tianguá,
a SETUR apoia a execução de obras de
construção do piso do templo central,
presbistério, capela do Santíssimo, sacristia,
além da sonorização do Santuário de Nossa
Senhora de Fátima, em São Benedito. O
Santuário de Fátima é um equipamento
religioso, que teve suas obras iniciadas no
ano de 2005 e serão concluídas em março
de 2010.
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PRODETUR NORDESTE II
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Estradas

do

PRODETUR II – Litoral Oeste

Conclusão de 228 km de estradas,
qualificando o acesso às praias do Litoral
Oeste, através dos 5 trechos que interligam as
localidades de Aracatiara a Itarema, Gijoca
de Jericoacoara a Parazinho, Amontada a
Aracatiara e ao Icaraí, e de Amontada a
Parazinho e a Granja. Além disso, integrará
a região da serra da Ibiapaba aos Municípios
de Granja e Viçosa. A iniciativa valoriza ainda
o roteiro CEPIMA (Ceará-Piauí-Maranhão),
integrando os estados do Ceará, Piauí e
Maranhão com recursos previstos da ordem
de R$ 21,3 milhões, oriundos do Programa
de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR
II).
Restauração
Turismo

e reforma do

Centro

da

Beira Mar

de

Camocim

No interior do Estado, destaca- se a
requalificação da avenida Beira Mar da
Orla marítima de Camocim, cartão postal
do município de forte capacidade turística do
estado, onde estão sendo gastos recursos de
cerca de R$ 2,1 milhões.
Construção
da Lagoinha

do
em

Binário de Acesso
Paraipaba

à

Praia

Obra de infraestrutura para melhoria de
acesso (5 km de pavimentação asfáltica na
entrada da localidade) à Praia da Lagoinha,
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Restauração

do

Palácio

da

Abolição

Iniciado em 2009, o projeto pretende devolver
sua função original como sede do Governo
Estadual, 38 anos após sua inauguração. A
iniciativa do Governo vai assegurar também
a revitalização de um equipamento histórico
e turístico, que atualmente encontra-se em
estado de degradação. As obras, orçadas em
R$ 37,3 milhões, vão englobar todo o projeto
de edificação, que soma 7.641,71 metros
quadrados de área construída.
Novo

acesso ao

Cumbuco

Obras de pavimentação do acesso rodoviário
às praias do litoral oeste do Ceará
Restauração

de

O Centro de Turismo conta com 104 lojas
que comercializam e promovem o artesanato,
além de outros produtos típicos cearenses.
Estão sendo reformados os blocos norte,
central e sul. Nesse sentido, todos os esforços
estão sendo feitos para melhoria de 26 lojas
de artesanato e produtos típicos cearenses,
cozinha, área de serviço, câmeras frigoríficas,
vestiários, WCs, restaurante, lanchonete e
quiosque.
Urbanização

localizada no município de Paraipaba,
distante 97 km de Fortaleza.

do

Museu Sacro,

em

Aquiraz

O Museu Sacro, inaugurado há quarenta
e dois anos, está sendo restaurado. Possui
acervo com mais de 450 peças oriundas,
principalmente, do espólio dos jesuítas.

2010 | Propostas
Acquário Ceará

Início das obras do Acquário Ceará,
que será construído no antigo prédio do
DNOCS, na Praia de Iracema. Será o
primeiro aquário internacional da América
Latina. O equipamento, de cunho científicoeducacional, tornar-se-á um importante
atrativo de visitação, fortalecendo o turismo
do Ceará. Orçado em R$ 250 milhões, com
21,5 mil metros quadrados de área construída
e tanques com capacidade para 15 milhões
de litros d’água, o Acquário Ceará é um dos
mais importantes investimentos do Governo
do Estado.
Recuperação do Teatro Carlos
Câmara
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Saneamento do Porto das Dunas

Realização da ampliação e implantação
do sistema de abastecimento de água e
esgotamento sanitário do Porto das Dunas,
onde serão construídos: estação elevatória,
adutora com extensão total de 6.041m,
dois reservatórios de 1.500 m³, rede de
distribuição, ligações prediais e rede coletora
de esgotos, em benefício de quase 13 mil
habitantes.
Construção do Aeroporto de
Jericoacoara

O equipamento, localizado no litoral oeste
do Ceará, a 30 km da sede do município de
Cruz e a 25 km da praia de Jericoacoara,
terá a função específica de incentivar o
comércio exterior ao facilitar o transporte de
flores cultivadas na Serra da Ibiapaba. Com
área total de 3.517,45 metros quadrados e
pista de 2.200m por 45m, o aeroporto terá
a capacidade de operar com cerca de 1.200
decolagens por ano e estará apta a receber
aeronaves tipo Airbus A-330 ou Boeing 767300. Serão investidos R$ 54 milhões na obra,
que terá um prazo de aproximadamente 1
ano e meio para ser concluída.
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Portais do Ceará

Já foram licitadas as obras dos Portais
do Ceará, que são estruturas que ficarão
localizados na entrada dos municípios,
identificando os destinos turísticos de forma
marcante para os visitantes.
CE 453

Início das obras de restauração e alargamento
da rodovia no trecho Ce 040 Facundes
/ Iguape, com extensão de 9,2 km, obra
licitada. Início para 2010.
Sinalizações Turísticas do litoral
leste e da Serra da Ibiapaba.

A conclusão dos projetos de sinalização
turística dos litorais leste e oeste conta
com recursos no valor de R$ 4,5 milhões,
provenientes do Ministério do Turismo e
Governo do Estado.
Programa Nacional do
Desenvolvimento do Turismo
(PRODETUR NACIONAL)

O Programa terá seu inicio em 2010, com
recursos previstos de US$ 250 milhões,
sendo US$ 150 milhões oriundos do Banco
Interamericano do Desenvolvimento (DIB)
e US$ 100 milhões como contrapartida do
Governo do Estado. Implementará obras
no litoral leste, na Ibiapaba e no Maciço de
Baturité. A previsão é que o Estado utilize os
recursos em até 3 anos. A primeira obra com
recursos do PRODETUR NACIONAL será a de
saneamento do Porto das Dunas.
Promoção e Marketing

Continuidade das ações de divulgação
do Ceará nos mercados local, nacional e
internacional.
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Recuperação do Teatro Carlos Câmara,
desativado há mais de 14 anos. Voltará a
funcionar com a realização de reforma e
ampliação do equipamento. O valor estimado
da obra é da ordem de R$ 3, 2 milhões e
será pago através de recursos orçamentários
oriundos do Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID/BNB e Tesouro do
Estado.
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Desenvolvimento Urbano e Regional

DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL

Gestão Pública por Resultados – GPR
Evolução dos Indicadores
Realizado

Indicadores Selecionados

2008

2009

População de Fortaleza beneficiada com água tratada pela Cagece (%)

97,66

97,87

População do Interior (CE exceto Fortaleza) beneficiada com água tratada pela

96,40

96,51

População de Fortaleza beneficiada com esgotamento sanitário pela Cagece (%)

51,43

52,24

População do Interior (CE exceto Fortaleza) beneficiada com esgotamento sanitário

20,42

21,01

Famílias atendidas com habitação (nº)

1.054

2.286

Famílias atendidas com banheiro (nº)

5.570

1.993

Cagece (%)

pela Cagece (%)

( 1.687 kits+
306 MSDs)
Fonte: Secretaria das Cidades

2009 | Política Setorial
A política setorial executada pela Secretaria
das Cidades (SCidades) tem por finalidade
alcançar os Resultados Estratégicos Melhoria
das Condições de Habitabilidade, Cidades
e Regiões Competitivas com Estruturação
Adequada e Gestão Municipal Fortalecida,
e através das suas ações desenvolvidas,
contribuir para o desenvolvimento do Estado
do Ceará.
Tendo por critério básico a participação da
sociedade em todos os seus processos e a
inclusão social como preocupação central,
tem sido planejadas e executadas atividades
que, ao tempo em que resgatam a autoestima
dos cearenses, constroem as bases para
uma “Sociedade Justa e Solidária” e uma
“Economia para uma Vida Melhor”.
Na área de Política Habitacional, destacase o Estado do Ceará como o primeiro a
apresentar 100% de adesão ao Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social.
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Em 2009, foi estruturado e começou a ser
operacionalizado o Conselho Gestor do
Fundo Estadual de Habitação de Interesse
Social, instituído o Fundo Estadual de
Habitação de Interesse Social - FEHIS e
contratada a elaboração do Plano Estadual
de Habitação de Interesse Social. Ao final de
2010, o Estado colocar-se-á na situação de
gestão plena do Sistema.
Para concretização desse objetivo, a SCidades
vem realizando, entre outras atividades,
oficinas de capacitação para orientar as
prefeituras municipais na elaboração dos
Planos Locais de Habitação de Interesse
Social. O grande salto qualitativo desse
processo tem sido a participação popular e
a possibilidade de controle social efetivo na
aplicação de todos os recursos destinados
à construção e melhorias de habitações de
interesse social.
Para execução da Política Habitacional, em
2009, foram utilizados recursos do Tesouro
e do Fundo Estadual de Combate à Pobreza
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A sistemática de trabalho adotada extrapola
a construção de habitações (2.286 unidades),
de banheiros (1.993 unidades) e de fogões
ecoeficientes (8.030 unidades), incluindo a
preocupação em garantir a sustentabilidade
dos investimentos. Para tanto, foram
planejadas e desenvolvidas atividades de
caráter social com três focos principais:
mobilização e participação comunitária;
educação sanitária e ambiental e geração
de emprego e renda. Deu-se continuidade
ainda à diretriz governamental de destinar
10% das unidades habitacionais produzidas
às pessoas idosas e/ou deficientes, em todos
os empreendimentos.
Merece destacar no ano em análise, a
participação da SCidades na coordenação
do grupo de trabalho que mobilizou e
agregou sindicatos, associações e instituições
responsáveis pela construção civil e aprovação
de projetos, contribuindo para agilizar os
trâmites necessários à implementação do
Programa Minha Casa Minha Vida, do
Governo Federal.
Para atendimento aos municípios com até 50
mil habitantes, foi criada, no final do ano de
2009, uma nova modalidade de atendimento.
Realizou-se um leilão em que o Governo do
Estado ofertou um número determinado de
unidades habitacionais a serem financiadas
com recursos do FECOP, arrematando os lotes
aqueles municípios que apresentaram, como
contraproposta (lance), o maior número de
unidades do mesmo tipo a serem construídas
com recursos próprios.
Como critérios para participação no leilão,
foram considerados ainda o Índice de
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

Desenvolvimento Social – IDS e o Déficit
Habitacional de cada município. As unidades
habitacionais deverão beneficiar famílias
com renda per capita de até 0,5 salários
mínimos.
Com a execução desse projeto, serão
beneficiados, em 2010, 34 municípios e
construídas 5.192 unidades habitacionais,
das quais 3.000 com recursos do Estado e as
demais com recursos próprios das prefeituras
municipais.
A Política de Saneamento tem por balizamento
a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007,
a qual estabelece as diretrizes nacionais
para a política federal de saneamento
básico e colocam como primeiro princípio
fundamental, a universalização do acesso aos
serviços de abastecimento de água potável e
esgotamento sanitário.
As ações coordenadas pela SCidades são
executadas pela CAGECE, que atende 149
dos 184 municípios cearenses, levando água
tratada a 4,87 milhões de pessoas, o que
representa um índice de 97,16% de cobertura
com serviços de abastecimento de água. O
sistema de coleta e tratamento de esgoto
apresenta um índice de cobertura de apenas
35,78% no Estado e beneficia 1,79 milhão
de habitantes no Ceará.
As metas de governo de cobertura da
população com água tratada foram superadas
em 2009, tanto em Fortaleza como nos
municípios do interior do Estado. O alcance
das metas deu-se em consequência da
implantação de ações de expansão e
melhorias nas redes de distribuição de água
e do incremento significativo de ligações,
devido à realização de programas de combate
a fraudes, que regularizaram a situação de
ligações clandestinas.
Na cobertura da população do interior com
serviços de esgotamento sanitário, atingiu-
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– FECOP, acrescidos de recursos do Governo
Federal – CAIXA e de recursos oriundos
de convênios com bancos particulares,
destinados à execução do Programa de
Subsídio à Habitação de Interesse Social PSH.
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se um percentual de atendimento além
do planejado, tendo havido expansão de
rede de esgotamento sanitário, executada
principalmente através dos programas
Alvorada, Pro-Saneamento IV. Apenas na
cobertura da população de Fortaleza não foi
possível o alcance da meta estabelecida.
Destacando as metas pactuadas no contrato
de empréstimo SWAP II, observou-se, com
relação às ligações urbanas de água, um
incremento de 45.094 ligações entre os
anos de 2008 e 2009 (janeiro a outubro),
superando em 29,7% as metas contratadas,
alcançando 186.823 ligações. Tal fato foi
viabilizado pelo desenvolvimento de ações
como: implantação do projeto de venda
de ligações porta a porta; promoção de
seminários educacionais sobre a utilização de
água potável; desenvolvimento de parcerias
com forma de viabilizar novas ligações;
execução de melhorias operacionais, para
o funcionamento do sistema de forma mais
eficiente; e intensificação da campanha para
recuperação de clientes.
No que se refere ao esgotamento sanitário,
observa-se também que houve um incremento
de 18.757 ligações urbanas de esgoto entre
os anos de 2008 e 2009 (janeiro a outubro),
superando em 34,1% a meta estabelecida,
alcançando 78.199 ligações. Nota-se que
parte da população opta ainda pelo uso de
fossas sépticas individuais ou por outras formas
de despejo dos dejetos. Contudo, a CAGECE
desenvolve várias medidas como forma de
ampliar as ligações, tais como a intensificação
das visitas aos clientes, para conscientização
da utilização do esgoto sanitário; intensificação
dos serviços de cadastro e verificação
de interligação de esgoto; promoção de
seminários de conscientização da necessidade
do esgotamento sanitário e atualização
do cadastro das obras de esgotamento
sanitário.
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A Política Estadual de Desenvolvimento
Urbano tem sido implementada no espaço
territorial da Região Metropolitana de
Fortaleza, por meio de projetos estruturantes,
e nos municípios do interior do Estado, através
de obras de requalificação urbana.
Dentre os Projetos Estruturantes, destacam-se
o Projeto de Melhoria Urbana e Ambiental
do Rio Cocó – PROMURB Cocó e o Projeto
de Melhorias Urbanas e Ambientais do Rio
Maranguapinho – PROMURB Maranguapinho.
Ambos têm por objetivo geral a melhoria das
condições de habitabilidade da população
que atualmente reside na faixa de alagamento,
em situação de alto risco, bem como a
recuperação socioambiental dos Rios Cocó
e Maranguapinho.
Ainda em inicio de implantação, o PROMURB
Cocó, com intervenção em Fortaleza,
Pacatuba, Maracanaú e Itaitinga, deverá
executar obras de dragagem, controle das
inundações, remanejamento das populações
ribeirinhas residentes nas áreas de risco,
construção de unidades habitacionais e obras
de urbanização e saneamento ambiental.
Esse projeto, ao seu término, beneficiará cerca
de 8.315 famílias (42.000 habitantes) e tem
o custo total orçado em R$ 275,7 milhões,
com financiamento da da Caixa Econômica
Federal, com recursos provenientes do FGTS/
PAC.
O PROMURB Maranguapinho tem por área
de intervenção os municípios de Fortaleza,
Maracanaú, Maranguape e Caucaia. É
constituído por cinco grandes componentes:
estudos de desapropriações das áreas
afetadas; obras hídricas; habitacional;
urbanização e saneamento ambiental, além
do componente de Trabalho Técnico e Social,
que corresponde ao cadastro socioeconômico
das famílias a serem relocadas, do plano
de reassentamento e de trabalho de
desenvolvimento comunitário. O Projeto,
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

quando concluído, beneficiará diretamente
75 mil pessoas e está orçado em R$ 281,0
milhões, através do Programa de Aceleração
do Crescimento – PAC, com contrapartida do
Governo Estadual.
Nos municípios do interior do Estado, foram
realizadas cerca de 103 obras, beneficiando
59 municípios, incluindo: urbanização de
áreas degradadas; construção de praças e
parques; obras de pavimentação; construção e
reforma de equipamentos públicos, tais como
centros de cultura e artesanato, bibliotecas
e mercados públicos. Esses projetos foram
executados por meio de convênios firmados
com as prefeituras municipais e contaram
com o apoio dos parlamentares estaduais e
federais, através do Programa de Cooperação
Federativa (PCF).
A Política de Desenvolvimento Regional
tem sido implementada baseada em três
componentes: Apoio ao Fortalecimento da
Base Econômica Local e Regional; Gestão
Regional e de Ordenamento do Território.
O Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos
Produtivos Locais do Ceará (NEAAPL-CE),
constituído em 2007, no qual a SCidades
exerce o papel de coordenação, caracterizase como um importante instrumento do Estado
para articular, com o Governo Federal, as
ações referentes à política pública nacional
de apoio aos APLs.
Em consequência dos esforços despendidos,
foram apoiados, em 2009, 41 Projetos
Produtivos, beneficiando um total de 1.512
pessoas. Para tanto, contaram-se com
recursos do Fundo Estadual de Combate à
Pobreza – FECOP, que financiou 25 Projetos,
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio – MDIC, com 11 Projetos, e de
outros parceiros, com 5 Projetos.
Em uma perspectiva mais ampla, a Política
de Desenvolvimento Regional em execução
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pela SCidades tem como instrumentos de
implementação dois Projetos Especiais de
caráter estruturantes. Trata-se do Projeto
de Desenvolvimento Econômico Regional
- Cidades do Ceará I (Cariri Central) e do
Projeto de Desenvolvimento Urbano Regional
- Cidades do Ceará II (Baixo Jaguaribe/Vale
do Acaraú).
O Projeto Cidades do Ceará – Cariri
Central tem por área de intervenção a
Região Metropolitana do Cariri (RMC),
recém-instituída como tal, por meio da
Lei Complementar Nº 78, de 26 de junho
de 2009. Envolve além do CRAJUBAR
– conglomerado urbano formado pelos
municípios Crato, Juazeiro do Norte e
Barbalha -, outros seis municípios de seu
entorno imediato – Caririaçu, Farias Brito,
Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e Santana
do Cariri.
Os critérios utilizados para sua seleção
levaram em consideração, entre outros:
os investimentos públicos já existentes na
região, a existência de atividades produtivas
competitivas para o Estado, notadamente
a indústria de calçados e o turismo; o
elevado poder de atração de investimentos
e de geração de empregos formais; a
capacidade dessas atividades em alavancar
o desenvolvimento da região; e o processo
de polarização regional constituído por mais
de um município.
O Projeto Cidades do Ceará (Cariri Central)
constituirá, por todo o exposto, experiência
piloto a ser replicada nas demais regiões do
Estado. Por meio dele, a SCidades pretende
consolidar, na RMC, um polo estratégico de
desenvolvimento socioeconômico e ambiental,
com base em suas potencialidades e mediante
a execução de ações de incentivo às atividades
econômicas mais competitivas, voltadas
para a criação de novas oportunidades
de geração de emprego e renda e para a
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redução das desigualdades inter-regionais.
Entre seus objetivos específicos estão:
melhorar a infraestrutura urbana; promover
o desenvolvimento econômico; e ampliar
a capacidade de gestão regional do Cariri
Central.
Com implementação prevista para um intervalo
de cinco anos e investimentos que totalizam
U$$ 66 milhões, com aproximadamente
70% tomado em empréstimo junto ao Banco
Mundial, o Projeto prevê um conjunto de
ações, distribuídas em 3 Componentes:
Qualificação Territorial, Inovação e Apoio
aos Arranjos Produtivos Locais (APLs) e Gestão
Regional e Fortalecimento Institucional.
Outra conquista merecedora de destaque
foi a execução, com recursos de doação
do Governo Japonês e suplementada pelo
Tesouro do Estado, de estudos, planos e
projetos executivos, que permitirão o início
de sua implementação em 2010.
O Programa Cidades do Ceará Baixo
Jaguaribe/Vale do Acaraú utilizou, para
a definição da sua área de atuação, a
estruturação espacial e regional proposta pelos
estudos contidos no documento “Reduzindo
a Pobreza Através do Desenvolvimento
Econômico do Interior do Estado”, que
identifica as bases do sistema urbano estadual
através de uma divisão política do Estado do
Ceará. Dentro dessa divisão, a região do
Baixo Jaguaribe se destaca pela presença de
três municípios-polo: Russas, Morada Nova,
Limoeiro do Norte. Com relação à região do
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Vale do Acaraú, as ações serão concentradas
no município de Sobral.
A escolha das regiões tomou como parâmetros
o volume de recursos a serem negociados;
a capacidade de resposta imediata aos
investimentos aplicados; a maior concentração
populacional; e a equidistância da capital. As
regiões definidas como prioritárias destacamse pela incidência de fatores relevantes à
indução do processo de desenvolvimento
socioeconômico no interior do Estado, tais
como maior dinamismo econômico, estrutura
urbana consolidada, boa infraestrutura de
serviços sociais, maior concentração de
instituições públicas e privadas atuando na
área, entroncamento de transportes e maior
facilidade de comunicação.
A implementação do Programa envolve
recursos de US$ 106,636 milhões, com 70%
financiados pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e 30% de recursos
próprios do Governo do Estado e Prefeituras
Municipais.
Como fases do Programa, foram realizadas
70 visitas técnicas às regiões do Baixo
Jaguaribe e Vale do Acaraú, objetivando
discutir temas relevantes com os atores locais,
e elaborados 10 estudos com vistas à análise
da viabilidade da carteira preliminar dos
projetos pertinentes.
Finalmente, discriminam-se, a seguir,
os principais produtos por Programa da
SCidades.
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PROGRAMA

PRODUTOS

Saneamento

Ligação domiciliar de água realizada

REALIZADO

ACUMULADO 2007-2009

EM 2009
37.547

Ambiental

2007 – 82.517
2008 – 69.480
2009 – 37.547

39.355

Desenvolvimento Urbano e Regional

ACUMULADO = 189.544
Ligação domiciliar de água efetivada

2007 – 53.919
2008 – 68.851
2009 – 39.355
ACUMULADO = 162.125

Ligação domiciliar de esgoto realizada

22.839

2007 – 26.462
2008 – 33.329
2009 – 22.839
ACUMULADO = 82.630

Ligação domiciliar de esgoto efetivada

18.588

2007 – 14.359
2008 – 26.461
2009 – 18.588
ACUMULADO = 59.408

Aterro sanitário implantado

0

2007 – 0
2008 – 0
2009 – 0
ACUMULADO = 0

Centro de reciclagem implantado

0

2007 – 0
2008 – 0
2009 – 0
ACUMULADO = 0

Estação de transferência implantada

0

2007 – 0
2008 – 0
2009 – 0
ACUMULADO = 0

Melhoria Sanitária Domiciliar

306

2007 – 3.888
2008 – 3.975

implantada

2009 – 306
ACUMULADO = 8.169
Habitacional Unidade habitacional (moradia)
construída

2.286

2007 – 1.223 RMF + 188 INT =1.411
2008 – 925 RMF + 129 INT = 1.054
-100 Farol Novo, havia erro= 954
2009 –1.299 RMF + 987 INT = 2.286
ACUMULADO = 4.651

Regularização fundiária realizada

0

2007 – 0
2008 – 0
2009 – 0
ACUMULADO = 0

Fogão com eficiência energética
construído

8.030

2007 – 2.530
2008 – 4.491
2009 – 8.030
ACUMULADO = 15.051
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PROGRAMA

PRODUTOS

REALIZADO

ACUMULADO 2007-2009

EM 2009
Habitacional

Kit sanitário implantado

1.687

2007 – 115 RMF + 387 INT = 502
2008 – 83 RMF +1.512 INT = 1.595

Desenvolvimento Urbano e Regional

2009 – 342 RMF + 1.345 = 1.687
ACUMULADO = 3.784
Área de Assentamento Precário

0

2007 – 0
2008 – 1

(favela) urbanizada

2009 – 0
ACUMULADO = 1
Estruturação e Obra urbana implantada
Requalificação
Urbana

108

2007 – 0
2008 – 127
2009 – 108
ACUMULADO = 235

Edificação pública construída /

8

2007 – 0 CONSTR + 0 REFOR= 0
2008 – 0 CONSTR + 7 REFOR = 7

reformada

2009 – 2 CONSTR + 6 REFOR = 8
ACUMULADO = 15
Desenvolvimento e
Integração
Regional

Pessoa (mão-de-obra) capacitada

1.512

2007 – 0
2008 – 115
2009 –1.512
ACUMULADO = 1.627

Capacitação realizada

69

2007 – 0
2008 – 8
2009 – 69
ACUMULADO = 77

Arranjo Produtivo Local apoiado

42

2007 – 17 APLs + 0 FECOP = 17
2008 – 16 APLs + 24 FECOP = 40
2009 – 17 APLs + 25 FECOP = 42
ACUMULADO = 99

Evento realizado (feiras, missões

7

2007 – 6 Apoio + 1 Realização =7
2008 – 7 Apoio + 4 Realização =11

técnicas, etc)

2009 – 5 Apoio + 2 Realização = 7
ACUMULADO = 25
Ação de gestão municipal implantada
Cidades do
Ceará – Cariri em Prefeitura
Central

2

2007 – 0
2008 – 1
2009 – 1
ACUMULADO = 2

Fonte: Secretaria das Cidades

2009 | Realizações

a conclusão da obra de ampliação do
Sistema de Abastecimento de Água - SAA
de Mombaça e Santa Quitéria, inserida
no Programa Sanear II.

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE
HABITABILIDADE

Saneamento Ambiental
Abastecimento de Água
•

Beneficiamento de 4.120 pessoas, com
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•

Implantação de Sistemas de Fluoretação
em 6 localidades, por meio do Programa
Brasil Sorridente, financiado pelo
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•

Beneficiamento de 7.547 pessoas, com
a conclusão da obra de ampliação do
Sistema de Abastecimento de Água SAA de Lagoa do Mato, no município de
Itatira, no âmbito do Programa KfW II.

•

Conclusão da Recuperação da 1ª etapa
da Adutora Aldeota-Mucuripe (trecho
viaduto da Av. Santos Dumont). A 2ª
etapa encontra-se em execução, com
previsão de conclusão para 2010.

•

Em execução as obras de ampliação
de Sistemas de Abastecimento de Água
em 6 localidades do município de
Aracati (Cajazeiras-Cacimba Funda,
Santa Tereza-Córrego dos Fernandes e
Outeiro-Tábua Lascada), 2 localidades
do município de Russas (Miguel Pereira
e Peixes) e 1 localidade do município de
Jaguaruana (Borges).

•

Melhorias Sanitárias Domiciliares
•

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.

•

Em execução, as obras de implantação
(1ª Etapa) e ampliação (2ª Etapa) do
Sistema de Esgotamento Sanitário – SES,
do município de Maranguape, com
recursos do Programa de Aceleração do
Crescimento e Sanear II, beneficiando
8.773 famílias.

•

Início das obras de implantação do
Sistema de Esgotamento Sanitário – SÉS,
de Fortaleza, sub-bacias de esgotamento
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Beneficiamento de 1.255 pessoas, com
a execução de 306 Melhorias Sanitárias
Domiciliares - MSDs (banheiros), no
âmbito do Programa de Saneamento
Ambiental, como contrapartida do Projeto
Alvorada, do Governo Federal.

PAC São Francisco - Projetos de SAA e
SES
•

Esgotamento Sanitário
•

Em execução, a implantação do
Sistema de Esgotamento Sanitário –
SES, em Jericoacoara, que beneficiará
aproximadamente 3.149 pessoas.

Execução de 27% do serviço de elaboração
dos projetos de sistema de abastecimento
de água e esgotamento sanitário, para 22
municípios inseridos na área de influência
direta da interligação da Bacia do Rio São
Francisco com o nordeste setentrional,
no Estado do Ceará, aplicando recursos
da ordem de R$ 1,6 milhão, oriundos
da Funasa, para beneficiamento das
sedes dos municípios de Alto Santo,
Jaguaretama. Jaguaribara, Orós, Baixio,
Cedro, Ipaumirim, Lavras da Mangabeira,
Umari, Abaiara, Aurora, Barro, Mauriti,
Milagres, Jati, Missão Velha, Penaforte,
Porteiras, Brejo Santo, Jaguaribe, Jardim
e Quixelô.

Saneamento - Gestão
•

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.
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SE-¬02, SD-07 e SD-08, financiadas pelo
Programa de Aceleração do Crescimento
¬PAC e Sanear II, com incremento de
27.938 ligações.

Ministério da Saúde / Fundação Nacional
de Saúde - Funasa, com contrapartida
da Cagece, perfazendo um total de 95
localidades.
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•

•

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), obtendo o troféu bronze.

•

Participação da Cagece no Prêmio
Nacional da Qualidade no Saneamento –
PNQS, tendo sido premiadas 4 unidades
de negócios: 1 com troféu bronze (UNBBJ)
e 3 (UNMTL, UNMTO e UNMTN) com
troféu prata.

•

Participação da Cagece no Prêmio Ceará
da Gestão Pública – PCGF, recebendo o
troféu prata.

•

Em fase final de licitação, os Planos
Municipais de Saneamento Básico – PMSB,
do Cariri Central, que, em atendimento
à lei 11.447/2007, beneficiará os
municípios de Crato, Juazeiro do Norte,
Barbalha, Altaneira, Caririaçu, Farias
Brito, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda
e Santana do Cariri.

Destinação Final

dos

Nova Russas, Quixadá, Ipu, Assaré, Icó,
Iguatu e Milagres, beneficiando mais 93
municípios do Estado do Ceará.
Projetos executivos de aterros sanitários
regionalizados
•

Em elaboração, o projeto executivo do
aterro sanitário regionalizado consorciado
de Paracuru, que beneficiará também os
municípios de Paraipaba e Trairi.

•

Em elaboração, o projeto executivo do
aterro sanitário regionalizado consorciado
do Cariri Central, com recursos oriundos
de Convênio celebrado entre a FUNASA
e o Governo do Estado do Ceará, que
beneficiará os municípios de Crato,
Juazeiro do Norte, Barbalha, Altaneira,
Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão
Velha, Nova Olinda e Santana do
Cariri.

•

Em fase de licitação, a contratação
dos projetos dos aterros sanitários
consorciados regionalizados para as
regiões de Camocim, Sobral, São
Benedito, Icó e Milagres, com recursos
oriundos de Convênio celebrado entre
a FUNASA e o Governo do Estado
do Ceará, que contemplam projetos
executivos de engenharia para esse fim
e para o centro de triagem e estações
de transferência, incluindo os estudos
ambientais, análise econômico-financeira
e revisão do plano de gestão, planos de
operação, manutenção e monitoramento
das unidades projetadas e projeto de
encerramento de lixões existentes.

•

Em fase de licitação, a contratação do
projeto executivo para implantação de
aterro sanitário regionalizado e suas
unidades correlatas do município de Pedra
Branca, que beneficiará os municípios
de Boa Viagem, Dep. Irapuan Pinheiro,
Milhã, Mombaça, Piquet Carneiro,

Resíduos Sólidos

Consórcios Públicos
•

•

Formalização de 8 Consórcios Públicos
Regionais de Resíduos Sólidos para as
regiões de Camocim, Sobral, São Benedito,
Crato, Limoeiro do Norte, Pacatuba,
Jaguaribara e Tauá, beneficiando 67
municípios.
Em fase de licitação, a formação de
mais 15 Consórcios Públicos Regionais
de Resíduos Sólidos para as regiões
de Aracati, Cascavel, Acaraú, Itapajé,
Itapipoca, Pacajus, Canindé, Crateús,
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•

•

Aprovação, pelo Ministério das Cidades,
do repasse de recursos para contratação
dos projetos executivos dos aterros
sanitários regionalizados consorciados
dos municípios de Iguatu e Limoeiro do
Norte, estando em fase de atividades
preparatórias para a realização de
licitação.
Em negociação, junto ao Ministério
das Cidades, o aporte de recursos para
contratação dos projetos executivos
dos aterros sanitários regionalizados
consorciados para os municípios da
região de Tauá, Quixadá e Aracati.

Unidades Sanitárias (Kits Sanitários)
•

Fogões com eficiência energética (fogões
ecoeficientes)
•

Aquisição de Equipamentos
•

Entrega de equipamentos para a Usina de
Triagem e Beneficiamento de Resíduos –
UTBR, do município de Maracanaú.

Infraestrutura Sanitária – Abatedouros
Públicos Regionalizados
•

Conclusão das obras civis dos abatedouros
públicos dos municípios de Pedra Branca,
Forquilha, Mucambo, Nova Olinda,
Camocim e Tamboril.

•

Conclusão do plano de gestão de
abatedouros pré-regionalizados do
Estado do Ceará.

Habitação

de Interesse

•
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Beneficiamento de 1.850 pessoas, com
a execução de 240 pequenas reformas
em unidades habitacionais, em Fortaleza
(Projeto Farol Novo), com recursos
do FECOP, por meio do Programa
Habitacional.

Indenizações
•

Social

Beneficiamento de 11.430 pessoas,
com a entrega de 2.286 unidades
habitacionais de interesse social, sendo
1.282 em Fortaleza (Residencial Dom
Helder Câmara - Projeto Litoral Oeste;
Residencial Gengibre - Projeto Farol Novo
e Residencial Leonel Brizola - Projeto
Maranguapinho) e 1.004 unidades
habitacionais em 20 municípios do

Beneficiamento de 40.150 pessoas
com a entrega de 8.030 fogões com
eficiência energética, em 33 municípios
do interior, com recursos do Programa
Habitacional, no montante de R$ 2,6
milhões, provenientes da fonte de recursos
FECOP.

Pequenas Reformas

Unidades Habitacionais
•

Beneficiamento de 8.435 pessoas, com a
entrega de 1.687 unidades sanitárias, em
29 municípios do interior, com recursos
do Programa Habitacional, no valor de R$
2,5 milhões, oriundos do FECOP.

Pagamento de 408 indenizações
por desapropriação de imóveis e/ou
benfeitorias, em Fortaleza, realizadas por
meio do Programa Habitacional, sendo
378 no Projeto Maranguapinho - Trecho
I, utilizando recursos do Tesouro Estadual,
e 30 no Projeto Farol Novo, com recursos
do Governo Federal.

Trabalho Técnico Social
•

Beneficiamento de 9.422 famílias, com
cadastramento socioeconômico no
Projeto Maranguapinho.
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Interior, utilizando recursos do Programa
Habitacional, oriundos do Fundo Estadual
de Combate à Pobreza – FECOP (R$ 6
milhões), e recursos do Governo Federal
(R$ 23,2 milhões).

Quixeramobim, Senador Pompeu,
Solonópole e Acopiara.
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•

Beneficiamento de 150 famílias, com
cadastramento socioeconômico no
Projeto Itaitinga.

•

Beneficiamento de 940 pessoas, com a
realização de 47 atividades sociais no
Projeto Farol Novo.

•

Beneficiamento de 780 pessoas, com a
realização de 26 atividades sociais no
Projeto Costa Oeste.

•

Beneficiamento de 1.730 pessoas, com
a realização de 48 atividades sociais no
Projeto Litoral Oeste.

•

•

•

Beneficiamento de 920 pessoas, com
a realização de 46 atividades sociais
no Projeto Canal do Conjunto Ceará –
Favela do Capim.
Beneficiamento de 12.402 pessoas, com
a realização de 287 atividades sociais no
Projeto Maranguapinho.
Realização de 6 capacitações para
aproximadamente 180 técnicos nos
municípios de Ibicuitinga, Madalena,
Quixadá, Ibaretama, Quixeramobim e
Senador Pompeu sobre elaboração de
planos locais de habitação de interesse
social.

•

Elaboração de 1 projeto de trabalho
técnico social para o projeto Rio
Maranguapinho

•

Elaboração de 1 pesquisa de pósocupação para o projeto Maranguapinho
Margem Direita.

•

Elaboração de 1 pesquisa de pósocupação para o projeto Canal do
Conjunto Ceará – Favela do Capim.

•

Revalidação do diagnóstico técnico
social em 16 municípios - Aracati,
Acaraú, Barreira, Morrinhos, Martinópole,
Trairi, Crateús, Baturité, Barroquinha,
Pacajus, Quixadá, Aquiraz, Chorozinho,
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Hidrolândia, Irauçuba e Jucás, para
consolidação do projeto de trabalho
técnico social – PTTS, que beneficiará
480 famílias.
•

Revalidação do diagnóstico técnico social
do projeto de trabalho técnico social –
PTTS, do Projeto Rio Maranguapinho,
que beneficiará 9.422 famílias, com
projeto de construção de unidades
habitacionais.

Habitação de Interesse Social - Gestão
•

Elaboração de termo de referência para
contratação dos serviços de elaboração
do Plano Estadual de Habitação de
Interesse Social – PEHIS.

•

Realização de 2 reuniões do Conselho
Gestor do Fundo Estadual de Habitação
de Interesse Social.

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
REGIONAIS

Cidades e Regiões
Adequada

com

Estrutura Urbana

Obras Urbanas
•

Conclusão de 108 obras urbanas, em 58
municípios do Estado, compreendendo
82 obras de pavimentação de vias (61,74
km), 22 obras de construção/reforma
de praças e 4 obras de urbanização/
requalificação de áreas, com aplicação
de recursos do Tesouro Estadual, da
ordem de R$ 30 milhões. Ressalte-se
que 97 obras foram realizadas por meio
do Programa de Cooperação Federativa
– PCF.

Prédios Públicos
•

Conclusão de 8 obras em prédios
públicos, de 8 municípios do Estado,
7 das quais no âmbito do Programa
de Cooperação Federativa – PCF, com
aplicação de R$ 1,3 milhões, oriundos
do Tesouro Estadual.
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•

•

•

•

•

Realização de 9% da obra de construção
da Barragem Maranguapinho, com a
aplicação de recursos da ordem de R$
4,2 milhões.
Licitação e contratação da obra de
dragagem do Rio Maranguapinho, a ser
realizada nos municípios de Caucaia,
Fortaleza e Maracanaú.
Conclusão do edital e início do processo
para licitação para contratação do
serviço de monitoramento arqueológico
para a obra de dragagem do Rio
Maranguapinho.
Em conclusão, a licitação da obra
de urbanização ao longo do Rio
Maranguapinho.
Em conclusão, a licitação para contratação
do serviço de gerenciamento, fiscalização
e assessoria técnica para a implantação
do projeto Rio Maranguapinho.

•

Licitação e contratação do serviço de
dragagem do Rio Cocó, em Fortaleza.

•

Conclusão do edital e início do processo
de licitação para contratação do serviço
de monitoramento arqueológico para a
obra da dragagem do Rio Cocó.

•

Em realização, o cadastro socioeconômico
das famílias que serão beneficiadas com
a execução do projeto.

•

Em conclusão, a licitação para contratação
do serviço de gerenciamento, fiscalização
e assessoria técnica para a implantação
do projeto Rio Cocó.

Planejamento Urbano - Gestão
•

Mobilização, assessoria e
acompanhamento dos municípios do
Estado para a realização das conferências
municipais, como parte das atividades
preparatórias para a realização da 4ª
Conferência Nacional das Cidades.

•

Divulgação da 4ª Conferência Estadual
das Cidades.

•

Convocação de 157 conferências
municipais, das quais 112 já realizadas.

•

Re a l i z a ç ã o d e 9 s e m i n á r i o s d e
sensibilização para as conferências
municipais.

•

Promoção e condução de 9 reuniões
da comissão preparatória para a
realização da 4ª Conferência Estadual
das Cidades.

•

Participação no seminário “Construíndo
uma Política Nacional de Desenvolvimento
Urbano para o Brasil”, realizada no mês
de novembro/2009, em Brasília.

•

Realização de Estudo sobre a situação atual
da conurbação da Região Metropolitana
de Fortaleza – RMF.

Projeto Rio Cocó
•

•

Em contratação, recursos da ordem de
R$ 222 milhões, a serem financiados
com recursos do FGTS, através do
Programa Saneamento Para Todos, para
execução das obras de construção da
Barragem Palmeiras, dragagem do Rio
Cocó, construção de residências para
reassentamento das famílias que serão
beneficiadas com a execução do projeto
e para a execução de trabalho técnico
social. Também haverá recursos do
OGU, no valor de R$ 53,7 milhões, do
Programa Intervenção em Favelas, para
as obras de urbanização ao longo do
Rio Cocó.
Conclusão dos projetos executivos da
Barragem, dragagem, urbanização
e construção de residências para
reassentamento das famílias que serão
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beneficiadas com a execução do projeto
Rio Cocó.

Projeto Rio Maranguapinho
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•
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•

Elaboração de documento sobre a
criação e sistema de gestão da RMF.
Participação de grupo intersetorial, para
elaboração de documento em resposta
a sentenças judiciais sobre Programa
de ações socioeconômicas para a área
do Complexo Industrial e Portuário do
Pecém - CIPP.

•

Realização de visitas técnicas à Jericoacoara
para responder questionamentos do
Ministério Público.

•

Elaboração de minuta de lei para criação
do Conselho Estadual da Cidade,
encaminhada à Procuradoria Geral do
Estado – PGE.

•

Criação da Região Metropolitana do
Cariri, em junho de 2009.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Núcleos Produtivos
•

Execução de 25 projetos produtivos
selecionados por meio de edital, em
2008, financiados com recursos do
FECOP, no valor de R$ 3 milhões.

•

Contratação de R$ 2,5 milhões com o
BNDES, para atendimento a projetos
produtivos remanescentes do edital 2008
e ressarcimento de 50% do total aplicado
pelo Tesouro Estadual, na execução
desses 25 projetos.

•

Lançamento do segundo edital para
seleção de novos projetos produtivos
a serem financiados com recursos do
FECOP e do BNDES, no montante de R$
8 milhões.

Desenvolvimento Regional - Gestão
•

Fortalecimento da identidade regional
com apoio à realização de 31 reuniões
dos Conselhos de Desenvolvimento
Regional da Ibiapaba (ex: Plano de
Desenvolvimento Sustentável do Meio
Norte), Cariri (ex: Fórum da Mesoregião
do Araripe) e Baixo Jaguaribe, mobilizando
cerca de 60 conselheiros, tendo em vista
a discussão de políticas públicas para
essas regiões e o encaminhamento de
demandas para os governos municipal,
estadual e federal.

•

Celebração de Convênio de Cooperação
Técnica entre Secretaria das Cidades,
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Social – STDS e Federação dos Artesãos
do Cariri, para a gestão e funcionamento
do Centro de Artesanato do Cariri,
que beneficia aproximadamente 500
artesãos.

•

Realização de 9 reuniões do Núcleo
Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos
Locais – NEAAPL–CE, com participação
de 29 instituições estaduais, federais, da

REGIONAL

Arranjos Produtivos Locais - APLs
•

•

Atendimento de 16 Arranjos Produtivos
Locais, com oficinas para elaboração
de planos de desenvolvimento,
participação em feiras, realização de
missões técnicas, cursos de capacitação,
visitas técnicas e articulação institucional
para viabilizar a execução de projetos,
objetivando o fortalecimento do mercado,
acesso a novas tecnologias, estímulo
ao empreendedorismo e melhoria da
gestão.
Elaboração de 2 planos de desenvolvimento
preliminar do APL de Cajucultura de
Aracati e Fortim e do APL da Carcinicultura
do Litoral Oeste, para encaminhamento
ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio – MDIC, objetivando
a captação de recursos em programas
federais para a solução de problemas
desses segmentos econômicos.
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sociedade civil e de pesquisa, objetivando
fortalecer a articulação interinstitucional
entre esses parceiros e as atividades
relacionadas aos APLs.
•

Em licitação, a contratação dos
serviços de elaboração de 2 planos de
desenvolvimento da região do Cariri,
com o objetivo de orientar as políticas
de investimentos e financiamentos,
apontando vocações econômicas e
potencialidades:

•

Cariri Oeste – plano de desenvolvimento
do Centro Regional de Campos Sales,
compreendendo os municípios de Salitre,
Araripe, Antonina do Norte, Assaré,
Potengi e Campos Sales.

•

Cariri Leste – plano de desenvolvimento
do Centro Regional de Brejo Santo,
compreendendo os municípios de Aurora,
Mauriti, Porteiras, Abaiara, Milagres, Jati,
Penaforte, Barro e Brejo Santo.

•

•

Ajustes em edital para contratação dos
serviços de mapeamento geológico
da região do Baixo Jaguaribe, que
será realizado em uma área de 400
km², no sentido SW¬NE, abrangendo
os municípios de Limoeiro do Norte e
Russas.
Ajustes em edital para contratação
dos serviços de elaboração do projeto
executivo para apoio à cultura e turismo
das regiões Norte e requalificação do
Museu Dom José Tupinambá da Frota,
em Sobral.

Projeto Cidades
•

do

•

Assinatura, dia 22 de dezembro, do
contrato de empréstimo com o Banco
Mundial.

•

Celebração, com cada um dos
9 municípios integrantes da Região
Metropolitana do Cariri (RMC), de termos
de compromisso, estabelecendo a forma
de participação, as responsabilidades e os
procedimentos entre as partes (SCidades
e municípios) para a implementação das
ações do Projeto.

•

Celebração do termo de Cooperação
Técnica com o Departamento de Edificações
e Rodovias – DER, estabelecendo a forma
de participação desse órgão no suporte
técnico especializado à implementação
de todas as obras de infraestrutura
constantes da carteira de intervenções
do Projeto.

•

Mobilização de agentes públicos e
privados da Região Metropolitana do
Cariri, na realização de 29 atividades,
entre reuniões técnicas, seminários,
workshops, missões e consultas públicas,
para legitimação e construção participativa
das ações do Projeto, sendo:
•

3 seminários de conclusão do Estudo
de Trânsito e Transportes para o
Aglomerado Urbano do CRAJUBAR,
em Barbalha, no Crato e em Juazeiro
do Norte, nos dias 14 e 15 de abril.

•

4 consultas públicas para discussão
das propostas dos projetos executivos:
Requalificação das Praças Centrais do
Crato (16 de abril); Requalificação
da Área Central de Farias Brito (6
de maio); Roteiro da Fé, de Juazeiro
do Norte (15 de maio); e Projeto
de Urbanização e Recuperação
Ambiental no Bairro Seminário, no
Crato (10 de setembro)

•

3 seminários sobre o Estudo de

Ceará – Cariri Central

Conclusão, em dezembro, dos trâmites
institucionais junto ao Governo Federal
e Banco Mundial, condicionantes da
assinatura do contrato de empréstimo
para implementação das ações do
Projeto.
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de Inovação Tecnológica Industrial
(CITI / PB), com a participação
de micro, pequenos e médios
empresários do setor calçadista,
de técnicos do projeto Cidades do
Ceará, e de consultores do BIRD e
consultores externos contratados (6
a 8 de maio).

Localização e Viabilidade do Distrito
Industrial do Cariri: um de abertura e
apresentação dos objetos e conteúdo
do Estudo (6 de março); outro de
Diagnóstico da Ocupação Industrial
e das Perspectivas para o atual
Distrito Industrial (22 de junho); e
outro para finalização do Estudo,
com a apresentação do modelo
de ocupação industrial e o início
das discussões sobre um plano de
desenvolvimento industrial para a
Região (2 de dezembro)
•

2 seminários sobre o Plano de
Negócios para o Centro de Inovação
Tecnológica do Setor de Calçados do
Cariri (CITE / Cariri): um de abertura e
apresentação dos objetos e conteúdo
do Plano, para as micro e pequenas
empresas do setor de calçados (6
de abril); e outro de abertura e
apresentação dos objetos e conteúdo
do Plano, para as médias e grandes
empresas do setor de calçados (22
de abril).

•

1 seminário sobre o Plano de Gestão
para o Centro de Eventos e Cultura
do Cariri (5 de março)

•

1 s e m i n á r i o s o b r e Tu r i s m o e
Desenvolvimento Econômico do Cariri
(27 e 28 de abril).

•

•
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3 workshops sobre o Plano de
Implementação do Turismo no Cariri
Central: um de abertura (17 de
abril); outro para coleta de subsídios
e discussão dos elos faltantes da
cadeia produtiva do turismo (29 de
abril); e um final, para apresentação
das propostas de ações para o setor
(21 de maio).
1 missão técnica ao Centro de
Tecnologia de Couros e Calçados
Albano Franco (CTCC / PB) e ao Centro

•

2 workshops para o Núcleo de Gestão
Socioambiental do Projeto Cidades do
Ceará – Cariri Central (NGSA): um
de capacitação em Meio Ambiente e
Gestão do Desenvolvimento Regional
e Poderes Locais ( 3 a 7 de março) e
outro para mobilização e formação
do NGSA (17 e 18 de março)

•

9 visitas técnicas às Prefeituras
Municipais envolvidas no Projeto, com
o objetivo de estabelecer o marco
inicial das atividades de fortalecimento
institucional do Projeto junto às novas
gestões (2 a 6 de fevereiro).

•

Execução de atividades de divulgação
e articulação intra e interinstitucional,
para contribuir com a consolidação
do Geopark Araripe como ferramenta
fundamental para a promoção do
desenvolvimento socioeconômico e
ambiental de base sustentável da região
do Cariri.

•

Elaboração de 3 estudos, 6 projetos
executivos e 1 plano de negócio,
com recursos da doação do Governo
Japonês, e de suplementação, com
recursos do Tesouro Estadual, para
início da implementação do projeto de
Desenvolvimento Econômico Regional Cidades do Ceará – Cariri Central, em
2010:
•

Estudo de trânsito e transporte para o
aglomerado CRAJUBAR.

•

Estudo de alternativas de localização e
viabilidade do distrito industrial do Cariri.
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•

Estudos técnico-científicos dos 9
geotopes, do Geopark Araripe.

•

Projeto de implantação do parque das
Pedrinhas, em Limoeiro do Norte.

•

Projeto executivo do Roteiro de Fé, em
Juazeiro do Norte.

•

Projeto de gerenciamento de resíduos
sólidos, em Sobral.

•

Projeto executivo de requalificação
das praças centrais, no Crato.

•

Projeto de reestruturação dos
mercados públicos, em Russas.

•

Projeto executivo de recuperação
ambiental e urbanização do bairro
Seminário, no Crato.

•

Projeto de implantação da Ceasa
Regional do Baixo Jaguaribe.

•

Projeto de caracterização qualitativa
e quantitativa dos resíduos sólidos do
Baixo Jaguaribe.

•

Projeto executivo do museu do
Engenho Tupinambá, em Barbalha.

•

Projeto executivo do parque das
Macaúbas, em Caririaçu.

•

Projeto executivo de requalificação da
área central, em Farias Brito.

•

Plano de negócios do Centro de
Inovação Tecnológica de Calçados
do Cariri.

Projeto Cidades do Ceará - Baixo Jaguaribe
e Vale do Acaraú (Sobral)
•

•

Realização de 70 visitas técnicas para
as regiões do Baixo Jaguaribe e Vale do
Acaraú, objetivando a discussão com os
atores locais sobre temas relevantes para
a preparação do Programa.

2010 | Propostas
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE
HABITABILIDADE

Saneamento Ambiental
Abastecimento de Água
•

Início da obra de ampliação do
macrossistema de abastecimento de água
de Fortaleza, no trecho entre Messejana
e a Base Aérea.

•

Início das obras de implantação de
sistemas de abastecimento de água - SAAs
nas localidades de Giqui (Jaguaruana),
Bonito (Canindé), Capitão Mor (Pedra
Branca), Ipiranga (Boa Viagem), Barra do
Sitiá e Panamá (Banabuiú), Macaoca e
Espinheiro (Madalena) e Codiá (Senador
Pompeu), financiadas pelo programa
KfW II.

•

Conclusão da obra de implantação do
sistema de abastecimento de água –
SAA em Ibicuã, localizado no município
de Piquet Carneiro, financiadas pelo
programa KfW II.

•

Conclusão da obra de ampliação do
sistema de abastecimento de água - SAA
do município de Aracati, financiada pelo
Programa Sanear II.

Elaboração de 2 estudos e 8 projetos com
vistas à análise da viabilidade da carteira
preliminar de projetos do Programa:
•

Estudo do setor turístico da região do
Vale do Acaraú.

•

Estudo da oferta e demanda do
mercado público de Russas.

•

Projeto de valorização do Sítio
Histórico de Sobral.

•

Projeto de construção da via de
Contorno Leste, em Limoeiro do
Norte.

•

Projeto de gerenciamento de resíduos de
agrotóxicos, em Limoeiro do Norte.

Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

121

Desenvolvimento Urbano e Regional

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

•

Desenvolvimento Urbano e Regional

•

•

•

Conclusão da obra de implantação do
sistema de abastecimento de água - SAA
do empreendimento Aquiraz Resort.
Conclusão das obras de sistemas de
abastecimento de água - SAA, no município
de Aracati, contemplando as localidades
de Cajazeiras, Cacimba Funda, Santa
Tereza, Córrego dos Fernandes, Outeiro
e Tábua Lascada.
Início das obras da estação de tratamento
de água - ETA Oeste na RMF e ampliação
do Sistema Adutor da Ibiapaba – Complexo
Integrado Jaburu.

•

Conclusão dos sistemas de esgotamento
sanitário - SES na sede de Cariré e, em
Inhuçu, município de São Benedito, com
recursos do Programa Alvorada.

•

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 24.354
habitantes.

•

Conclusão da obra de substituição do
coletor tronco da Avenida Barão de
Studart, em Fortaleza.

•

Inicio das obras implantação de sistemas
de esgotamento sanitário – SES nas Bacias
do Cocó, CD-1, CD-2 e CD-3.

•

•

Conclusão das obras de implantação
de sistemas de esgotamento sanitário
das sub-bacias SE-1, SE-2, SD-6, SD-7
e SD-8, financiadas pelo Programa de
Aceleração do Crescimento e Sanear II.

•

Atendimento a 49.975 domicílios com
sistemas de esgotamento sanitário – SES,
beneficiando 204.897 habitantes.

Melhorias Sanitárias Domiciliares
•

Atendimento a 13.766 domicílios
com Ssstemas de abastecimento de
água - SAAs, para beneficiamento de,
aproximadamente, 56.441 habitantes.

Esgotamento Sanitário

•

financiadas pelo Programa de Aceleração
do Crescimento e Sanear II.

Conclusão das obras de implantação
- 1ª etapa e ampliação - 2ª etapa do sistema de esgotamento sanitário
– SES, do município de Maranguape,
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Execução de 2.347 melhorias sanitárias
domiciliares - MSDs (banheiros), no
âmbito do Programa de Saneamento
Ambiental, como contrapartida do Projeto
Alvorada, do Governo Federal.

Saneamento - Gestão
•

Elaboração 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.

Destinação Final dos Resíduos Sólidos
•

Conclusão da construção do aterro
sanitário de Viçosa do Ceará.

•

Licitação das obras de implantação do
aterro sanitário regionalizado consorciado
do Cariri central.

•

Contratação de projetos Executivos
dos aterros sanitários regionalizados,
localizados nos municípios de Sobral,
Camocim, São Benedito, Icó e Milagres.

•

Licitação e contratação dos 5 projetos
executivos para implantação dos aterros
sanitários consorciados dos municípios de
Iguatu, Limoeiro do Norte, Tauá, Quixadá
e Aracati.

•

Formação de 15 consórcios públicos
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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, que
beneficiarãorá 93 municípios do estado
do Ceará. O Consórcio da região de
Aracati será formado pelos municípios
de Aracati, Fortim, Icapuí, Itaiçaba e
Jaguaruana; o consórcio da região de
Cascavel será formado pelos municípios
de Beberibe, Cascavel e Pindoretama;
o consórcio da região de Acaraú será
formado pelos municípios de Acaraú,
Belo Cruz, Cruz, Itarema, Jijoca de
Jericoacoara, Marco e Morrinhos; o
consórcio da região de Itapajé será
formado pelos municípios de Apuiarés,
General Sampaio, Irauçuba, Itapajé,
Pentecoste, São Luis do Curu, Tejuçuoca
e Umirim; o consórcio da região de
Itapipoca será formado pelos municípios
de Amontada, Itapipoca, Miraíma, Tururu
e Uruburetama; o consórcio da região de
Pacajus será formado pelos municípios de
Chorozinho, Horizonte, Ocara e Pacajus;
o consórcio da região de Canindé será
formado pelos municípios de Canindé,
Caridade, Madalena, Paramoti e Itatira;
o consórcio da região de Crateús será
formado pelos municípios de Crateús,
Independência, Ipaporanga, Novo
Oriente e Quiterianópolis; o consórcio
da região de Nova Russas será formado
pelos municípios de Ararendá, Catunda,
Poranga, Ipueiras, Monsenhor Tabosa,
Nova Russas, Santa Quitéria e Tamboril;
o consórcio da região de Quixadá será
formado pelos municípios de Banabuiú,
Choro, Ibaretama, Ibicuitinga, Quixadá
e Quixeramobim; o consórcio da região
de Ipu será formado pelos municípios de
Hidrolândia, Ipu, Pires Ferreira, Reriutaba
e Varjota; o consórcio da região de Assaré
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será formado pelos municípios de Antonina
do Norte, Araripe, Assaré, Campos Sales,
Potengi, Saboeiro e Salitre; o consórcio
da região de Icó será formado pelos
municípios de Baixio, Cedro, Granjeiro,
Icó, Ipaumirim, Lavras da Mangabeira,
Orós, Umari e Várzea Alegre; o consórcio
da região de Iguatu será formado pelos
municípios de Acopiara, Cariús, Catarina,
Iguatu, Jucás, Quixelô e Tarrafas; e o
consórcio da região de Milagres será
formado pelos municípios de Abaiara,
Aurora, Barro, Brejo Santo, Jati, Mauriti,
Milagres, Penaforte e Porteiras.
Infraestrutura sanitária - abatedouros
públicos regionalizados
•

Transferência das atividades relacionadas
à construção de abatedouros públicos da
Secretaria das Cidades para Secretaria do
desenvolvimento agrário (SDA).

Habitação

de interesse social

Unidades habitacionais
•

Finalização da construção de 2.556
unidades habitacionais no Projeto
Maranguapinho.

•

Início da construção de 12.330 unidades
habitacionais, sendo 3.987 na RMF, no
Projeto Maranguapinho, e 8.343 no
Interior.

Unidades sanitárias (kits sanitários)
•

Finalização da construção de 3.187
unidades sanitárias (kits sanitários) no
interior.

•

A conveniar o início da construção de
8.000 unidades sanitárias (kits sanitários)
no interior.

Fogões com eficiência energética (fogões
ecoeficientes)
•

A conveniar o início da construção de
27.000 fogões ecoeficientes no interior.
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Permutas
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•

Realização de 1.252 permutas de
unidades habitacionais, na RMF, no
Projeto Maranguapinho.

Indenizações
•

Indenização de 1.204 famílias por
desapropriação de imóveis / benfeitorias,
n a R M F, n o â m b i t o d o Pr o j e t o
Maranguapinho.

de prédios públicos, em 7 municípios,
dos quais 5 termos de ajuste no âmbito
do PCF.
Urbanizações
•

Conclusão de duas obras de urbanização
do projeto Farol Novo: Lagoa do Coração
(Joana D’Arc e Aristides Barcelos) e Lagoa
do Gengibre.

•

Conclusão da obra de urbanização do
projeto Boulevard Maranguapinho Margem Direita

Trabalho técnico social
•

Realização de 280 atividades sociais com
as famílias, no projeto Farol Novo.

•

Realização de 200 atividades sociais com
as famílias, no projeto Costa Oeste.

•

Realização de 186 atividades sociais com
as famílias, no projeto Litoral Oeste.

•

Realização de 80 atividades sociais com
as famílias do projeto Maranguapinho,
que foram reassentadas no Residencial
Leonel Brizola, no Bairro Granja Lisboa.

Projeto Rio Maranguapinho
•

Conclusão da licitação e contratação de
serviços de monitoramento arqueológico
para a obra de dragagem.

•

Conclusão da obra da barragem
Maranguapinho.

•

Inicio da obra da dragagem do rio
Maranguapinho.

•

Inicio da obra de urbanização ao longo
do rio Maranguapinho.

•

Licitação dos serviços para execução
das atividades previstas no projeto de
Trabalho Técnico Social – PTTS, nas áreas
da urbanização e dos residenciais.

•

Construção de 11 empreendimentos
habitacionais.

Habitação de Interesse Social - Gestão
•

Início da elaboração do Plano Estadual de
Habitação de Interesse Social - PEHIS.

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
REGIONAIS

Cidades e Regiões
Adequada

com

Estrutura Urbana

Obras Urbanas

Projeto Rio Cocó

•

•

Licitação e inicio da obra da barragem
Palmeiras.

•

Contratação dos serviços de monitoramento
arqueológico para a obra de dragagem
do Rio Cocó.

•

Início da obra dedDragagem.

•

Licitação e início da obra de
urbanização.

•

Conclusão de 89 obras urbanas que
se encontram em execução em 55
municípios.
Inicio da execução de 91 novas obras
urbanas, em 43 municípios, das quais 86
no âmbito do PCF.

Prédios Públicos
•

Conclusão de 7 construções/reformas
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•

Licitação e início da obra do conjunto
Habitacional Paupina.

•

Atendimento a projetos produtivos
remanescentes do edital 2008.

•

Elaboração, licitação e continuidade à
execução do projeto do Trabalho Técnico
Social – PTTS.

•

Seleção dos projetos produtivos do edital
2009, a serem financiados com recursos
do FECOP e do BNDES, no montante de
R$ 8 milhões.

Planejamento Urbano - Gestão
•

•

•

•

Realização da 4ª Conferência Estadual das
Cidades em março de 2010, produção
do relatório da 4ª Conferência Estadual
das Cidades e encaminhamento para
o Conselho Nacional das Cidades /
Ministério das Cidades.

Projeto Cidades
•

Pa r t i c i p a ç ã o n a 4 ª C o n f e r ê n c i a
Nacional das Cidades em maio de
2010 e organização da participação
dos delegados eleitos na 4ª Conferência
Estadual.
Criação do Conselho Estadual das
Cidades e eleição dos conselheiros
estaduais.
Conclusão da elaboração do Plano
Diretor Municipal do município de Santa
Quitéria, e do Plano Diretor de Massapê,
no âmbito do Programa de Cooperação
Federativa – PCF.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REGIONAL

Arranjos Produtivos Locais - APLs

•

do

Ceará – Cariri Central

Licitação de obras:
•

Complementação do Centro Multiuso
do Cariri - 1ª etapa.

•

Requalificação da área central, em
Farias Brito.

•

Requalificação das praças centrais,
no Crato.

•

Roteiro de Fé, em Juazeiro do
Norte.

•

Recuperação ambiental e urbanização
do bairro Seminário, no Crato.

•

Museu do Engenho Tupinambá, em
Barbalha.

•

Infraestruturas para o Geopark Araripe
- 1ª etapa (CRAJUBAR).

•

Aterro sanitário consorciado do
Cariri.

•

Av. do Contorno, em Juazeiro do
Norte.

Início de Obras:

•

Atendimento de 17 Arranjos Produtivos
Locais.

•

Complementação do Centro Multiuso
do Cariri - 1ª etapa.

•

Acompanhamento da execução de 5
Planos de Desenvolvimento Preliminar PDP.

•

Requalificação da área central, em
Farias Brito.

•

Requalificação das praças centrais,
no Crato.

•

Roteiro de Fé, em Juazeiro do
Norte.

•

Recuperação ambiental e urbanização
dobBairro Seminário, no Crato.

Núcleos Produtivos
•

Acompanhamento dos 25 projetos
produtivos selecionados por meio de
edital 2008, financiados com recursos do
FECOP, no valor de R$ 3 milhões.
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•

•

•

Museu do Engenho Tupinambá, em
Barbalha.

•

Infraestruturas para o Geopark Araripe
- 1ª etapa (CRAJUBAR).

•

Aterro sanitário Consorciado do
Cariri.

•
•

Licitação de projetos executivos:
•

De requalificação do acesso (Santana
do Cariri e Nova Olinda).

•

De urbanização e teleférico no Mirante
do Cruzeiro, no Distrito Caldas
(Barbalha).

Licitação e realização de estudos e
planos:
•
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Plano integrado para gestão do
Centro Multiuso e entorno.

Plano de negócios do Geopark
Araripe.

Capacitação das Prefeituras Municipais,
nas áreas de licitações e contratos;
administração tributária; elaboração de
projetos; planejamento participativo e
orçamento público.

Projeto Cidades do Ceará – Baixo Jaguaribe
e Vale do Acaraú (Sobral)
•

Elaboração de 6 termos de referência
para contratação de projetos executivos.

•

Elaboração da Matriz de Resultados do
Programa.

•

Elaboração do Marco Lógico do
Programa.
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Gestão Pública por Resultados – GPR
Evolução dos Indicadores
Realizado

Indicadores Selecionados
2008

2009

Matrículas de Educação Superior em Instituições Públicas (Graduação) (nº)

62.655

59.786

Matrículas de Educação Superior em Instituições Públicas (Pós-Graduação) (nº)

4.404

7.813

Trabalhos Científicos Publicados (nº)

4.772

7.241

1.193.472

1.214.234

População beneficiada com Ações de Extensão (nº)
Fonte: SECITECE.

2009 | Política Setorial
A ciência, a tecnologia e a inovação
desempenham, na chamada sociedade
do conhecimento, papel fundamental
para consolidar a percepção dessa
área como setor estratrégico, capaz de
transformar conhecimentos em negócios,
gerando vantagens competitivas, com
desenvolvimento de inteligência para criar e
sistematizar processos, agregando-lhes valor
estratégico.
No caso de entidades da administração
pública, a ciência, a tecnologia e a inovação
revestem-se ainda de maior importância,
pois a transformação desse conhecimento
contribui para o desenvolvimento do Estado,
possibilitando a melhoria de condições de
vida a milhares de cearenses. Além disso,
favorece a visibilidade da ação estatal,
funcionando como mecanismo de inclusão e
fortalecimento da cidadania e aprimoramento
das relações com a sociedade.
A conquista dessas transformações, em
termos de avanços socioeconômicos, passa
indiscutivelmente pelo debate das questões da
produção do conhecimento, na perspectiva
da ciência, tecnologia e inovação.
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Na esteira desse entendimento, a atual
condução da política do Sistema Estadual de
Ciência, Tecnologia e Educação Superior, do
Estado do Ceará, coordenada pela Secretaria
da Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará –
SECITECE, é direcionada rumo à estruturação
de competências educacionais, científicas
e tecnológicas, com adoção de estratégias
adequadas à realidade do Estado, e a partir
das especificidades e identidade histórico e
cultural de suas regiões.
Essa política, alinhada ao atual e favorável
contexto socioeconômico do Estado, tem
induzido a prioridade do foco da ação estatal
na educação e na formação de recursos
humanos aptos a participar ativamente
desse cenário, como agentes para a geração
de mudanças estruturais, ampliando a
apropriação social e a circulação do
conhecimento produzido.
No entendimento de que os resultados da
produção e circulação do conhecimento
científico e tecnológico podem ser meios
essenciais para o desenvolvimento econômico
e social, o Sistema SECITECE tem balizado e
orientado suas ações no âmbito do Estado por
meio da adoção de programas e estratégias
que priorizam esses vetores.
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Diferentemente do que ocorreu em 2008,
quando a prioridade dos investimentos se
concentrou na melhoria da infraestrutura,
em 2009, as ações no âmbito da Educação
Superior e da Educação Profissional
pautaram-se na ampliação da oferta de
vagas, que se deu inclusive com a criação
de novos equipamentos de ensino. Dentre
eles, destacam-se: o Centro de Educação
a Distância (CED), em implantação no
Município de Sobral, que objetiva prover
suporte, geração e recepção de atividades
de Educação a Distância (EAD), de modo a
viabilizar o ensino, a pesquisa e a extensão em
todos os níveis de ensino e nas várias áreas
do conhecimento; o Centro de Treinamento
Técnico Corporativo (CTTC), destinado a
atender à demanda de formação profissional
da siderúrgica, refinaria, termoelétrica e de
outros empreendimentos na região do porto
do Pecém; o Campus Multi-institucional da
Cidade de Iguatu, que abrigará a Faculdade
Tecnológica (FATEC) e unidades da UECE e
da URCA, naquele município, com a oferta
de cursos de nível superior para a formação
de tecnólogos em gestão pública e gestão da
tecnologia da informação e cursos técnicos
nas áreas de suporte de informática e gestão
de recursos humanos; e o Campus Multiinstitucional da Cidade de Itapipoca, que
abrigará a FATEC e a unidade da UECE
naquele município, e ofertará cursos para a
formação de tecnólogos de nível superior nas
áreas de gestão da tecnologia da informação,
manutenção industrial e eletroeletrônica.
Também merecem destaque: a implantação
da Universidade do Trabalho Digital, cujo
objetivo é criar um ambiente de inteligência
para fomentar a criação de um polo de
empresas de base tecnológica e o crescimento
do mercado off-shore; e o apoio dado à
implantação da Universidade Federal da
Integração Luso-Afro-Brasileira (UNILAB),
nos municípios de Redenção e Acarape. Tais
empreendimentos deverão ter suas atividades
iniciadas no ano de 2010.

128

Por outro lado, algumas ações já se encontram
em andamento, com o objetivo de melhorar a
qualidade da educação, em todos os níveis,
e ampliar a oferta de oportunidades de
formação e capacitação para a população.
Vale citar o projeto Incentivo à Capacitação de
Recursos Humanos para a Melhoria do Ensino
Fundamental e Médio, desenvolvido pelas três
universidades públicas estaduais, com recursos
do Fundo de Combate à Pobreza (FECOP),
promovendo a graduação de professores
de escolas públicas e de egressos do ensino
médio em Letras, Matemática, Ciências
Biológicas e Química, nos municípios de
menor IDM do Estado; o credenciamento de
universidades públicas estaduais no Programa
Nacional de Formação de Professores (MEC/
CAPES), com a oferta de formação inicial e
continuada para professores da educação
básica da rede pública de ensino, sobretudo
nas unidades do interior; a criação de polos
do programa Universidade Aberta do Brasil,
em parceria com as universidades públicas do
Estado, com a oferta de novas licenciaturas
na modalidade semipresencial; e o projeto
de Fomento à Pesquisa e à Pós-graduação,
representado pelas várias modalidades de
bolsas concedidas, sobretudo pela Funcap.
Os resultados dessas ações já se fazem
sentir nos indicadores selecionados, que
apresentaram um crescimento considerável,
como por exemplo: o número de graduados
nas Universidades Públicas Estaduais e no
Instituto Centec, que cresceu 19,88% em
relação a 2008, passando de 3.219 para
3.859 graduados em 2009; as matrículas
nos cursos de Pós-Graduação em instituições
públicas, que aumentaram 68,74% em relação
à meta para 2009; e os trabalhos científicos
publicados, que cresceram 37,95%.
Quanto ao número de matrículas nos cursos
de graduação das instituições públicas,
apresentaram queda de 8,55% em relação
à meta, em razão do Instituto Federal de
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010
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Em relação às ações voltadas para o setor
produtivo, tem sido grande o esforço para
fomentar o desenvolvimento de pesquisas
destinadas ao atendimento das necessidades,
sobretudo das micro e pequenas empresas
cearenses, em termos de processos e
produtos inovadores, merecendo menção
a contribuição do Programa de Apoio à
Pesquisa em Pequenas Empresas – PAPPE
– Subvenção e do Programa de Apoio
Tecnológico à Exportação – PROGEX, cujas
ações influenciaram no crescimento de
586,20%, no número de empresas assistidas
com difusão/transferência de tecnologias,

passando de 29 empresas, em 2008, para
199 empresas beneficiadas em 2009.
Além disso, cumpre ainda destacar: a
incubação de empresas no PAR-TEC/NUTEC
e no INTECE, resultando em 57 empresas
incubadas no ano, sem, contudo, haver
graduação de nenhuma empresa; o apoio
dado aos 6 Arranjos Produtivos Locais (APL);
e a implantação de Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT), com 5 NITs implantados.
Na área de meio ambiente, recursos hídricos,
tempo e clima, foram desenvolvidos diversos
estudos, que tiveram sua relevância para
a população confirmada pelo aumento no
número de consultas, da ordem de 91,11%,
passando de 180.022 em 2008, para
344.057 em 2009.

Principais Produtos por Programa
PROGRAMA

PRODUTOS

REALIZADO

ACUMULADO

EM 2009

2007-2009

194 -

Aluno de Curso Técnico Matriculado

1.003

4.292

Formação de Recursos

Pessoas Matriculadas nos Cursos de Extensão

28.740

87.227

Humanos para o

Tecnológica

Desenvolvimento

Aluno de Curso Superior Matriculado

34.572

103.903

Aluno de Pós-Graduação Matriculado

3.447

5.551

Pessoas Inscritas nas Ações de Extensão

352.679

1.059.954

26

39

1.351

3.038

Bolsa de Extensão Tecnológica Concedida

304

2.940

Bolsa de Doutorado Concedida

282

742

Bolsa de Mestrado Concedida

723

1.659

Estudo, Plano, Projeto e Pesquisa Realizado

31

61

018 -

Arranjo Produtivo Apoiado

6

36

Transferência

Empresa Incubada

57

98

de Tecnologia

NIT Implantado

5

5

para o Desenvolvimento
Regional Integrado

Empresa Assistida

199

246

Tecnológica, Social e Cultural
Bolsa de Pesquisa Concedida
Bolsa de Iniciação Científica ou Tecnológica
Concedida

197 Climatologia e Meio
Ambiente

Fonte: SECITECE.
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Educação, Ciência e Tecnologia (IFET-CE) não
dispor ainda dos dados referentes a 2009,
cujos números participam da composição
do indicador.
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Principais Produtos por Programa (cont.)
PROGRAMA

Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação

196 -

PRODUTOS
Projeto de P&D Realizado/Apoiado

Pesquisa e Desenvolvimento Projeto de Pesquisa e Inovação Tecnológica
Científico

REALIZADO

ACUMULADO

EM 2009

2007-2009

134

134

1

206

Realizado/Apoiado
Projeto de Difusão e Extensão Tecnológica Apoiado
Inovação Desenvolvida

3

15

527

583

32.247

32.247

033 -

Pessoa Matriculada em Treinamento de TI

560

560

Ceará Digital

Empresa de TI Incubada

10

10

Serviço Tecnológico Realizado

Fonte: SECITECE.

2009 | Realizações

em Sobral, nos 23 cursos de graduação
– licenciatura, bacharelado e 1 curso de
formação de tecnólogo.

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Graduação
•

Implantação do Centro de Educação
à Distância (CED), em Sobral, com
o objetivo de convergir as iniciativas
de Educação a Distância, no Estado,
para o Ensino Superior, Tecnológico e
Profissional.

•

Graduação de 932 alunos (destes, 375
estão lecionando em escolas públicas do
ensino médio e fundamental) que estão
cursando Letras, Matemática, Ciências
Biológicas e Química, através do Projeto
de Incentivo à Capacitação de Recursos
Humanos para a Melhoria do Ensino
Fundamental e Médio – FECOP, destinado
a professores de escolas públicas e alunos
egressos do ensino médio, nos municípios
de menor IDM.

•

Realização do concurso vestibular em
Sobral, para os períodos 2009.1 e
2009.2, com oferta de 2.040 vagas
disputadas por 19.731 candidatos,
apresentando uma concorrência de 9,67
candidatos por vaga ofertada.

•

Efetivação de matrícula de 8.139 alunos
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•

Realização da matrícula de 921 alunos,
nos Cursos de Formação de Professores/
FECOP, ofertados pela UVA, e de 670
alunos na URCA, com a concessão de
outorga de grau a 264 concluintes pela
UVA, nas licenciaturas em Biologia,
Português, Matemática e Química.

•

Concessão de outorga de grau a 1.209
concluintes dos 23 cursos de graduação
ofertados em Sobral, nos semestres
2009.1 e 2009.2 (número estimado,
considerando que o semestre não foi
concluído).

•

Oferta de 370 vagas, pela UVA, no
Projeto Formação Inicial de Professores da
Educação Básica – CAPES, compreendendo
3 cursos de 1ª licenciatura e 8 cursos de
2ª licenciatura, destinadas a professores
da rede pública de ensino.

•

Credenciamento da UECE no Programa
Nacional de Formação de Professores
(MEC/CAPES), com a matrícula de 71
professores da rede básica nos cursos de
licenciatura nas unidades do interior.

•

Criação de 20 novas licenciaturas na
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•

•

•

•

•

•

Levantamento e tabulação dos dados
do perfil socioeconômico e cultural
da população de alunos das unidades
da UECE no interior, atingindo 4.995
discentes.
Doação de terreno para instalação da
Universidade Federal da Integração LusoAfro-Brasileira (UNILAB), em Redenção e
Acarape.
Criação do grupo PET/Biologia, dentro
do Programa de Educação Tutorial
(PET/MEC), com oferta de 12 bolsas
para alunos do curso de graduação em
Ciências Biológicas/CCS-Itaperi.
Capacitação de 299 monitores de cursos
de graduação das unidades do interior,
Centro de Humanidades e Campus do
Itaperi, qualificando-os para a iniciação
à docência, e realização do 1º Curso de
Formação de Coordenadores de Curso
de Graduação, com a participação de 53
professores, otimizando a gestão técnicopedagógica dos cursos de licenciatura e
bacharelado da UECE.
Oferta de 26 cursos regulares de
graduação, nas modalidades de
licenciatura e bacharelado, e dois de
tecnólogos, na Universidade Regional do
Cariri, com 7.417 alunos matriculados e
543 alunos graduados.
Oferta, pela URCA, de 36 cursos nas
áreas de Língua Portuguesa, Biologia,
História, Matemática e Geografia, com
1.528 alunos matriculados, dentro do
Programa Pedagógico Integrado de
Implantação dos Cursos de Licenciatura
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Plena para o Ensino com Habilitação em
Áreas Específicas – Proáreas.
•

Matrícula de 43 alunos nas disciplinas
de formação pedagógica, no curso da
URCA destinado a bacharéis e tecnólogos
que atuam na área do ensino, através
do Programa Especial de Formação
Pedagógica – ESQUEMA.

Pós-graduação
•

Matrícula de 581 alunos nos cursos de
pós-graduação lato sensu, em Sobral e
outros municípios.

•

Matrícula de 26 alunos no mestrado
acadêmico em Zootecnia, ofertado pela
UVA e credenciado pela CAPES, em
2006, com a defesa de 8 dissertações.

•

Qualificação de docentes da UVA:
3 cursando mestrado, 23 cursando
doutorado e 2 cursando pósdoutorado.

•

Aprovação, pela CAPES, com conceito
3, do Mestrado Acadêmico em Saúde da
Família, ofertado pela UVA, em parceria
com a Faculdade de Medicina de Sobral/
UFC e Escola de Saúde da Família/
Secretaria de Saúde do Município de
Sobral.

•

Outorga, pela UECE, de: 572 Certificados
de Especialista, 152 Diplomas de Mestrado
e 6 Diplomas de Doutorado.

•

Aprovação de 22 Bolsas Sanduíche para
atendimento a demandas estratégicas do
Estado do Ceará, na qualificação do ensino
superior, em áreas do conhecimento onde
não existem programas de Doutorado
ofertados no Estado. Foram contempladas
diversas Instituições, destacando-se:
Universidade Complutense de Madrid,
UNB, Universidade de Coimbra, USP,
UNISINOS, UNICAMP, UFPB, UFPE,
FGV, Universidade de Algarve-Portugal,

131

Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação

modalidade semipresencial, em parceria
com a Universidade Aberta do Brasil
(UAB/MEC), ofertadas em 12 polos.
Atualmente, há 531 alunos matriculados,
ampliando a capilaridade da UECE nos
municípios do interior do Estado.
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Universidade de Mains-Alemanha e
Universidade de Edimburgo-Escócia.
As áreas de conhecimento atendidas
foram: Ciências Agrárias e Animal CAA, Ciências Biológicas e Ambientais
– CBA, Ciências Exatas e da Terra – CET,
Ciências Humanas e Sociais – CHS,
Ciências Médicas e da Saúde – CMS e
Ciências Sociais e Aplicadas – CSA.
•

Beneficiamento de 50 pesquisadores,
em todo o Estado, com bolsas de
mestrado e doutorado - CAPES, sendo
6 em nível de mestrado e 44 em nível
de doutorado, abrangendo as áreas de
Ciências Agrárias e Animal; Ciências
Humanas e Sociais; Ciências Biológicas
e da Terra; Ciências Exatas e da Terra e
Engenharias e Ciências da Computação,
nas universidades federal e estadual.

•

Implantação de Mestrado Acadêmico em
Bioprospecção Molecular pela URCA,
com 27 alunos matriculados.

•

Matrícula de 630 alunos nos cursos de pósgraduação lato sensu, da Universidade
Regional do Cariri.

Pesquisa
•

•

Desenvolvimento, na UVA, de 319
trabalhos científicos, constando de
artigos publicados em periódicos,
textos em jornais científicos, trabalhos
publicados em anais de congresso,
resumos expandidos e simples, e outros
trabalhos.
Execução, pela UVA, de 126 projetos de
pesquisas, nas áreas do conhecimento
de ciências agrárias, biológicas, exatas
e da terra, humanas, sociais aplicadas,
da saúde, engenharias, lingüística, letras
e artes.

Extensão
•

Premiação do Projeto Com.Domínio
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Digital (UECE), com o 2º lugar, no Prêmio
FINEP Inovação 2009, na categoria
Tecnologia Social/Nordeste. O projeto
premiado é desenvolvido em parceria
com o Instituto Aliança para a Juventude
e responsável pela inclusão de jovens no
mercado de trabalho (68% de inserção).
•

Atendimento a 700 jovens e adultos da
comunidade de entorno do Campus
do Itaperi, no Projeto de Inclusão na
Informática – PROINFO.

•

Formação de 275 educadores, em 7
municípios, dentro do CEPEJA, Programa
de Alfabetização de Jovens e Adultos do
MEC.

•

Capacitação de 852 gestores e técnicos
do sistema de garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, por meio do
Projeto Disseminação, da UECE, com
atuação em 8 estados - Ceará, Pará,
Maranhão, Bahia, Alagoas, Goiás,
São Paulo e Paraná, em parceria com
o Instituto Aliança e Secretaria Especial
dos Direitos Humanos da Presidência da
República.

•

Capacitação de jovens, de 14 escolas
públicas do Estado e do município, para
o uso de ferramentas de comunicação
de internet, através da produção de
programas pela Web rádio - "Juventude.
com - surfando nas infovias do mar
e sertão", da UECE , com 2.000
internautas.

•

Realização do projeto de Melhoramento
Genético de Aves Nativas (UECE), que
atua em 5 municípios, ensinando às
comunidades locais o manejo de aves
para a sustentabilidade familiar.

•

Atendimento a 200 pessoas da
comunidade. com orientação ou
encaminhamento de questões jurídicas
ou processos judiciais através do Núcleo
de Prática Jurídica – NPJ/UVA.
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Políticas
•

Encaminhamento de 163 alunos dos
cursos de graduação da UVA para
estágios remunerados.

•

Atendimentos realizados, pelo Programa
Saúde Bucal, a 42 alunos da UVA,
correspondendo a 197 procedimentos.

•

Efetivação de 2.000 seguros para
estudantes em situação de estágio nos
Cursos de Graduação da UECE.

Fomento
•

•

•

– PPP, que visa dar suporte à fixação
de jovens pesquisadores e formação
de novos grupos de pesquisa em
quaisquer áreas do conhecimento,
através do apoio à aquisição, instalação,
modernização, ampliação ou recuperação
da infraestrutura de pesquisa científica e
tecnológica.

estudantis

•

à pesquisa

Concessão de 47 bolsas, atendendo
as seguintes instituições: UFC, UECE,
UVA, URCA, EAFIGT, EMBRAPA, IFETCE, LABOMAR, INSOFT, UNIFOR e
ARMETEC e contemplando as seguintes
áreas do conhecimento: CET, CHS,
CAA, CSB, CSA, ECC e CBA, por meio
do projeto Desenvolvimento Científico e
Regional – DCR, que objetiva fomentar o
desenvolvimento científico e tecnológico
regional, através da fixação de doutores
em instituições públicas e privadas de
ensino superior e pesquisa no Estado do
Ceará.
Beneficiamento de sete projetos através
do Programa de Apoio a Núcleos de
Excelência – PRONEX, sendo dois ligados
à UECE e cinco ligados à UFC. Em sua
nova fase, foram selecionados mais
14 projetos, dos quais 3 estão ligados
à UECE e 11 à UFC. Os projetos
alcançam desde estudos que visam o
melhoramento vegetal de espécies da
flora local, passando pela avaliação das
potencialidades e manejo ambiental de
produtos de exportação, até o estudo
de técnicas terapêuticas utilizadas no
tratamento do câncer.
Beneficiamento de 125 pesquisadores
através do Programa Primeiros Projetos
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Oferta de bolsas BPI a 54 professores
doutores, nos municípios de Crateús,
Crato, Itapipoca, Juazeiro do Norte,
Limoeiro do Norte, Pacoti, Quixadá,
Quixeramobim, Sobral e Tauá, e 100
bolsistas ICT. As bolsas de Produtividade
em Pesquisa e Estimulo à Interiorização BPI são destinadas a pesquisadores com
título de doutor, vinculados a instituições
de ensino e/ou pesquisa, localizadas
em municípios do interior do Ceará,
e as Bolsas de Iniciação CientíficoTecnológica – ICT objetivam proporcionar
a participação de alunos de cursos de
graduação das instituições de Ensino
Superior do Estado do Ceará.

INOVAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

•

Seleção de 44 projetos, nas mais diversas
subáreas da medicina, abrangendo desde
a saúde do trabalhador, o combate
epidemiológico da dengue e o estudo
da saúde cardiovascular, através do
Programa de Pesquisa para o Sistema
Único de Saúde – PPSUS, cujo objetivo
é apoiar pesquisas voltadas para
problemas prioritários de saúde e para
o fortalecimento da gestão do Sistema
Único de Saúde no Estado do Ceará.

•

Apoio financeiro a projetos de pesquisa
e desenvolvimento de políticas, ações,
processos e produtos inovadores para
o avanço científico em temas relativos à
Segurança Pública no Estado, contando
atualmente com 18 projetos coordenados
por pesquisadores vinculados a UFC,
UECE e UNIFOR.
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cerâmicas vermelhas, com um melhor
aproveitamento de energia devido à
redução do gasto de lenha (em torno de
50% em relação ao forno normal). Como
consequência, há um ganho ambiental
devido à redução de dióxido de carbono
liberado na atmosfera, gerando, de um
modo geral, redução dos custos totais.
Com esse resultado, concluiu-se o Projeto
de Arranjo Produtivo de Base Mineral da
Cerâmica Vermelha de Russas.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Inovação

Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação

•

tecnológica

Início da execução do Programa de
Apoio à Pesquisa em Pequenas Empresas
– PAPPE Subvenção, que visa ao apoio
financeiro à pesquisa e desenvolvimento
de processos e produtos inovadores
em micro e pequenas empresas do
Estado do Ceará, com a participação
de 19 empresas, situadas na Região
Metropolitana de Fortaleza e na Região
Jaguaribana, priorizando os setores
tradicionais da Economia Regional,
nas áreas de energia alternativa,
cadeias produtivas agropecuárias,
cadeia produtiva de biocombustível,
biotecnologia, automação, TI, dentre
outras.

•

Realização de 27 adequações/inovações,
em 8 produtos, beneficiando 19
empresas, totalizando 119 adequações/
inovações (2007-2009), em 57 empresas,
abrangendo 25 municípios do Estado do
Ceará, por meio de ações do Programa
de Apoio Tecnológico à Exportação
(PROGEX).

•

Realização de 500 adequações/inovações,
em 180 empresas dos municípios da
Região Metropolitana, através do Projeto
de Extensão Industrial Exportadora –
PEIEx, com o objetivo de incrementar a
competitividade e promover a cultura
exportadora do setor industrial do Estado
do Ceará.

•

•

Incubação de 7 empresas de Base
tecnológica e de setores tradicionais, com
a realização de 310 horas de consultoria,
nas áreas de gestão empresarial, mercado,
direito empresarial, registro de marcas e
patentes.
Concepção e construção de um forno
interligado para a fabricação de

134

•

Execução do Programa de Inovação
da Indústria da Construção Civil do
Estado do Ceará (INOVACON V),
com a participação de 13 empresas,
cujo objetivo é questionar, conhecer e
implementar novas tecnologias para
melhorar o desempenho da indústria da
Construção Civil do Estado do Ceará.

•

Atendimento a 66 empresas pelo
programa de incubadoras do Instituto
Centec (INTECE), sendo: 29 empresas
na Região 4 – Sertão dos Inhamuns, nos
Municípios de Crateús (21) e Tauá (8); 17
empresas na Região 5 – Sertão Central,
nos Municípios de Milhã (3), Pedra Branca
(2), Quixadá (5), Quixeramobim (2),
Solonópoles (3), Senador Pompeu (2); 3
na Região 7 – Litoral Leste no Município
de Aracati; 6 na Região 8 – Cariri /
Centro Sul, nos Municípios de Assaré
(1), Campos Sales (1), Milagres (1),
Nova Olinda (1), Potengi (1) e Juazeiro
do Norte (1).

CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA
TECNOLÓGICA

•

Realização de 1.352 serviços tecnológicos
do laboratório de biocombustível.

•

Realização de análises necessárias ao
monitoramento da qualidade da água dos
açudes, barragens e águas residuárias,
com o objetivo de evitar a proliferação
de doenças hídricas, totalizando 16.634
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•

Realização de 1.028 serviços
tecnológicos e 87 pre parações de
soluções em atendimento às empresas
do setor de saneantes, domissanitários e
cosméticos.

•

INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR

•

Implantação, modernização ou
manutenção de seus laboratórios de
pesquisa, vinculados a instituições
de ensino e/ou pesquisas sediadas
no Estado, com previsão de atender,
aproximadamente, 104 Projetos de
Pesquisa Científica em todas as áreas
do conhecimento, através do Projeto de
Pesquisa e Infraestrutura Laboratorial
(Funcap), que visa apoiar grupos
de pesquisa de qualidade científica
comprovada, provendo-lhes suporte
financeiro no valor de R$ 5,5 milhões.

•

Reforma e ampliação das instalações
físicas da biblioteca setorial – Campus
de Limoeiro do Norte, e da biblioteca
central – Campus Itaperi.

•

Construção da 1ª etapa das instalações
prediais do hospital veterinário e do novo
restaurante universitário.

•

Melhoria das instalações físicas do Curso
de Educação Física (Reforma do Campo
de Futebol, Pista de Atletismo e Ginásio
Poliesportivo) - no Campus do Derby –
UVA.

•

Construção de sala de aula na Fazenda
Experimental, que serve de base para
aulas práticas do Curso de Zootecnia e
do Curso de Mestrado em Zootecnia.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

•

Início da construção do Campus Multiinstitucional na cidade de Iguatu (FATEC/
CENTEC e dos Campi da URCA e da
UECE).

•

Início da construção do Campus Multiinstitucional na cidade de Itapipoca
(FATEC/CENTEC e Campus da UECE).

•

Implantação do Centro de Treinamento
Técnico Corporativo (CTTC), em Caucaia,
com o objetivo de capacitar mão de obra,
nos níveis básico e de aperfeiçoamento
técnico, e prestar serviços técnicos
especializados nas áreas de metalurgia,
siderurgia, química, petroquímica e
afins.

•

•

•

Capacitação de 560 alunos nos Centros
Digitais do Ceará (CDCs), nos municípios
de Caririaçu, Santana do Cariri,
Amontada, Massapê, Poranga, Barreiras
e Pires Ferreira, sendo contemplados 80
alunos por município.
Graduação de 98 alunos, nas 4
Faculdades Tecnológicas – FATECs,
localizadas nos municípios de Limoeiro
do Norte, Sobral, Juazeiro do Norte e
Quixeramobim.
Graduação de 146 alunos na educação
técnica de nível médio pelas FATECs de
Limoeiro do Norte, Sobral e Juazeiro do
Norte, e nos Centros Vocacionais Técnicos
– CVTECs, localizados nos municípios de
Aracati, Barbalha, Crato e São Gonçalo
do Amarante.

Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

Capacitação de 28.740 jovens e
trabalhadores, nos 33 Centros Vocacionais
Tecnológicos – CVTs, na área da extensão
tecnológica.

MEIO AMBIENTE

•

Em fase de conclusão, o Projeto
Zoneamento Agroecológico, priorizando,
para uma primeira fase, a área da
Mesorregião Sul Cearense, com a
conclusão dos seguintes produtos:
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serviços tecnológicos prestados nesse
âmbito.
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informações da configuração e mapa
da compartimentação geoambiental da
Mesorregião Sul Cearense e principais
classes de solos existentes naquela
Mesorregião, a partir de levantamento
exploratório.
•

•

Execução do diagnóstico da qualidade
ambiental e de estudos pedológicos na
região do Araripe, Cariri e entorno no
Estado do Ceará, como complemento
ao Zoneamento Agroecológico para a
Mesorregião Sul Cearense – ZACE I.
Elaboração do Zoneamento Agroecológico
para a região Jaguaribana e parte do
Sertão Central, visando à identificação de
áreas com potencialidades e limitações
quanto ao uso do solo para a agricultura
dos sistemas e subsistemas a serem
identificados, precedido do levantamento
pedológico por meio de reconhecimento
de média intensidade.

•

Conclusão da organização de uma
base de informações geoespaciais das
atividades de carcinicultura do Estado
do Ceará e mapeamento do uso e
ocupação das terras, no baixo curso
do rio Jaguaribe (áreas estuarinas de
manguezais e entorno).

•

Realização do mapeamento temático dos
Sistemas Ambientais e do Uso e Ocupação
do Solo, para a construção da linha de
base e monitoramento e avaliação (M&A)
do Projeto Mata Branca, e implantação
do Sistema de Gerenciamento Integrado
(SIG). A área do projeto envolve os
municípios de Crateús, Independência,
Novo Oriente, Quiterianópolis, Tauá e
Parambu, mapeando em maior detalhe
duas microbacias do alto rio Jaguaribe e
duas do alto rio Poti – Ceará.

•

Conclusão do relatório técnico referente à
implantação experimental do Sistema de
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Monitoramento Biofísico do PRODHAM,
em área piloto, na microbacia do rio
Cangati, no município de Canindé.
•

Identificação e mapeamento das áreas
degradadas susceptíveis aos processos de
desertificação por município, no Estado
do Ceará. Encontra-se publicada a região
do Médio Jaguaribe.

•

Publicação dos livros: “Degradação
Ambiental e Susceptibilidade aos Processos
de Desertificação na Microrregião do
Médio Jaguaribe e Parte das Microrregiões
do Baixo Jaguaribe e Serra do Pereiro –
CE”; “Compartimentação Geoambiental
do Estado do Ceara”; “Macrozoneamento
Agroecológico do Estado do Ceará”;
“A Zona Costeira do Estado do Ceará:
Compartimentação Geoambiental e
Antropismo”; e “Solos do Ceará Desagregação por Classe”.

RECURSOS HÍDRICOS

•

Conclusão do levantamento dos dados
de campo e estudos técnicos, referentes
ao projeto “Estudo da Qualidade das
Águas Superficiais e Subterrâneas do
Perímetro de Irrigação de Morada Nova”,
avaliando os impactos ambientais do uso
de agroquímicos e possibilidades de reuso
das águas de drenagens.

•

Conclusão do projeto “Desenvolvimento
de Sistema de Informações Meteorológicas
para Irrigação no Ceará – SIMIC”.

•

Início do projeto “Exploração Sustentável
dos Aquíferos Aluviais nas Pequenas
Bacias Hidrográficas do Nordeste
Semiárido”, com o objetivo de desenvolver,
implementar e avaliar técnicas em
condições de agricultura familiar e
estratégias sustentáveis de exploração
dos pequenos aquíferos aluviais para
usos múltiplos, adaptadas à realidade
socioeconômica local.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

•

•

Desenvolvimento e implementação, em
nível operacional, do sistema de previsão
de afluências nos principais reservatórios
do Estado, nas escalas de tempo e
clima.
Desenvolvimento de estudos sobre a
caracterização hidrodinâmica na bacia
experimental do riacho Algodão, em
Quixeramobim.

•

Instrumentalização das bacias Experimental
e Representativa da FUNCEME (riachos
Algodão e Forquilha), no município de
Quixeramobim.

•

Desenvolvimento do módulo sobre a
qualidade da água em rios do Sistema
SIGA e acoplamento com o módulo de
qualidade de reservatórios.

•

Conclusão da avaliação dos processos
hidrológicos e de qualidade da água,
através do monitoramento biofísico da
microbacia do rio Cangatí, Caninidé,
pelo PROGERIR/PRODHAM/SRH/
FUNCEME.

•

Elaboração dos programas de controle de
qualidade dos dados de radiação solar
das estações automáticas do INMET.

•

Implementação da rotina de controle de
qualidade na radiação solar das estações
automáticas do INMET.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

•

Formação empreendedora de 240
jovens e implantação de 4 incubadoras
de empresas de TIC, nos municípios
de Aracoiaba, Aracati, Maracanaú e
Fortaleza, por meio da ação Corredores
Digitais que, dentro do Programa Ceará
Digital, compreende os projetos “Agentes
Digitais” e “Incubadoras de TIC”, cujo
foco é o empreendedorismo juvenil
e a geração de renda no interior do
Estado, através do uso da Tecnologia da
Informação e Comunicação – TIC.

•

Recebimento do prêmio TI&GOVERNO
do Brasil, na categoria Governo Eletrônico
e Democracia, e do prêmio Ceará de
Cidadania Eletrônica 2009, do Governo
do Estado do Ceará, na categoria
Inclusão Digital.

METEOROLOGIA E MONITORAMENTO

•

Instalação do patche de recepção do
novo satélite NOAA-19.

•

Apresentação à imprensa do primeiro
prognóstico de chuvas para o primeiro
trimestre de 2009.

EDUCAÇÃO SUPERIOR

•

Elaboração e divulgação da avaliação da
quadra chuvosa.

•

•

Levantamento do número total de focos
de calor no Ceará, por satélite e por
município, desde 2004, para o programa
PREVINA.

Realização de concursos públicos para
professores efetivos e para funcionários
técnicos e administrativos.

•

Ampliação da oferta de vagas dos cursos
de graduação.

•

Implantação dos cursos de graduação a
distância.

•

Oferta de 2.040 vagas no Projeto
“Formação Inicial de Professores da

•

Início do processo de aquisição do Radar
Meteorológico de Banda S, a ser instalado
em Quixeramobim, e da implantação da
Rede Cearense de Radares.
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Educação Básica – CAPES”, nos cursos
de 1ª e 2ª licenciaturas, destinados aos
professores da rede pública de ensino.

Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação

•

Criação do Curso de Química na UVA,
na modalidade bacharelado, visando
atender à demanda do mercado de
trabalho, na área da indústria, análises
químicas, pesquisa tecnológica e outras
atividades.

•

Ampliação do número de matrículas
do Programa Nacional de Formação
de Professores – PAR, para 935
vagas, nas diversas modalidades
(presencial, semipresencial e formação
pedagógica).

•

Pr o m o ç ã o d a a v a l i a ç ã o e d o
reconhecimento de todos os cursos de
graduação da UECE.

•

•

Realização de dois cursos de especialização,
seis seminários temáticos e um encontro
local acerca da profissionalização
docente, prevendo um atendimento de
cerca de 420 professores dos cursos de
graduação.

e estabelecer nova linha de pesquisa:
Saúde da Família.
•

Criação do Curso de Mestrado Profissional
em Saúde da Família, em rede, sob
articulação liderada pela FIOCRUZ/
Ceará, em parceria com as demais
universidades públicas do Ceará, Rio
Grande do Norte, Piauí e Maranhão.

•

Implantação dos laboratórios referentes
ao Edital CT-INFRA/FINEP, aprovado em
2009, e que resultará na integração e
na qualificação do Núcleo de Pesquisa e
inovação em Saúde Coletiva, no Centro
de Pesquisa Inovação e Transferência
Biotecnológica, no Núcleo Interdisciplinar
Cidade Cultura e Linguagem.

•

Implantação do doutorado interinstitucional
em Ciências Fisiológicas, para formar
14 doutores que qualificarão o corpo
docente da UECE e permitirão a criação
de doutorado próprio, fortalecendo a
posição de único programa na área, nas
regiões Norte e Nordeste.

•

Implantação do doutorado interinstitucional
em História, para formar 10 doutores que
qualificarão o corpo docente da UECE
e da UVA e permitirão a criação de um
doutorado em história.

•

Implantação do doutorado interinstitucional
em cardiologia, para formar 14 doutores
que qualificarão o corpo docente da
UECE e da UFC e permitirão a criação
de um mestrado na UECE.

Implantação de 140 bolsas de Iniciação
à Docência, voltadas para alunos dos
cursos de licenciatura da UECE.

PÓS-GRADUAÇÃO

•

Implementação do Fundo de Apoio à
Qualificação Docente.

•

Criação e implantação, na UVA, do
Mestrado Interdisciplinar, nas áreas de
Física, Biologia e Química.

•

C r i a ç ã o , n a U VA , d o M e s t r a d o
Interdisciplinar Profissionalizante, nas áreas
de ensino de Ciências e Matemática.

•

Expansão do Programa de Doutorado
em Saúde Coletiva, associação UECE/
UFC, para incluir UNIFOR e FIOCRUZ/
Ceará, visando oferecer mais vagas
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estudantis

•

Concessão de 212 bolsas do
Programa Bolsa Universidade, da UVA,
correspondendo a bolsas de trabalho,
monitoria, iniciação à pesquisa e projetos
de extensão.

•

Inauguração do restaurante universitário
da UECE e início do seu funcionamento
pleno.
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Ampliação do número de bolsas de
estudo e assistências a serem ofertadas
em 2010.

•

Promoção da melhoria no material
didático e busca de parcerias com a
SEDUC, dentro do Projeto UECEVEST.

•

Ampliação do Programa de Línguas
da UECE para 1.100 alunos, com
novas turmas para atendimento das
comunidades interna e externa.

blenders). Ressalte-se que está previsto
o aproveitamento de outros resíduos,
tais como, vísceras de peixes e resíduos
industriais.
•

Implementação de sistemas analíticos de
última geração, tais como cromatografia
de alta pressão gasosa e destilação
automática e estabilidade à oxidação em
matérias primas e biodiesel.

•

Incubação de 6 novas empresas, com a
realização de 300 horas de consultoria,
nas áreas de gestão empresarial (mercado,
finanças, marketing, planejamento
estratégico, contabilidade, direito
empresarial).

•

Realização de 50 ensaios de caracterização
tecnológica, em matéria prima argilosa,
utilizada na cerâmica vermelha, bem
como 120 ensaios em rochas ornamentais
para atender à demanda do setor.

•

Início do segundo módulo do Programa
de Inovação da Indústria da Construção
Civil do Estado do Ceará (INOVACON
V), em parceria com Universidade de
São Paulo – USP e Instituto de Pesquisa
Tecnológica – IPT.

Extensão
•

Ampliação de 15 para 25 escolas, para
atendimento a 2.500 alunos pelo Projeto
Com.Domínio Digital.

•

Ampliação para 38.651 do número de
pessoas atendidas nos cursos de extensão
da UECE.

•

Concessão de 60 bolsas de extensão aos
alunos da UECE.

Inovação
•

tecnológica

Implementação do Projeto de Rede de
Extensão Tecnológica – SIBRATEC, que
visa contemplar um total de 240 micro
e pequenas empresas dos segmentos
priorizados pelo Estado do Ceará: têxtil,
confecção, calçados, indústria, química
e agroindústria.

•

Concessão de apoio tecnológico,
através do Projeto de Extensão Industrial
Exportadora, com a realização de
172 adequações/inovações em 44
empresas.

•

Inserção do NUTEC no Sistema Nacional
e Internacional da Inovação, através do
depósito de 3 patentes e do licenciamento
de 1 inovação.

•

Desenvolvimento de novos processos de
pesquisa, na área de biocombustíveis
(a partir de oleaginosas regionais e
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Consultoria

e assistência tecnológica

•

Início das atividades das unidades
móveis, com a adaptação de veículos
para se tornarem laboratórios, que
atenderão às indústrias de confecção e
de alimentos da Região Metropolitana de
Fortaleza, prevendo beneficiar 150 micro
e pequenas empresas, com atendimento
e soluções tecnológicas.

•

Acreditação de ensaios dos laboratórios
de pesticidas.

•

Realização de 144 ensaios de amostras
de poluentes atmosféricos.

•

Automatização do laboratório de medidas
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elétricas, com o objetivo de aumentar
a demanda de serviços executados
com maior confiabilidade e garantia
da qualidade e emitir certificados de
calibração com selo da Rede Brasileira
de Calibração - RBC.
Educação
•

•

•

•

•

Elaboração do Zoneamento Agroecológico
do Ceará - ZACE – Parte II – Região
Jaguaribana e parte do Sertão Central.

•

Realização da atualização dos espelhos
d’água do Ceará, através de sensoriamento
remoto ou geoprocessamento, gerando
informações para a base de dados dos
espelhos.

profissional

Início do Programa de Integração da
Educação Profissional do Ensino Médio
na modalidade de Educação de Jovens
e Adultos – PROEJA, em parceria com
o MEC.
Ampliação do atendimento do Projeto
Centro Digital do Ceará – CDC para 9
municípios do Estado.
Implantação do Sistema Estadual de
Certificação Profissional no Ceará,
desenvolvendo uma experiência piloto de
avaliação e certificação profissional em
áreas estratégicas para o desenvolvimento
sustentável do Estado.
Implantação do Projeto Incubadora
Digital no CVTEC de Aracati.

RECURSOS HÍDRICOS

•

Continuidade do projeto “Exploração
Sustentável dos Aquíferos Aluviais nas
Pequenas Bacias Hidrográficas do
Nordeste Semiárido”.

•

Implementação de módulos referentes
ao desenvolvimento de “Sistema de
Informação para o Gerenciamento da
Alocação de Água – SIGA”.

•

Desenvolvimento e implementação,
em nível operacional, do sistema de
previsão de afluências, nos principais
reservatórios do Estado, nas escalas de
tempo e clima.

•

Desenvolvimento de estudos sobre
a caracterização hidrodinâmica na
bacia experimental do riacho Algodão –
Quixeramobim.

•

Conclusão do projeto “Uso de MDT e
Imagens de Satélites para Mapeamento
e Avaliação do Potencial Hidrogeológico
dos Pequenos Aquíferos Aluviais em
Escala Regional”.

•

Início ao projeto “Transferência de Massa
e Calor no Complexo Solo-VegetaçãoAtmosfera – Balanço de Energia”, na
bacia experimental da FUNCEME.

•

Desenvolvimento de metodologias
apropriadas para avaliação do balanço
hídrico, em diferentes escalas espaciais e
temporais, utilizando os dados oriundos
das bacias experimentais/representativas
e de sensoriamento remoto.

MEIO AMBIENTE

•

•

•

Construção de um banco de dados
espacial, uma interface Web para
visualização e um Sistema de Informação
Geográfica – SIG, baseados em
tecnologias de software livre, envolvendo
planos de informações georreferenciados,
com dados espaciais e dados tabulares
(atributos), para a Rede de Pesquisa de
Carcinicultura do Nordeste.
Conclusão da elaboração do Zoneamento
Agroecológico do Ceará – ZACE – Parte
I: Mesorregião Sul Cearense.
Conclusão do diagnóstico da qualidade
ambiental e de estudos pedológicos na
região do Araripe, Cariri e entorno no
Estado do Ceará.
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•

Caracterização e quantificação, para
diferentes ambientes geológicos do
semiárido cristalino, dos processos que
determinam a dinâmica de salinidade
dos aquíferos aluviais, em especial, as
suas relações com o aquífero fraturado
(embasamento).

Meteorologia
•

•

os dados de radar meteorológico, que
possam contribuir para um melhor
desempenho e utilização da previsão de
precipitação de curto prazo, em áreas
aplicadas como modelagem hidrológica
para alerta de cheias.
•

Modernização da rede pluviométrica
convencional.

•

Desenvolvimento de pluviógrafos, para
modernização da rede pluviométrica.

•

Monitoramento dos dados
hidrometeorológicos da região do
Castanhão.

e monitoramento

Melhoria do Sistema de Monitoramento,
com a instalação de Radar Meteorológico
em Quixeramobim e modernização do
Radar de Fortaleza.
Desenvolvimento de ferramentas, usando
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Meio Ambiente

meio ambiente

Gestão Pública por Resultados – GPR
Evolução dos Indicadores
Realizado

Indicadores Selecionados
2008

2009

Índice de Qualidade da Água Bruta (%)

77,88

85,46

Áreas Protegidas em Unidades de Conservação – Ucs (%)

22,05

22,06

39

30

Municípios certificados com Selo Município Verde (nº.)
Fonte: COMPAM

2009 | Política Setorial

tendo como base a promoção do Crescimento
Econômico com Sustentabilidade, o que

A Política Setorial de meio ambiente no

implicou na execução de programas e

Estado do Ceará integra o Eixo de Governo

projetos que contemplam ações voltadas

“ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR”

para a melhoria da qualidade dos recursos

e vem sendo desenvolvida, desde o ano de

ambientais.

2007, pelo Conselho de Políticas e Gestão
do Meio Ambiente - CONPAM e por sua
vinculada a Superintendência Estadual do
Meio Ambiente – SEMACE.

A parceria tem sido o caminho mais utilizado
pelo CONPAM no desenvolvimento dos
seus programas e projetos, por meio de
ações focadas na capacitação de gestores e

A partir do entendimento de que a questão

educadores ambientais, na gestão, fiscalização

ambiental perpassa as demais políticas de

e monitoramento dos recursos ambientais,

desenvolvimento do Estado, o CONPAM

com vistas à implementação de políticas

estruturou um Colegiado formado por

voltadas à sustentabilidade socioambiental.

representantes de seis Secretarias Estaduais,
um representante da Assembleia Legislativa
e dois representantes da Sociedade Civil
Organizada, que, juntos, somam esforços no
cumprimento de sua Missão que é “defender
o Meio Ambiente assegurando a melhoria da
qualidade de vida das gerações presentes e
futuras”.

O processo de Licenciamento Ambiental
desenvolvido pela SEMACE prevê a análise
da viabilidade ambiental de atividades ou
empreendimentos que utilizam recursos
naturais ou pretendem instalar-se em áreas
que podem gerar desgastes ao Meio Ambiente.
Para 2009, foi estabelecida uma meta de
concessão de 4.900 licenças, atingindo-se

Para tanto, o Conselho vem buscando

3.370 licenças, o que equivale o percentual

alcançar o resultado estratégico de governo,

de 68,78 % do previsto.
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Principais Produtos por Programa
REALIZADO ACUMULADO

PRODUTOS

EM 2009

2007- 2009

Proteção dos Recursos

Gestor Municipal capacitado em resíduos sólidos

368

600

Ambientais

Área de risco mapeada

49

240

Curso/seminários realizados pelo PREVINA

15

22

Criação de Brigadas contra incêndios -PREVINA

05

11

Gestão Ambiental

Viveiros de mudas

11

11

Estratégica

Município certificado com Selo Verde

*30

49

Municípios com sistema de gestão municipal implantado

01

06

Seminário realizado sobre ICMS ecológico

02

06

Gestor Ambiental Qualificado

300

300

45

45

1.940

4.200

0

0

2.310

-

Programa de Educação

Ambiental do estado do Cursos realizados (Agente Ambiental)
Ceará - PEACE
Professor capacitado em Educação Ambiental
Agenda 21 elaborada
Agente Ambiental capacitado
Programa da

Unidade de Conservação - UC criada

0

97

Biodiversidade

Sistema Estadual de Unidades de Conservação implantada

0

0

Programa de Controle

Licença concedida

3.370

10.044

Ambiental

Praia Monitorada

65

65

4.616

10.096

Veiculo Inspecionado

Programa estadual de
Floresta

Recurso hídrico inspecionado

49

138

Denuncia atendida

934

2.260

10

61

19.412

57.486

Plano de manejo licenciado
DOFCE emitido

Fonte: COMPAM
(*) Estimado

2009 | Realizações
PEACE - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DO CEARÁ

A política de educação ambiental foi
direcionada para os temas: educação
ambiental, gestão ambiental, licenciamento
ambiental e gestão de resíduos sólidos. O
indicador de resultado constante na matriz
de GPR, que mede o número de professores
capacitados em educação ambiental, atingiu
o percentual de 105% do total previsto para o
ano de 2009, com um total acumulado, desde
2007, de 4.200 professores capacitados em
todo o Estado. Ressalte-se que a formação de
educadores ambientais no Ceará é pioneira
na Região Nordeste, o que demonstra um
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

singular interesse do Governo do Estado
na implementação de políticas públicas de
educação ambiental. Foram realizados 66
Cursos de Capacitação para Multiplicadores
em Educação Ambiental no ano de 2009,
resultando em 2.310 agentes capacitados e
46.200 pessoas indiretamente beneficiadas,
em 55 Municípios.
A3P - Agenda Ambiental
Pública

na

Administração

No âmbito da administração pública no
Estado do Ceará, a educação ambiental dáse através do Programa Agenda Ambiental
na Administração Pública – A3P, que vem
estimulando a adoção de novos hábitos e
atitudes por parte dos servidores públicos no

143

Meio Ambiente

PROGRAMA

Meio Ambiente

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

uso racional dos recursos naturais, objetivando
minimizar os impactos ao meio ambiente
e, consequentemente, reduzindo custos
institucionais. No ano de 2009, o programa
foi implantado em 13 Secretarias Estaduais e
2 Universidades, URCA e UVA, atingindo 65%
da meta prevista até 2011 (21 Secretarias
Estaduais e 2 Universidades). Alcançou-se em
100% a meta de divulgação do Programa,
compreendendo 60 municípios.
•

•

Realização do acompanhamento,
monitoramento e avaliação, a cada três
meses, da efetividade do projeto nas 21
Secretarias e em duas Universidades do
Estado (URCA e UVA).
Realização de seminário com a Comissão
Gestora Estadual da A3P e subcomissões
das 21 Secretarias do Estado e das
duas Universidades públicas estaduais,
contempladas no Programa.

•

Realização de seminários de difusão
do Programa A3P, em 60 Prefeituras
municipais.

•

Aquisição de 60 kits de lixeiras seletivas
para doação aos 60 municípios que
implementaram o programa A3P.

•

Aquisição e distribuição de 15 mil
squeezers para os servidores públicos
das Secretarias do Estado e das duas
Universidades públicas estaduais.

Formação

de

Realização de cursos para 1.960
Educadores Ambientais (professores da
rede pública municipal e estadual), em
33 municípios do Estado, perfazendo um
total acumulado de 4.200 professores
capacitados.
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O Curso de Capacitação para Agentes
Multiplicadores em Educação Ambiental,
desenvolvido pela SEMACE, visa sensibilizar
e capacitar agentes multiplicadores quanto à
proteção ambiental, por meio de mudanças
de valores e atitudes, tornando-os capazes
de disseminar os conteúdos e objetivos da
educação ambiental, dentro de suas áreas
de atuação.
•

Realização de 66 Cursos de Capacitação
para Multiplicadores em Educação
Ambiental, no ano de 2009,
beneficiando diretamente 2.310 agentes
e 46.200 pessoas indiretamente, em 55
Municípios.

•

Realização de 56 Palestras em Educação
Ambiental, sobre desmatamento,
reciclagem de papel, resíduos sólidos,
mobilização pela conscientização e
preservação do meio ambiente e gestão
ambiental, beneficiando 3.624 alunos,
funcionários, representantes e professores,
em 29 Municípios.

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 mil pessoas.

•

Realização de 12 eventos relativos ao
Dia Nacional de Limpeza de Praias,
Rios, Lagoas e Lagos, trabalhos através
de palestras, blitzes ecológicas e mutirão
de limpeza, nas localidades de Aracati
– Canoa Quebrada; Ipú – APA Bica do
Ipu; Paraipaba – Praia da Lagoinha;
Caucaia – APA Lagamar do Cauípe;
Maracanaú – Lagoa do Maracanaú;
Pacoti – APA Serra Baturité; Guaiuba

Educadores Ambientais

O Projeto visa à capacitação de professores
da rede pública estadual e municipal em
Educação Ambiental.
•

Agentes Multiplicadores em Educação
Ambiental
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•

Objetiva trabalhar com os municípios no

Implementação do Projeto Guarda Mirim
do Rio Cocó.

municípios. O projeto é executado em

Realização, em parceria com IBAMA e
Corpo de Bombeiros, de 3 cursos básicos
sobre degradação ambiental, legislação
ambiental, Flora e Fauna, para um
público de 90 alunos.

Rede Cearense de Educação Ambiental
Ceará – RECEBA

processo de descentralização da gestão
ambiental, por meio da elaboração e
implantação dos instrumentos necessários
à execução da política ambiental nos
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 um curso de capacitação
em Gestão Ambiental para os gestores
ambientais dos 184 municípios cearenses,

do

etapas I e II, em parceria com o MMA,

O Projeto está inserido no Programa de
Educação Ambiental do Ceará e visa fazer a
articulação entre profissionais e instituições
governamentais, privadas e do terceiro setor,
que atuam na área de educação ambiental.

capacitando dois técnicos de cada
município cearense, num total de 368.
•

Realização de um curso de Licenciamento
Ambiental a distância para 100 técnicos
de meio ambiente dos 184 municípios do

Criação de Centros de Informação e
Documentação Ambiental - CID Ambiental

Estado, com ênfase nos 6 municípios que

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 na
população em geral pela informação
ambiental qualificada.

Quanto ao desempenho desse indicador,

•

Aquisição de livros e equipamentos
de TI (57 microcomputadores) para
implantação de 15 Centros de Informação
e Documentação Ambiental.

•

Realização de visitas de monitoramento e
inspeção nos 10 Centros de Informação
e Documentação Ambiental, implantados
em 2008

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL
ESTRATÉGICA

Fortalecimento

institucional do

Estado

dos municípios
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e

já executam o licenciamento ambiental.
os dados demonstram que o percentual de
gestores ambientais qualificados superou
a meta prevista de 200 participantes.
Selo Município Verde
Projeto estratégico de governo para certificação
ambiental pública, tendo sido instituído pela
Lei Estadual nº 13.304/03 e regulamentado
pelos Decretos nº.27.073/03 e nº 27.074/03.
Objetiva fomentar, desenvolver e fortalecer
as políticas públicas ambientais no âmbito
municipal, tendo como instrumento a
Certificação Ambiental.
Dessa forma, a Certificação termina por
estimular os municípios na implementação
dos sistemas de gestão ambiental municipal,
promovendo a melhoria da qualidade
ambiental e de vida da população. No ano
de 2009, foram certificados 30 municípios.
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•

– Rio Guaiuba; Maranguape – Rio
Maranguape; São Gonçalo do Amarante
– APA do Pecém; Fortaleza – APA do
Rio Ceará; Jericoacoara – Praia de
Jericoacoara e Lagoa de Jijoca; Crato.

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

•

Meio Ambiente

•

Realização de 20 seminários regionais,
com a participação total de 148
municípios.
Adesão de 139 municípios para participar
da versão 2009 do programa.

•

Pré-Qualificação de 34 municípios.

Ressalte-se que o número de municípios
inscritos no projeto dobrou no período de
2004 a 2009, demonstrando o interesse
deles em implementar a política ambiental
no nível local.

*Estimado

Outro importante avanço na política de meio
ambiente refere-se à evolução do quantitativo
dos Conselhos Municipais de Defesa do
Meio Ambiente - COMDEMAS, tendo sido
criados, em 2009, 8 COMDEMAS, num

total acumulado de 151 (cento e cinqüenta
e um), alcançando o percentual de 82%
dos municípios cearenses com Conselhos
Municipais de Defesa do Meio Ambiente.

Nº de comdemas 2003 a 2009

Zoneamento Ecológico-econômico
Costeira do Estado do Ceará

da

Zona

Busca oferecer subsídios para o
estabelecimento de novas diretrizes,
parâmetros e procedimentos, no que se
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refere à ocupação ordenada e manejo
sustentável da terra e dos recursos naturais
nessas áreas.
•

Elaborada proposta do Decreto do ZEE da
Zona Costeira, com consulta pública.
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da

Orla

Busca a aplicação de diretrizes gerais
de disciplinamento de uso e ocupação
da orla marítima no Estado, vindo ao
encontro dos objetivos do Programa Estadual
de Gerenciamento Costeiro ¬GERCO,
coordenado pelo Conselho de Políticas e
Gestão do Meio Ambiente.
•

Criação da Comissão Estadual de
Gerenciamento Costeiro.

•

Elaboração da agenda para realização
dos trabalhos no ano de 2010.

•

Elaboração do instrumento metodológico
necessário à Certificação Praia Limpa.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS
AMBIENTAIS

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Urbanos e Industriais
Visa implementar a Política Estadual de
Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. É
importante ressaltar que, no ano de 2007,
somente um município do Ceará possuía
Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos Urbanos. Com o incremento das
capacitações e a implantação do indicador
ambiental para repartição do ICMS no ano de
2009, 174, dos 184 municípios, já possuem
os referidos planos.

Número de Municípios com PGIRSU

A repartição do percentual de 2% do
ICMS em função do Índice Municipal de
Qualidade do Meio Ambiente de cada
município, calculada por meio de indicadores
de gestão ambiental, definidos na Lei
Nº.14.023, de 17 de dezembro de 2007,
que ampliou a necessidade de capacitação
na área de resíduos sólidos. Para lhe dar
efetividade, o CONPAM envidou esforços
para que os municípios cumprissem o que
está preconizado na lei, com a realização de
três cursos em Gestão de Resíduos Sólidos,
para os 184 municípios do Estado, superando
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a meta prevista em torno de 90%, com 368
técnicos capacitados.
Prevenção, Preparação e Resposta
rápida a Emergências Ambientais com
Produtos Químicos Perigosos – P2R2
Projeto

de

Com vistas à prevenção e proteção ambiental,
foram cadastradas e mapeadas, até 2009,
245 áreas previamente identificadas como
de risco de acidentes com produtos químicos
perigosos no Ceará, atingindo em 100%
a meta de municípios inspecionados e
superando a meta de áreas cadastradas.
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Marítima - Projeto Orla
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Prevenção, Monitoramento, Controle
de Queimadas e Combate aos Incêndios
Florestais – PREVINA

máximo, dezembro venha a apresentar o
dobro do observado desde o início do ano
(ver figura anexa).

A detecção de focos de calor por satélites
meteorológicos NOAA no Ceará, tem
mostrado uma redução no número de focos,
desde o período de 2004 a 2007.

Mesmo usando-se outros satélites além dos
NOAA para o monitoramento dos focos
de calor (quando os números de detecção
aumentam em virtude de se ter mais satélites
observando em mais horários do dia), a
tendência de redução para 2009 pode
ocorrer. O número total de focos apresentou
redução de 2004 até 2006, voltando a
crescer em 2008, mas tendo boa chance
de diminuir novamente neste ano, conforme
figura a seguir.

Em 2008 verificou-se uma elevação desse
número. Porém, observa-se que, no ano
de 2009, o resultado do monitoramento
apresentou-se semelhante a 2007, com
o número de focos menor que 2008, de
acordo com a tendência observada até 30
de novembro de 2009. Espera-se que, no

Número total anual de focos de calor por satélites, no Ceará
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Número mensal de focos de calor por satélites da série NOAA, no Ceará,
entre 01/01/09 e 30/11/09
Total de 4371 focos

Fonte: CPTEC/INPE

Número mensal de focos de calor por vários satélites, no Ceará,
entre 01/01/09 e 30/11/09
Total de 8245 focos

Fonte: CPTEC/INPE

•

Apresentação do Programa PREVINA, nos
eventos da semana do meio ambiente,
no município de Aracati, e participação
no Fórum “A Canoa que Queremos”, em
Canoa Quebrada.

•

Realização de 4 Seminários para incentivar
os produtores rurais a solicitar, ao
Órgão Ambiental competente (SEMACE),
autorizações de desmatamento e
queimadas controladas como também
conhecimentos básicos sobre práticas
conservacionistas.

•

Realização de reunião técnica sobre
queimadas e incêndios florestais no
Estado do Ceará, com a participação
do IBAMA/CE, CONPAM, SEMACE,
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FUNCEME, SDA, CHESF, DER, ICMBIO,
Secretaria de Meio Ambiente de Jardim,
Associação Cristã de Base, UFC, Pacto
Ambiental dos Inhamuns e Corpo de
Bombeiros Militar.
•

Formação de 5 brigadas de combate a
incêndios florestais, nos municípios de
Juazeiro do Norte, Sobral, Tauá, Crateús e
Acopiara, com atuação reagionalizada.

•

Realização de 4 cursos regionais em
Gestão Ambiental Florestal, nos municípios
de Iguatu, Sobral, Quixeramobim e
Tauá, para capacitação dos Agrônomos
e Técnicos Agrícolas da EMATERCE,
Prefeituras e Sindicatos.

149

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

Meio Ambiente

Gestão da Política
Agrotóxicos

de

Controle

de

Visa o estabelecimento de diretrizes para o
controle integrado de agrotóxicos no Estado,
com o fim de atender ao preconizado na Lei
nº 12.228, de 9 de dezembro de 1993 (DOE
– 14/12/93).
•

Contratação de empresa de consultoria
especializada para elaboração do
Plano Estadual de Ação Conjunta em
Agrotóxicos.

Construção
Mudas

Aquisição de 3 kits de combate a incêndios
florestais para a formação de brigadas dos
5 previstos, para apoio ao PREVINA.

•

Realização de 50% da meta prevista para
execução de 30 cursos de capacitação.

•

Implantação de 100% do site do Projeto
Mata Branca.

•

Alcance da meta de impressão de 3.500
cartilhas.

•

Aquisição de imagens de satélites
(FUNCEME), previstas para o mapeamento
cartográfico das micro bacias do Alto Poti
e do Alto Jaguaribe.

•

Realização de um Workshop, dos quatro
previstos, sobre a “INTEGRAÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS: INCENTIVO
À SUSTENTABILIDADE DO BIOMA
CAATINGA”.

•

Execução de 16 dos subprojetos planejados
para o ano de 2009, representando o
alcance de 48% da meta estabelecida.

de viveiros para produção de

Integra o Programa de Reflorestamento para
o Estado do Ceará e tem como meta principal
ampliar a cobertura vegetal do Estado por
meio da construção de viveiros para produção
de mudas nativas, frutíferas e medicinais.
•

•

Construção de 11 viveiros de mudas.

MATA BRANCA

Na perspectiva de se trabalhar a Conservação
e Gestão Sustentável do Bioma Caatinga
nos Estados da Bahia e Ceará, o projeto
Mata Branca foi pensado na linha de
capacitação e execução de ações com foco
na sustentabilidade ambiental, contribuindo
com a melhoria da capacidade econômica,
social e cultural da população residente
nos municípios de intervenção do projeto.
No caso do Estado do Ceará, a área de
intervenção direta envolve seis municípios,
situados na região dos Inhamuns, e 62
municípios, nas demais regiões da caatinga,
que serão beneficiados indiretamente com as
ações efetivadas.
•

Alcance de um percentual de 25%
das metas previstas para a avaliação
ambiental estratégica.

•

Conclusão de 100% do
georreferenciamento da área de
intervenção direta do projeto, como
também o mapeamento do uso e
ocupação do solo nas referidas áreas.
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PROGRAMA DA BIODIVERSIDADE – PROBIO

•

Realização de 110 palestras em sindicatos,
escolas e associações, além de 20 cursos
abordando a legislação ambiental,
queimadas, desmatamento, poluição
sonora, poluição hídrica, coleta seletiva
e resíduos sólidos.

•

Emissão de 99 anuências e realização
do acompanhamento de 97 projetos
de iniciativas internas e externas. Foi
concluída a construção da sede da
SEMACE, na APA da Lagoa do Uruaú,
tendo sido iniciada a implantação da
sinalização, contemplando também a
área do monumento natural das Falésias
do Beberibe.

•

Realização da gestão das Unidades de
Proteção para garantir a preservação da
dinâmica dos ecossistemas.

Criação

do

Sistema Estadual

de

Unidades

de
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Visa assegurar o uso racional dos recursos
naturais para a proteção e preservação da
diversidade biológica e para o disciplinamento
do processo de ocupação, assegurando
assim a sustentabilidade do uso dos recursos
naturais.
•

•

Criação do Sistema Estadual de Unidades
de Conservação – SEUC. Outra ação
realizada em 2009, com essa finalidade,
deu-se com a implantação da cerca em
Unidade de Conservação Estadual de
Proteção Integral.
Cercamento do Parque Estadual do Rio
Cocó, situado no município de Fortaleza/
CE, com a instalação de 5 mil metros de
cerca linear, no valor de R$ 2,4 milhões.
A segunda etapa está prevista para 2010,
com uma extensão de 15 mil metros linear
de cerca.

PROGRAMA DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL E INSPEÇÃO TÉCNICA

O programa de Licenciamento Ambiental
desenvolvido pela SEMACE prevê a análise
da viabilidade ambiental de atividades ou
empreendimentos que utilizam recursos
naturais ou que podem gerar impactos ao
Meio Ambiente.
•

Emissão de 3.370 licenças, sendo: Licença
Previa (LP) - 398; Licença de Instalação
(LI) - 579; Licença de Operação (LO) 872; Licença de Instalação e Operação
(LIO) - 88; Renovação de Licença Previa
(RENLP) - 26; Renovação de licença de
Instalação (RENLI) - 142; Renovação de
Licença de Operação (RENLO) - 1.265.

Licenças Concedidas / Inspeções Técnicas

No ano de 2008, consolidou-se a emissão do DOFCE - Documento de Origem Florestal no
Ceará. Hoje, essas autorizações alcançam aproximadamente 20 mil documentos.
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•

DISQUE NATUREZA (DENÚNCIAS PLANTÃO AMBIENTAL)

Meio Ambiente

•

Atendimento de 934 denúncias relativas
à poluição ambiental , sendo 49 de
poluição sonora, 58 de poluição nas
águas, 194 de poluição atmosférica, 2 de
poluição no solo e 590 de degradação
ambiental.

Das denúncias totais (2.000), foi alcançado
o percentual de 46,70% de atendimento
dessas denúncias. Comparando 2007 a
2009, nota-se uma queda no número
de denúncias na SEMACE, devido à
descentralização da gestão ambiental aos
Órgãos Municipais.

Denúncias - Plantão Ambiental

Funciona ininterruptamente
durante 24 horas.

PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL

Monitoramento
Ceará

dos estuários dos rios do

O monitoramento ambiental executado pela
SEMACE contempla o acompanhamento e
controle dos recursos ambientais das águas
superficiais do Estado do Ceará, utilizando
análises de parâmetros físico-químicos,
biológicos e metais pesados, em amostras
de água.

•

Monitoramento, em duas etapas (1ª etapaMetropolitana, Salgado, Alto Jaguaribe,
Médio Jaguaribe, Baixo Jaguaribe; 2ª
etapa; Banabuiú, Acaraú, Coreaú, Curu,
Parnaíba, litoral) de todas as 11 bacias
hidrográficas do Estado, sendo colhidas
165 amostras de água dos recursos
hídricos, em 102 pontos de coleta, como
demonstrado no quadro a seguir:

BACIAS

PONTOS

BACIAS

PONTOS

BACIAS

PONTOS

HIDROGRÁFICAS

COLETA

HIDROGRÁFICAS

COLETA

HIDROGRÁFICAS

COLETA

Metropolitana

38

Alto Jaguaribe

07

Coreaú

05

Litoral

06

Médio Jaguaribe

06

Curu

06

Salgado

10

Baixo Jaguaribe

07

Parnaíba

08

Banabuiú

07

Acaraú

07
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•

Aumento do indicador médio de
“parâmetros analisados dentro dos
padrões”, entre 2007 e 2008, evoluindo
positivamente, de 65,64% em 2006,
70,75%, em 2007, para 77,88%, em
2008, atingindo o percentual de 85,46%
em 2009.

apontando o grau de contaminação por
bactérias e substâncias tóxicas existentes
nesses ambientes aquáticos. Sinaliza as
condições de adequação para banho e
lazer, como também indica a necessidade
de medidas de tratamento e de controle
ambiental.

•

Aquisição de equipamentos destinados
ao desenvolvimento do plano de ação
do PROGERIRH, abrangendo os estuários
dos rios Coreaú, Mundaú, Malcozinhado,
Catu, Timonha e Jaguaribe.

•

Realização semanal do monitoramento
das praias de Fortaleza, em 31 pontos,
e nas praias dos demais municípios
litorâneos do estado.

•

Cumprimento de 1 0 0 % da meta
estabelecida para 65 pontos de praias
monitoradas mensalmente.

Balneabilidade

das

Praias

do

Ceará

A SEMACE executa o monitoramento das
praias, divulgando o Índice de Balneabilidade,

Quadro Comparativo da Balneabilidade das Praias do Ceará de 2007 a 2009

Análises Laboratoriais (Parâmetros FísicoQuímico e Bacteriológicos)
•

•

Disponibilidade de 3 laboratórios para
análises físico-químicas em águas e
efluentes, análises bacteriológicas e de
absorção atômica e de análises de metais
pesado.
Realização de análises de parâmetros
ambientais em amostras de águas
superficiais e subterrâneas, efluentes
líquidos domiciliares, industriais e de

Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

serviços de saúde.
•

Realização de 11.016 análises
laboratoriais.

Monitoramento dos Postos
Combustíveis e Lavajatos

de

Serviço

e

•

Vistoria de 1.210 postos de combustível,
em 178 Municípios, tendo sido aplicados
205 autos de constatação.

•

Vistoria de 344 Lavajatos no interior do
Estado, com 29 autos de constatação.
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Programa
do Ar

de

Monitoramento

da

Executado pela SEMACE, a partir de 1993,
visa aferir os níveis de poluição atmosférica
em Fortaleza e região Metropolitana, detectar
a poluição gerada de fontes específicas e
fornecer dados para o suporte das ações de
controle.
•

veículos, detectando-se um percentual de
4,66% veículos fora dos padrões, ou seja,
215 veículos.

Qualidade

•

Monitoramento da qualidade do ar, através
do Programa Fumaça Negra, tendo sido
realizadas 110 Blitz e vistoriados 4.616

Superação da meta, em 2,51%, nos
4.500 veículos previstos para vistoria
em 2009. Comparando 2007 a 2009,
o índice de poluição veicular reduziu,
ficando dentro do previsto pelo Programa
Fumaça Negra, como mostra o quadro
a seguir.

Quadro Comparativo Fumaça Negra de 2007 a 2009

A SEMACE também realiza o trabalho de
fiscalização e monitoramento de venda e uso
de agrotóxicos no Estado do Ceará. Abaixo
algumas ações desenvolvidas:
•

•

Implementação da ação de fiscalização de
combate ao comércio indiscriminado do
produto agrotóxico TEMIK 150, conhecido
popularmente como chumbinho.

Fiscalização de estabelecimentos que
comercializam produtos agrotóxicos.

Participação

•

Cadastramento e atualização de cadastro
de produtos agrotóxicos.

•

•

Atendimento à demanda do Ministério
Público Estadual, no tocante ao uso
indevido de agrotóxicos, possíveis
contaminações ambientais e legalidade
para comercialização.

Realização de encontro de Fiscais de
Agrotóxicos - Região Nordeste, em
Maceió/AL.

•

Realização de parceria com outros órgãos
públicos na fiscalização do comércio
de produtos agrotóxicos (Ministério da
Agricultura, IBAMA).

Reunião na ADAGRI, para discussão
da problemática da destinação final de
embalagens vazias de agrotóxicos no
território cearense.

•

Desenvolvimento de ação conjunta
SEMACE, MAPA, IBAMA na fiscalização
do comércio de produtos agrotóxicos, nos
nove municípios da Serra da Ibiapaba e
região do Cariri.

Treinamento dos servidores da ADAGRI
em fiscalização de agrotóxicos, com a
palestra Procedimentos de Fiscalização
do comércio de agrotóxicos no Estado
do Ceará.

•

Realização da Conferência Estadual de
Saúde Ambiental.

•

•

154

em eventos ligados à

fiscalização de agrotóxicos.
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REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO FUNCIONAL DA SEMACE

•

Realização do concurso público para provimento de cargos de nível superior, como mostra

Candidatos Inscritos

Nº de

Código Cargo

Vagas
F01

Fiscal Ambiental

62

Candidatos
2.712

G02

Gestor Ambiental/ Gestão, Proteção e Controle Ambiental

28

1.561

10

G03

Gestor Ambiental/ Polit. Pub. Desenvol. Sust. Edu. Ambi.

13

1.323

11

G04

Gestor Ambiental/ Gestão Administrativa

10

735

6

P05

Procurador Autárquico
TOTAL

9

496

3

122

6.827

49

2010 | Propostas

•

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.

•

Realização de 1 seminário de avaliação e
acompanhamento do Programa.

•

Fomento à difusão do Programa A3P,
em 60 Prefeituras do interior do Estado,
perfazendo um total de 120 prefeituras
contempladas em dois anos.

•

Distribuição dos kits de lixeira seletiva,
nos 60 municípios que implantaram o
Programa no ano de 2009.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
DO CEARÁ – PEACE

•

Realização do 2º Curso de Formação
de Educadores Ambientais em Fortaleza,
com a participação de 2 professores de
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19

50 municípios que não participaram da
1ª etapa do curso, num total de 100
participantes.

AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

A3P

Deficientes

•

Distribuição do material do curso nos
municípios que participarão da 2ª etapa
do Curso de Formação de Educadores
Ambientais, num total de 5 mil apostilas,
considerando a formação de mil
professores em 2010.

•

Realização do I Encontro Estadual de
Educação Ambiental.

•

Realização de 12 cursos de educação
ambiental, no âmbito dos 6 municípios
que compõem o Geopark Araripe, tendo
como público alvo professores e gestores
municipais.

REDE CEARENSE DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL - RECEBA

•

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.
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•

Estruturação do portal da RECEBA e sua
interligação com as demais Secretarias
de Governo do Ceará.
Interligação dos Centros de Informação
e Documentação Ambiental – CID
Ambiental, instalados em 2008 e 2009
com o RECEBA.

•

Acompanhamento, monitoramento
e avaliação do funcionamento dos
Centros instalados, nos 15 municípios
contemplados em 2009.

•

Instalação de outros 15 Centros de
Informação e Documentação Ambiental
em 2010.

•

Realização de licitação de equipamentos
de TI, num total de 60 micros e 60
estabilizadores para os 15 Centros de
Informação e Documentação Ambiental,
que serão instalados no ano de 2010.

Meio Ambiente - CONPAM e o Ministério
do Meio Ambiente.
PREVENÇÃO, MONITORAMENTO,
CONTROLE DE QUEIMADAS E COMBATE
AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS – PREVINA

•

Otimização do uso da sala de
monitoramento (implantada em parceria
com a FUNCEME), com apresentação
de estudos e previsões acerca do risco
de incêndios florestais, utilizando, como
base, informações meteorológicas e
ambientais.

•

Implementação, centralização e
alimentação do banco de dados do
PREVINA na sala de monitoramento
instalada na FUNCEME, com informações
referentes a focos de calor, queimadas e
incêndios florestais.

•

Mapeamento das áreas de maior índice
de queimadas e incêndios florestais, para
subsídio ao Plano de Ação de Combate
aos Incêndios Florestais.

•

Formação de 5 novas brigadas de
combate aos incêndios florestais

•

Realização de 10 seminários PREVINA.

•

Implantação da sinalização educativa nas
rodovias, alertando sobre as áreas críticas
de queimadas e incêndios florestais.

•

Execução 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.

AGENDA 21

•

Realização de 5 seminários regionais,
compreendendo os processos iniciados
de Agenda 21 locais

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS

•

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, para
repartição dos 2% no ano de 2011.

•

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
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IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO DE
ACIDENTES COM PRODUTOS PERIGOSOS
- P2R2

•

Identificação e mapeamento de 50 áreas
de risco.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

•

Estruturação do banco de dados e do
Sistema de Informações Geográficas.

•

Estruturação do Banco de Dados das
instituições ambientais municipais.

•

Elaboração do mapeamento das áreas de
risco de acidentes com produtos químicos
perigosos no estado do Ceará.

•

Realização de 5 cursos regionais de
capacitação para os CONDEMAS.

•

Realização do encontro de Secretários
Municipais e Prefeitos, para orientação
à adesão ao programa Selo Município
Verde.

•

Realização de 20 seminários regionais de
sensibilização e mobilização para adesão
ao programa Selo Município Verde.

•

Certificação de 40 municípios.

GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE DE
AGROTÓXICOS

•

•

•

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”.

IMPLEMENTAÇÃO DO ZONEAMENTO
ECOLÓGICO ECONÔMICO - ZEE

•

CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E
REALIZAÇÃO DO CURSO DEVIVEIRISTAS

Realização de 4 cursos regionais nos
municípios costeiros, visando trabalhar a
compatibilização dos Planos Diretores com
o ZEE e sua utilização como instrumento
de controle dos Recursos Naturais.

PROJETO ORLA

•

Construção de 7 viveiros regionais de
produção de mudas.

•

•

Capacitação de 20 viveiristas em gestão
de viveiros de mudas.

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

•

Realização de seminários regionais para
orientação à certificação do programa
Praia Limpa.

•

Avaliação dos municípios costeiros que
se habilitarem à certificação do Programa
Praia Limpa.

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO
ESTADO E DOS MUNICÍPIOS

•

•

Realização de 8 Cursos Regionais para
Fortalecimento da Gestão Ambiental,
capacitando técnicos de meio ambiente
dos 184 municípios no Estado.
Implantação, em parceria com os
municípios, de seus sistemas de gestão
ambiental municipal.

PROJETO MATA BRANCA

•

Realização do estudo de valoração
ambiental em áreas experimentais que
adotam práticas de manejo e conservação
do solo.

•

Elaboração de 2 projetos executivos nas
bacias do rio Poty e Jaguaribe.

•

Publicação de 3.500 cartilhas sobre o
bioma caatinga, para distribuição nos

PROGRAMA SELO MUNICÍPIO VERDE

•

Apoio à criação dos Conselhos Municipais
de Meio Ambiente (COMDEMA), nos 33
municípios que ainda não possuem seus
conselhos.
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Ipu, Quixadá e Estação Ecológica do
Pecém.

Meio Ambiente

municípios de intervenção do Projeto
Mata Branca.
•

Realização de 12 cursos em gestão de
projetos socioambientais.

•

Construção da sede da Unidade de
Conservação de Jericoacoara.

•

Elaboração de relatório de qualidade
ambiental.

•

Implantação de Teleférico para o Pico Alto
de Guaramiranga.

•

Elaboração do Plano de Manejo da
Estação Ecológica de Aiuaba e do Parque
Municipal Natural de Tauá.

•

Manutenção e sinalização das Unidades
de Conservação de Beberibe, Uruaú e
Cauipe.

•

Contratação de 44 projetos relacionados
a: recuperação de áreas degradadas,
conservação e gestão da biodiversidade,
gestão de recursos de solo e água,
alternativas tecnológicas para um meio
de sobrevivência sustentável, aumento da
capacidade econômica social e cultural
da população.

•

Criação de Unidade de Conservação de
Aracati e Carnaúbas.

•

Estudos e avaliações para a “Nova
Poligonal do Parque do Cocó”.

•

Projeto de criação do Parque do Rio
Cocó

•

Cercamento do Parque do Rio Cocó - 2ª
Etapa

•
•

Monitoramento dos 16 subprojetos
contratados em 2009.
Elaboração de estudos biológicos e
fitoecológicos para cadastro de espécies
biológicas e vegetais.

•

Criação, estruturação e implantação
de banco de dados com indicadores
ambientais e socioeconômicos.

•

Veiculação de spots de rádio, elaboração
de material promocional e produção de
vídeos.

PROGRAMA DA BIODIVERSIDADE - PROBIO
(SEMACE)

•

Construção das sedes da APA do
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PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL PCA

•

Projeto de reforma do laboratório da
SEMACE.

•

Aquisição de 11 estações fixas e móveis
de monitoramento do ar.

•

Estruturação do projeto de monitoramento
da qualidade de água bruta.

•

Aquisição de imagens de satélite para
atualização de dados para licenciamento
e para auxílio na atualização e correção
do Zoneamento Ecológico-Econômico
do litoral.
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EDUCAÇÃO BÁSICA

Realizado

Indicadores Selecionados

2008

2009

5,5

( 1)

-

-

-

-

Alunos matriculados na Educação Profissional em nível médio da rede estadual (nº).

8.946

15.748 (3)

Taxa de escolarização de alunos do ensino médio na faixa etária de 15 a 17 anos (%)

50,4

(4)

Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais (%).

19,1

(5)

Resultados de avaliação externa dos alunos do 2º, 5º, 9º e 12º anos, processados e

100

-

100

100

Nota média de alfabetização dos alunos da rede pública no 2º ano do Ensino
Fundamental – SPAECE-ALFA.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do estado do Ceará nas
séries finais do Ensino Fundamental. ( )
2

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da Rede Estadual no 3º
ano do Ensino Médio. ( )
2

publicizados em nível de cada escola do Estado, juntamente com relatório de melhores
práticas.
Percentual de municípios do estado do Ceará com gerente designado para o Programa
de Alfabetização de crianças: “Alfabetização na Idade Certa”.
(1) Dado a serem divulgados no ano subsequente.
(2) Índice calculado em anos ímpares e divulgados no ano subsequente.
(3) Inclui o curso normal/magistério.
(4) Dado ainda não disponível.
(5) Fonte PNAD ainda não disponível.

2009 | Política Setorial
A construção da cidadania, um dos fundamentos
da República, requer necessariamente
uma prática institucional voltada para a
compreensão da realidade social e dos
direitos, bem como responsabilidades em
relação à vida pessoal, coletiva e ao meio
ambiente em que vive a população. Parte
desses direitos são legitimados na Constituição
Federal, em seu art. 3º, ao estabelecer como
objetivos fundamentais “construir uma
sociedade livre, justa e solidária; garantir
o desenvolvimento nacional; erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; promover
o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação “.
Para a consecução desse fundamento,
há necessidade de traçar metas, diretrizes
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e objetivos, nas diferentes esferas
governamentais, de forma a concretizar a
superação dos desafios que envolvem a
desigualdade social e econômica, verificada
no processo de exclusão de grande parte
da população do acesso a bens e serviços
essenciais a uma vida cidadã.
Em 2009, os indicadores selecionados pela
SEDUC, constantes da Matriz de Gestão
Pública por Resultados – GPR e monitorados
ao longo do período, são analisados de
acordo com seu desempenho.
Constam como resultados setoriais, inseridos
no eixo governamental ”Sociedade Justa
e Solidária”: a melhoria da qualidade da
educação básica em todos os níveis de
ensino; a diversificação da oferta do ensino
médio e sua articulação com a educação
profissional; e o fortalecimento do regime de
colaboração com foco na alfabetização das
crianças na idade certa.
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Como principais indicadores da educação,
destacam-se: a média de proficiência de
alfabetização das crianças do 2º ano (7 anos)
da rede pública, no Spaece-Alfa (Sistema
Permanente de Avaliação da Educação Básica
do Ceará – SPAECE – Alfabetização); Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB no Estado (ensino fundamental 1ª e 2ª
fases, e ensino médio, na rede estadual); taxa
de escolarização líquida do ensino médio;
matrícula da educação profissional em nível
médio da rede estadual.
Além desses indicadores, vale destacar os
indicadores do Swap II, discriminados a
seguir: os resultados das avaliações externas
dos alunos do 2º, 5º e 9º anos do ensino
fundamental e 3ª série do ensino médio,
processados e publicizados em nível de
cada escola do Estado, juntamente com o
relatório das melhores práticas; percentual de
municípios do Estado do Ceará com gerente
designado para o Programa de Alfabetização
de Crianças – “Alfabetização na Idade Certa”;
percentual de municípios do Estado do Ceará
com material didático para o Programa
“Alfabetização na Idade Certa” entregue
nas escolas; e percentual de gerentes do
Programa “Alfabetização na Idade Certa”,
remunerados pelo Estado.
Ressalte-se que a SEDUC consolidou, na atual
gestão, 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, incluindo as 1ª,
2ª e 3ª séries.
No que se refere ao dado que avalia o
nível de leitura das crianças do 2º ano
do ensino fundamental, evidenciado pela
média de proficiência obtida, sua análise
revela uma significativa melhoria no nível de
alfabetização. Em 2007, 47,4% das crianças
não estavam alfabetizadas e, em 2008, esse
percentual decresceu para 36,2%.
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Para uma melhor compreensão desse
resultado, foi elaborado o IDE Alfa (Indicador
de Desempenho Escolar em alfabetização),
construído numa escala de 0 a 10, em
que os municípios com índice 7,5 ou mais,
encontram-se no padrão desejável e, igual
ou maior que 5, no nível intermediário.
Em 2008, os índices apontaram que,
das 123.946 crianças avaliadas, 46,50%
estavam alfabetizadas, encontrando-se
nos níveis desejável e suficiente e grande
parte já adquiriu condições mínimas para
apropriação da linguagem escrita, pois são
capazes de decodificar palavras, mesmo
aquelas formadas por padrões silábicos mais
complexos. Dos 184 municípios avaliados em
2008, apenas 53 (28,8%) se encontravam
abaixo do nível intermediário.
Esses resultados sinalizam o conjunto de
investimentos realizados, possibilitando
dimensionar o desafio que ainda persiste
nas escolas públicas no cumprimento de sua
intransferível atribuição de assegurar que os
alunos saibam ler e escrever, garantindo o seu
direito de aprender a ler, além da perspectiva
de melhor desempenho em sua vida escolar
subsequente. A avaliação realizada evidencia
o acerto da política implementada por meio
do Programa de Alfabetização na Idade Certa
– PAIC, de acordo com a lei estadual, de 11
de dezembro de 2007, ao desenvolver além
da aprendizagem da leitura e do raciocínio
lógico matemático, a formação de 100% dos
docentes que atuam no Programa.
O IDEB implementado pelo governo federal,
realizado nos anos ímpares, que reúne,
num único indicador, a taxa de aprovação
(rendimento escolar) e proficiência média dos
alunos mensuradas pela Prova Brasil (Sistema
de Avaliação da Educação Básica – SAEB), é
desenvolvido em parceria com os estados.
Vale ressaltar que o Brasil detém atualmente
o índice de 3,8, tendo como meta atingir,
em 2022, bicentenário da independência,
o alcance do índice 6, para cumprimento
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também das metas estabelecidas no Termo
de Adesão ao Compromisso Todos pela
Educação, eixo do Plano de Desenvolvimento
da Educação, que trata da educação básica no
Brasil. O índice 6 corresponde a indicadores
de qualidade semelhante aos de sistemas
educacionais de países desenvolvidos.
No que se refere ao ensino fundamental (1ª
fase), o IDEB 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.
Os resultados da 2ª fase do ensino fundamental
variaram entre 2,8, em 2005, e 2,9 em 2007,
não apresentando alteração significativa 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 Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais - 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 em 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
2006/2008 mostra a evolução dessa taxa,
que passou de 37,4% em 2006, para 57,3%
em 2007, e queda para 50,4% em 2008,
evidenciando uma alta distorção idade-série
de 30,17%, na rede estadual, e 23,01%,
considerando todas as redes. Em termos
absolutos, esse resultado significa que, em
2006, estavam matriculados 206.332 alunos
na série e idade correspondentes; em 2007,
321.250, correspondendo a um adicional de
114.218 alunos e, em 2008, 95.722 alunos,
observando-se, portanto, um decréscimo de
matrícula na idade certa.
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O indicador de desempenho acadêmico
dos alunos da 3ª série do ensino médio
expressa os resultados de uma avaliação
censitária, anual, realizada em todas as
escolas da rede estadual e seus anexos,
tendo como base a Matriz de Referência para
Avaliação, composta por um conjunto de
descritores, explicitando dois pontos básicos:
o conteúdo a ser avaliado em cada período
de escolarização e o nível de operação mental
necessário para a realização de determinadas
tarefas.
No período 2006-2008, no que diz respeito
ao resultado estratégico, o desempenho
acadêmico dos alunos da 3ª série do ensino
médio, em relação aos anos de 20062007, apresenta uma discreta elevação na
média de proficiência em língua portuguesa,
passando de 248,3 para 249,8; entretanto,
registra-se redução pouco significativa nessa
disciplina, com média de 235,4 em 2008.
Em matemática, ocorre a mesma situação
registrada no ano de 2007 em relação a
2006, quando a média obtida passa de
248,3 para 249,8. Comparando a média
obtida em 2008 em relação a 2007, a média
obtida é de 247,9.
No que se refere à matrícula das escolas de
educação profissional e aquelas referentes ao
ensino normal/magistério, foi alcançado um
índice de 91,44% da meta prevista, passando
de 8.946 em 2007, para 16.527 alunos em
2009. O ensino médio integrado à educação
profissional foi iniciado com 25 escolas em
2008 e, em 2009, conta-se com 51 escolas
estaduais de educação profissional, além
da perspectiva de construção de mais 51,
em 2010. Os cursos ofertados, em regime
de tempo integral, são, respectivamente:
enfermagem, informática, segurança no
trabalho, turismo, comércio, finanças,
meio ambiente, aquicultura, edificações,
agroindústria, massoterapia, produção de
moda e técnico em estética.
O indicador referente à taxa de analfabetismo
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de 15 anos e mais avalia o percentual de
pessoas analfabetas na faixa etária em que,
por lei, a escolaridade seria obrigatória.
Aquele que aprendeu a ler e a escrever, mas
esqueceu, é considerado analfabeto. No
Ceará, a taxa de analfabetismo vem sofrendo
reduções, a partir de 2001. O Programa Brasil
Alfabetizado (MEC) conta com a adesão de
156 municípios cearenses, e a participação
de 93.120 alfabetizandos. A SEDUC atende
7.100 alfabetizandos pertencentes a entidades
como CUT, MST e SEAP. O resultado obtido
por meio da PNAD/2008 informa que o
percentual de analfabetos permanece estável,
mantendo-se no patamar de 19,1%, não
atingindo a meta estabelecida de redução
de 5% ao ano.
Quanto aos indicadores primários do Swap
II, as metas foram alcançadas em 2009, ou
seja: os resultados das avaliações externas
dos alunos do 2º, 5º, 9º anos, do ensino
fundamental, e 3ª série, do ensino médio,
processados e publicizados, juntamente com

o relatório das melhores práticas, atingiu
um percentual de 90%; o percentual de
municípios do Estado do Ceará com gerente
designado para o Programa de Alfabetização
de Crianças – “Alfabetização na Idade Certa”;
o percentual de municípios do estado do
Ceará com material didático para o Programa
“Alfabetização na Idade Certa” entregue
nas escolas; e o percentual de gerentes do
Programa “Alfabetização na Idade Certa”,
remunerados pelo Estado, obtiveram 100%
de desempenho.
A política setorial do ano de 2009 foi
viabilizada mediante a aplicação de
recursos no valor de R$ 1,2 bilhão1, no
desenvolvimento de programas, projetos
e atividades, representando 75,00% do
orçamento previsto para o exercício de 2009,
cuja previsão é de R$ 1,6 bilhão. Desse
montante aplicado na educação básica, 90%
são provenientes de arrecadação própria
do Estado (incluindo o FUNDEB), mais as
transferências constitucionais.

Principais Produtos por Programa
PROGRAMA

PRODUTOS

REALIZADO

ACUMULADO

EM 2009

2007-2009

Cooperação Estado e

Nº de alunos beneficiados

283.911

572.419

Município

Nº de material educacional produzido e impresso

960.770

6.080.770

Qualidade da

Nº de projetos pedagógicos apoiados

119

384

Educação Básica

Nº de prêmios concedidos aos alunos do ensino

150

150

Nº de alunos avaliados

639.030

1.517.389

Nº de professores capacitados

41.689

58.917

Desenvolvimento

Nº de alunos matriculados

16.527*

30.429

e Gestão de Políticas da

Nº de escolas atendidas com o Curso Normal
21

21

médio
Gestão Democrática
da Educação Básica
Valorização do
Servidor

Juventude
Padrões Básicos

Nº de escolas construídas

06

26

de Funcionamento das

Nº de escolas reformadas

241

280

nidades de Ensino

Nº de equipamentos e mobiliários adquiridos

50.720

66.292

Fonte: SEDUC
* Inclui o curso normal/magistério
1 - R$ 1.206.679.996,08 - Fonte: SIAP/SIGE/SIC, valores atualizados em 09/12/2009, devendo sofrer alterações até 31 de
dezembro.
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2009 | Realizações

•

Realização do Curso de Mediador da
Leitura, com o objetivo de subsidiar
a implantação dos Clubes de Leitura
nos 184 municípios cearenses,
beneficiando 480 formadores que
socializaram o curso, com a finalidade
de fortalecer o gosto pela leitura;

•

Publicação e distribuição de 50.000
exemplares da Revista PENSE!,
destinados aos professores do 1º
e 2º ano do ensino fundamental,
objetivando subsidiar o professor
com material diversificado para o
desenvolvimento de práticas leitoras,
incluindo atualidades em educação e
outras áreas para a própria informação
do professor;

•

Impressão e distribuição de 55.000
agendas do PAIC, como meio
de facilitar a comunicação e a
organização das ações junto aos
professores envolvidos no Programa;

•

Fortalecimento institucional dos
sistemas municipais de ensino, por
meio de encontros de formação do
eixo da Gestão, com a socialização
de experiências exitosas, envolvendo
secretários municipais, coordenadores
das CREDE, supervisores dos núcleos
regionais de cooperação com os
municípios e gerentes regionais do
PAIC, totalizando 1.700 pessoas;

•

Premiação de 148 escolas, que
obtiveram melhores resultados no
IDE Alfa e apoio a 148 escolas
que apresentaram os mais baixos
resultados no mesmo índice. (Prêmio
Escola Nota Dez, conforme Lei nº
14.371 de 19 de junho de 2009).

ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA

•

I m p l e m e n t a ç ã o d o Pr o g r a m a d e
Alfabetização na Idade Certa – PAIC,
nos 184 municípios, por meio das
seguintes ações integrantes de seus cinco
eixos estruturantes (Gestão Municipal da
Educação, Avaliação Externa, Gestão
Pedagógica – Alfabetização, Educação
Infantil e Literatura Infantil e Formação
do Leitor):
•

•

•

•

Dinamização e qualificação dos
métodos de alfabetização, mediante
a aquisição de conjuntos de
materiais de ensino e aprendizagem,
beneficiando 133.574 alunos do 1º
ano e 150.337 alunos do 2º ano do
ensino fundamental;
Formação continuada e em serviço
de 16.000 professores da Educação
Infantil; 6.683 professores de 1º
ano e 8.500 professores do 2º ano
do ensino fundamental, de forma a
fortalecer as práticas docentes em
sala de aula;
Implantação de Cantinhos de Leitura
em 5.500 salas de aula do 2º
ano, através da aquisição de um
acervo com 21 títulos, totalizando
115.500 livros de Literatura Infantil,
proporcionando o acesso à leitura
e ao desenvolvimento da formação
leitora dos alunos;
Impressão e distribuição de duas
coleções do PAIC – Prosa e Poesia,
compostas de 24 títulos de autores
cearenses, beneficiando as turmas
do 1º ano do ensino fundamental
e escolas de educação infantil,
perfazendo um total de 496.000
exemplares;
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ALFABETIZANDO JOVENS, ADULTOS E
IDOSOS

•

Implementação do Programa Brasil
Alfabetizado, em 184 municípios, sendo
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156 com convênios firmados diretamente
com o MEC. Os demais municípios (58)
que não aderiram ao Programa tiveram
seus planos de trabalho elaborados pela
SEDUC, e sua execução efetivou-se
mediante parcerias com Movimento dos
Trabalhadores Rurais e Sem Terra - MST,
Central Única dos Trabalhadores – CUT
e Ministério da Pesca e Aquicultura –
MPA, alfabetizando um total de 44.170
pessoas.
•

Implantação do Programa de Atendimento
à Pessoa Idosa - PAPI, com o objetivo de
promover a alfabetização de pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos, com
apoio do recurso digital, promovendo a
inclusão de 450 idosos no mundo das
novas tecnologias.

TRANSPORTE ESCOLAR

•

Implementação do Programa de Apoio
ao Transporte Escolar, em parceria com
179 municípios, mediante a transferência
automática de recursos financeiros para
possibilitar o acesso com padrão de
segurança e qualidade a 128.001 alunos
da rede pública estadual.

•

Implantação do Programa Caminho
da Escola, cujo propósito é assegurar
condições de acesso aos alunos do ensino
fundamental e médio da rede pública,
residentes na zona rural, mediante a
aquisição 100 ônibus com capacidade
para atender 12.000 alunos da educação
básica residentes, prioritariamente na
zona rural.

APRENDER PRA VALER – FORTALECENDO A
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO
MÉDIO

•

Implementação das Escolas Estaduais de
Educação Profissional:
•
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Implementação de 51 Escolas Estaduais

de Educação Profissional, das quais
26 foram implantadas em 2009, nos
Municípios de Caucaia, Maranguape,
Maracanaú, Itapajé, São Gonçalo
do Amarante, Acaraú, Ubajara,
Reriutaba, Camocim, Canindé,
Horizonte, Cascavel, Aracati, Russas,
Boa Viagem, Acopiara, Campos
Sales, Juazeiro do Norte, Mauriti e
Fortaleza (6 escolas), atendendo a
12.285 alunos, em tempo integral,
dos quais 4.230 iniciaram o curso
em 2008;
•

Implementação do Projeto Diretor
de Turm,a em 51 Escolas Estaduais
de Educação Profissional, com o
propósito de dinamizar as relações
intra e extraescolares, beneficiando
13.899 alunos;

•

Implementação da filosofia da
Te c n o l o g i a E m p r e sa r i a l S ó c i o
Educacional – TESE, nas Escolas
Estaduais de Educação Profissional,
com o objetivo de dinamizar as
relações intra e extraescolares entre
alunos, professores e comunidade,
cujas premissas se fundamentam no
protagonismo juvenil, na formação
continuada, na atitude empresarial,
na corresponsabilidade e na
replicabilidade, com a participação
de 153 coordenadores e gestores;

•

Seleção de 260 professores para
atuação nas diversas áreas dos cursos
profissionalizantes;

•

Aquisição de 7.900 manuais para
o curso de Enfermagem, 800 livros
para o curso de Comércio, 1.000
livros para o curso de Segurança
do Trabalho, 1.530 dicionários de
língua portuguesa, 1.326 gramáticas
e 26.288 livros bibliográficos, para
compor o acervo das Escolas Estaduais
de Educação Profissional;
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010
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Aquisição de 46 Laboratórios
Tecnológicos de Enfermagem, 51
Laboratórios de Informática e 12
Laboratórios de Técnico em Segurança
do Trabalho.

•

Implementação do Projeto Primeiro,
Apender!, com a distribuição de 1.140.000
módulos de diferentes disciplinas das três
áreas do conhecimento, beneficiando
159.589 alunos e 7.000 professores da
1ª série do ensino médio.

•

Implementação do Projeto Prevest,
em 117 escolas da rede estadual, por
meio de impressão e distribuição de
material pedagógico, beneficiando
11.350 alunos.

•

Fortalecimento da Superintendência
E s c o l a r, c o m o e s t r a t é g i a d e
acompanhamento da gestão e do
ensino, por meio da realização de
encontros, seminários e visita aos 642
estabelecimentos de ensino da rede
estadual.

•

Premiação de 813 alunos do ensino
médio, com computadores, que obtiveram
melhor desempenho acadêmico em língua
portuguesa e matemática, nas escolas da
rede pública de ensino, conforme escala
de proficiência SPAECE (Lei nº 14.483,
de 08/10/2009).

•

Acompanhamento pedagógico, por meio
das unidades de ensino, de 3.713 alunos
do ensino médio inseridos na prática de
estágio, em parceria com a Secretaria
do Trabalho e Desenvolvimento Social –
STDS e empresas privadas.

•

Premiação do quadro funcional das escolas
da rede estadual, em reconhecimento
ao mérito dos estabelecimentos que
alcançaram as metas anuais de evolução
da aprendizagem dos alunos do ensino
médio, definidas pela SEDUC, com base

Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

nos resultados do SPAECE (Lei nº 14.484,
de 08/10/2009, Decreto nº 29.980, de
30/11/2009).
•

Apoio ao Projeto de Iniciação Científica
para promover o intercâmbio cultural e
científico de professores e alunos das
642 escolas estaduais, por meio da
participação em eventos, em âmbitos
estadual, nacional e internacional, e
da realização de feiras de ciências e
financiamento de projetos científicos das
escolas.

•

Implementação do Projeto Professor
Aprendiz, mediante a realização do
II Colóquio Abrindo Trilhas para os
Saberes – ‘Formação Humana, Cultura
e Diversidade’, envolvendo 400
participantes.

•

Publicação dos 32 artigos, em coletânea,
selecionados no II Colóquio Abrindo
Trilhas para os Saberes – 'Formação
Humana, Cultura e Diversidade’.

•

Realização do Encontro de Práticas
Educacionais, com socialização e
publicização dos trabalhos realizados
pelos professores da rede pública estadual
pertencentes às Coordenadorias Regionais
de Desenvolvimento da Educação –
CREDE de Iguatu, Jaguaribe, Icó e
Russas.

•

Implementação do Projeto e-Jovem Formação complementar especial, em
tecnologia da informação, para 5.000
jovens da 3ª série do ensino médio
regular e egressos da rede pública de
ensino, com o objetivo de ampliar os
conhecimentos e as oportunidades de
inserção desses jovens no mercado de
trabalho.

MELHORIA E EXPANSÃO DA
INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

•

Expansão da oferta da educação indígena,
mediante a construção de 6 escolas
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diferenciadas, nos municípios de Acaraú,
Caucaia, Itapipoca e Novo Oriente,
beneficiando 599 alunos.

Educação Básica

•

Aquisição de equipamentos e mobiliários
para escolas indígenas, nos municípios
de Monsenhor Tabosa e Quiterianópolis,
beneficiando 217 alunos.

•

Adaptação de 121 escolas para garantir
acessibilidade e inclusão às pessoas com
necessidades educacionais especiais.

•

Melhoria das condições físicas e
pedagógicas do ensino e da aprendizagem,
por meio da aquisição de equipamentos,
mobiliários e instrumentos musicais para
85 salas de recursos multifuncionais e 39
instituições de atendimento especializado
na capital e no interior.

•

Aquisição de 35 ônibus para apoiar
o desenvolvimento do trabalho de
campo das 642 escolas estaduais de
ensino fundamental e médio e educação
profissional.

•

Expansão e melhoria dos padrões
básicos de funcionamento de 71 escolas
municipais de educação infantil e de
ensino fundamental, em parceria com 34
municípios, mediante apoio financeiro.

•

Aquisição e distribuição de 2.253
equipamentos de informática para
SEDUC, CREDE e escolas estaduais.

MATERIAL DE ENSINO E APRENDIZAGEM
- COLABORANDO PARA O SUCESSO DO
ALUNO

•

•

Impressão de 90.011 módulos de
diferentes disciplinas das três áreas do
conhecimento, para implantação do
Projeto PreparAção Rumo ao Ensino
Médio, beneficiando 36.776 alunos e
3.071 professores do 9º ano do ensino
fundamental.
Aquisição de 10.368 exemplares de
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História da África e da Cultura Afrobrasileira e Indígena, beneficiando 576
escolas que ofertam ensino médio a
419.029 alunos.
•

Aquisição de 272 kits de material
esportivo, beneficiando 272 escolas que
ofertam ensino médio.

•

Aquisição de instrumentos musicais para o
ensino da linguagem musical na disciplina
de Arte, beneficiando 576 escolas que
ofertam o ensino médio.

•

Aquisição de material didático para as
escolas que ofertam educação de jovens
e adultos, beneficiando 90.130 alunos.

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO

•

Formação continuada, presencial e
“a distância”, para 2.166 professores
e gestores das escolas estaduais, em
diferentes áreas da educação especial.

•

Fo r m a ç ã o c o n t i n u a d a d e 1 . 9 3 7
professores das escolas estaduais para o
fortalecimento das ações pedagógicas,
relacionadas à utilização dos laboratórios
de educação ambiental.

•

Formação continuada em metodologia do
ensino de língua portuguesa e matemática
do ensino fundamental, beneficiando
550 professores das escolas estaduais e
municipais.

•

Formação continuada de 185 professores
do projeto de escolarização nas unidades
penitenciárias, nos centros educacionais
que atendem Adolescentes em Conflito
com a Lei e na Secretaria de Planejamento
e Gestão, para atendimento aos servidores
públicos estaduais e terceirizados.

•

Fortalecimento da Política de Educação
Indígena, por meio de formação
continuada, oficinas, seminários e
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•

•

I m p l e m e n t a ç ã o d o Pr o g r a m a d e
Desenvolvimento da Escola – PDE Escola,
em 311 escolas estaduais, com baixo
IDEB.
Formação inicial e em serviço de 1.320
profissionais da educação básica do
ensino público, com habilitação em áreas
específicas: gestão escolar; multimeios
didáticos; alimentação escolar; meio
ambiente e manutenção da infraestrutura
escolar.

•

Formação inicial de 2.412 professores
da educação básica do ensino público,
de acordo com o Plano Nacional de
Formação - Decreto nº 6.755/2009.]

•

Formação continuada de 925 professores
da educação especial, da rede estadual
de ensino, em nível de aperfeiçoamento
e extensão, na modalidade de educação
“a distância”.

•

Formação continuada e em serviço
de 1.646 professores lotados em
laboratórios, na área de ciências da
natureza, matemática e suas tecnologias,
da rede estadual de ensino.

•

Implementação do Programa de Gestão
da Aprendizagem Escolar – GESTAR II,
mediante a formação de 550 professores
de português e matemática, das séries
finais do ensino fundamental.

•

Realização de Ciclos de Palestras sobre
a Estrutura da Seduc, Agenda Ambiental
da SEDUC e Qualidade de Vida, com a
participação de 155 servidores.
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AVALIAÇÃO EDUCACIONAL –
MONITORANDO PARA QUALIFICAR
RESULTADOS

•

Implementação o 13º ciclo do SPAECE,
por meio da Avaliação da Alfabetização
- SPAECE-Alfa (2º ano), da Avaliação
do Ensino Fundamental (5º ano) e da
Avaliação do Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª
séries), mediante as seguintes ações:
•

Avaliação de desempenho dos alunos
do 2º ano do ensino fundamental,
mediante a Avaliação da Alfabetização
(SPAECE-Alfa), permitindo estabelecer
comparações com os resultados
do ano anterior, envolvendo 1.127
alunos da rede estadual e 141.115
alunos da rede municipal, nos 184
municípios cearenses.

•

Avaliação de desempenho dos alunos,
do 5º ano do ensino fundamental,
para diagnosticar o estágio do
conhecimento em língua portuguesa
e matemática, envolvendo 4.206
alunos da rede estadual e 145.824
alunos da rede municipal, nos 184
municípios cearenses;

•

Avaliação de desempenho das 1ª,
2ª e 3ª séries do ensino médio,
possibilitando o acompanhamento
longitudinal do desempenho
acadêmico dos alunos da rede
estadual, contemplando na 1ª série
- 141.042 alunos, na 2ª série 113.816 e na 3ª série - 91.900,
totalizando 346.758 alunos no Estado
do Ceará;

•

Apoio à realização do SAEB/Prova
Brasil 2009, que envolveu 254.919
alunos de 4.190 escolas públicas
e privadas (amostra), nos 184
municípios, sendo: no 5º ano do
ensino fundamental, 123.991 alunos
de 2.240 escolas; no 9º ano ensino
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conferências, em âmbito estadual e
nacional, com a participação de 544
pessoas (alunos, professores, gestores,
secretarias municipais, representantes
de comunidades e instituições indígenas)
e formação inicial para o magistério
indígena de nível médio, beneficiando
135 professores.
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fundamental, 126.220 alunos, de
1.876 escolas; e, na 3ª do ensino
médio, 4.708 alunos de 74 escolas;

Educação Básica

•

•

•

Realização de Oficinas de Elaboração
de Itens para 720 professores de
língua portuguesa e matemática das
escolas públicas, com o propósito de
possibilitar o domínio da técnica de
elaboração de itens para avaliação
em larga escala, perfazendo um total
de 24 oficinas na capital e na sede
das CREDE;
Realização de Curso Avaliação
Continuada: Apropriação e Utilização
dos Resultados, na modalidade “a
distância”, destinado aos gestores,
professores e técnicos da rede pública
de ensino, envolvendo cerca de
13.000 participantes, sendo 6.200
da rede estadual e 6.800 da rede
municipal;
Realização de 52 seminários regionais
de disseminação e uso dos resultados
da avaliação do ensino fundamental
(5º e 9º anos) e do ensino médio
(1ª, 2ª e 3ª séries), com o objetivo
de capacitar 5.376 profissionais da
educação (professores e gestores
escolares, técnicos da CREDE e
SEDUC) para análise e interpretação
dos resultados obtidos nas avaliações
realizadas em 2008, bem como para
orientação dos planos de ação com
vistas à correção de rumos que se
fizerem necessários no âmbito das
unidades escolares.

GESTÃO EDUCACIONAL – BUSCANDO
NOVOS PARADIGMAS

•

Realização do processo de seleção,
eleição e constituição do banco de
gestores, de 630 estabelecimentos de
ensino, e nomeação de 3.100 gestores,
das escolas estaduais.
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•

Realização do Curso de Especialização
em Gestão e Avaliação da Educação
Pública, presencial e “a distância”, para
3.500 gestores escolares.

•

Fo r t a l e c i m e n t o d o s o r g a n i s m o s
colegiados de gestão escolar, por meio
de capacitação dos conselhos escolares
de 468 estabelecimentos e realização de
fóruns regionais e estadual dos grêmios
estudantis.

•

Implementação do Plano de Ação para
tornar ágeis os procedimentos de gestão de
pessoas da SEDUC, mediante a publicação
de 1.471 atos de aposentadoria e 1.539
atos de afastamento.

•

Realização de concurso público para
4.000 professores, nas diversas áreas do
conhecimento, com 25.154 inscritos, e
12.672 aprovados na 1ª etapa e 5.485
classificados.

•

Elevação do nível dos cargos de diretores
das escolas da rede estadual e criação
das Escolas Estaduais de Educação
Profissional, mediante a adequação da
estrutura organizacional da SEDUC,
conforme DOE de 14/04/09.

•

Realização da 3ª Autoavaliação 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, com a participação de 25
gestores.

•

Monitoramento dos gastos com as contas
públicas e racionalização dos serviços de
comunicação de voz (14%), fornecimento
de água (4,5%), e de energia elétrica
(2,48%) de aproximadamente 649
unidades consumidoras, representando
uma economia total de 6,43%.
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Mobilização da Indústria Nacional de
Petróleo e Gás Natural – PROMINP, em
22 escolas estaduais, com o objetivo de
acesso a vagas de trabalho na Petrobras,
beneficiando 690 pessoas de baixa renda,
na faixa etária de 18 a 29 anos.

OUTRAS AÇÕES RELEVANTES

•

Implantação do Projeto Com.Domínio
Digital, em 15 escolas de ensino médio,
com o objetivo de qualificar, para o mundo
do trabalho, 1.500 jovens, estudantes do
3º ano e egressos do ensino médio.

•

Participação de 7.000 alunos do ensino
médio da rede pública estadual na 1ª
Feira das Profissões da UFC.

•

Aquisição e distribuição de 22.000
exemplares da Revista das Profissões UFC, para 64 escolas da rede regular e
de ensino profissional.

•

Participação de 1.900 alunos das Escolas
de Estaduais de Educação Profissional
na 2ª Feira de Emprego e Estágio do
Ceará (FEECE), realizada pelo Instituto de
Desenvolvimento Humano, Empresarial e
Ambiental – IDHEA.

•

Realização do Festival de Protagonismo
Juvenil, com o objetivo promover a imersão
dos jovens nos conceitos de protagonismo
e empreendedorismo, beneficiando
1.350 participantes, envolvendo alunos,
gestores e técnicos das Escolas Estaduais
de Educação Profissional.

•

•

•

Fortalecimento da política estadual
de educação ambiental, por meio de
cursos de formação, oficinas, criação de
comissões de meio ambiente e qualidade
de vida nas escolas e conferências em
âmbito nacional, com a participação de
5.434 participantes (alunos, professores,
técnicos e sociedade civil).
Realização de exames supletivos, em
nível fundamental e médio, para 19.051
pessoas que não concluíram seus
estudos na idade certa, na perspectiva
da continuidade dos estudos.
Realização do curso preparatório para
o processo de seleção do Programa de
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•

Realização das Olimpíadas Esportivas
Escolares do Ceará 2009, com a
participação de aproximadamente
25.000 alunos de escolas públicas e
particulares.

•

Implementação do Programa Nacional de
Alimentação Escolar da Educação Básica,
por meio da contratação de nutricionistas,
parcerias com a Secretaria da Saúde do
Estado - SESA, tendo em vista a melhoria
das práticas sanitárias nas escolas e
fornecimento de alimentação para 642
escolas da rede estadual, beneficiando
515.154 estudantes.

•

Implementação do Projeto Federal Saúde
e Prevenção nas Escolas – SPE, em
parceria com as secretarias municipais,
por meio da capacitação de 570 técnicos
das áreas de educação em saúde de 101
municípios.

•

Implementação do Programa Nacional
de Educação Fiscal, em parceria com a
Secretaria da Fazenda do Estado - SEFAZ,
beneficiando 1.435 professores e técnicos
das escolas da rede estadual.

•

Implementação do Programa Federal Mais
Educação/MEC para o desenvolvimento
de atividades de educação integral no
contraturno de 83 escolas estaduais,
beneficiando 8.833 alunos.

•

Implementação de Comissões de
Atendimento, Notificação e Prevenção à
Violência Contra Crianças e Adolescentes,
em 642 escolas.

•

Apoio financeiro, sob a forma de
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melhores condições de acesso ao ensino
fundamental e médio da rede pública de
ensino.

subvenção social, a 8 instituições que
atendem 869 alunos com deficiência
intelectual, numa perspectiva inclusiva.

Educação Básica

•

Implementação do Educacenso-2009,
com a realização do Censo Anual da
Educação Básica, mediante o treinamento
de 250 coordenadores regionais e
municipais e 1.308 secretários escolares
para a operacionalização do sistema.

•

Expansão das ações do Programa
Aprender Pra Valer (Superintendência
Escolar; Primeiro, Aprender!; Professor
Aprendiz; Avaliação Censitária do Ensino
Médio; Pré-Vest; e Articulação do Ensino
Médio à Educação Profissional), tendo
em vista a melhoria do desempenho
acadêmico dos alunos do ensino médio
e das condições físicas e de infraestrutura
escolar.

•

Implementação de 51 Escolas Estaduais
de Educação Profissional (EEEP) e
implantação/construção de mais 51
EEEPs, como estratégia de fortalecimento
da política de formação e qualificação
profissional da juventude cearense.

•

Fortalecimento da política de valorização
dos profissionais do magistério, com
a manutenção do compromisso de
aumentos diferenciados para a categoria
e realização de concurso público.

•

Realização de concurso público para
suprir carências do sistema de ensino na
área burocrático-administrativa.

2010 | Propostas
•

•

•

Fortalecimento das políticas voltadas para
a expansão do atendimento e melhoria da
educação de crianças na rede pública,
mediante a continuidade do Programa
Alfabetização na Idade Certa – PAIC.
Implantação do Programa Centro de
Educação Infantil - CEI, numa ação
conjunta dos governos estadual e
municipais, contribuindo para a expansão
e melhoria do atendimento à educação
infantil nos municípios cearenses.
Continuidade do Programa Caminho
da Escola, que apoia os municípios
na renovação da frota de veículos
para transporte escolar e assegura
aos alunos residentes na zona rural
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Gestão Pública por Resultados – GPR
Evolução dos Indicadores
Realizado

Indicadores Selecionados
2008

2009

Razão da Mortalidade Materna (por 100 mil nascidos vivos)

70,5

53,4

Taxa de Mortalidade Infantil (por 1.000 nascidos vivos)

16,34

17,04

Consultas médicas especializadas (nº.)

2.105.042

2.359.497

Exames especializados (nº.)

18.583.910

20.817.486

Fonte: MS/DATASUS-SESA/COPROM/NUIAS – SIM; SINASC - MS/DATASUS-SESA/CORAC – SIA-SUS.
Dados de agosto de /2009

2009| Política Setorial
A descentralização dos serviços de saúde
com qualidade, com foco nas ações de
desenvolvimento regional tem sido tema
da pauta da agenda do Governo, que se
alia à implementação de outras políticas
públicas, tais como as da área da ação social,
educação e geração de emprego e renda,
impactando positivamente na redução das
desigualdades sociais.
Nessa perspectiva, o Sistema Único de Saúde
- SUS, ao comemorar seus vinte anos de
implementação, tem se configurado como
uma política de Estado, reconhecidamente
inclusiva, garantindo o direito à saúde a um
expressivo contingente populacional, por meio
da pactuação entre as esferas de Governo,
gerando a responsabilização dos entes
públicos de estabelecerem compromissos,
cujas metas são acompanhadas, monitoradas
e avaliadas, na busca de uma gestão por
resultados.
Esse processo, com foco na flexibilidade
da gestão, exige profícuo diálogo entre os
gestores, a convergência de ferramentas
de gestão e a seleção de indicadores
estratégicos, como os do Painel de Controle
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

do Sistema GPR da Matriz de Gestão
por Resultados, da Operação SWAPP II e
outros que, especificamente, para a saúde,
retratam as ações prioritárias e os resultados
estratégicos a serem alcançados.
Dessa maneira, esses indicadores (dados
parciais de agosto de 2009) buscam mensurar
e qualificar os resultados estratégicos
alcançados sobre realidades que mais
comprometem e afligem a situação de saúde
dos cearenses, notadamente aos menos
favorecidos e vulneráveis ao risco de adoecer
e falecer.
Dados epidemiológicos parciais de 2009
(janeiro a agosto) revelam uma tendência
de redução do indicador de razão de
mortalidade materna (por 100 mil nascidos
vivos) comparativamente a 2008. O indicador
constata a frequência de óbitos femininos
atribuídos a causas ligadas à gravidez, ao
parto e ao puerpério, em relação ao número
total de nascidos vivos, e refletem a qualidade
da assistência à saúde da mulher.
De acordo com as informações coletadas no
Comitê Estadual de Prevenção à Mortalidade
Materna e no Sistema de Informação de
Nascidos Vivos – SINASC/ DATASUS, o
indicador foi calculado em meio à ocorrência
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de 44 óbitos maternos e 82.425 nascidos
vivos em 2009, e apresentam tendência de
redução, porém, esforços ainda devem ser
envidados em busca da redução de 20%
desses óbitos maternos até 2010.
Quanto à Taxa de Mortalidade Infantil (por
1.000 nascidos vivos), verifica-se que, para
alcançar o patamar de 15,52 óbitos/1.000
nascidos vivos, há necessidade de intensificação
nos investimentos em tecnologia e controle
de infecção hospitalar, particularmente em
relação a recém-nascidos prematuros ou
nascidos com lesões congênitas.
A Matriz de Indicador de GPR, com relação
a esse indicador, apresenta dados parciais
disponíveis até agosto de 2009 (taxa de
17,04), mas certamente ocorrerão variações
até o fechamento do Banco de Dados do

SUS, em 30 de junho de 2010, que, na
dependência de intervenções nas causas
perinatais, poderão apresentar resultados
mais significativos.
Quanto a esse indicador, cumpre ressaltar
que a série histórica relativa ao número de
óbitos e a diferença entre número de óbitos
em menores de 1 ano, no período de 2000
a 2009, colhida no Sistema de Informação
sobre Mortalidade – SIM/DATASUS-MS
(tabela 2), apresenta tendência de ocorrência
de maior número de óbitos em menores de
1 ano, no primeiro semestre de cada ano,
do que no segundo semestre. Essa é uma
sazonalidade que interfere nos resultados
dos dois períodos, vislumbrando-se alcançar
melhores resultados desse indicador, quando
se considera o ano todo.

Tabela 2 – Total e diferença absoluta entre o número de óbitos em menores
de 1 ano no período de 2000 a 2009. Ceará, 2009.
Ano do óbito

1º Semestre

2º Semestre

Diferença

2000

2171

1630

541

2001

1621

1548

73

2002

1992

1469

523

2003

2044

1462

582

2004

1753

1330

423

2005

1389

1177

212

2006

1233

1196

37

2007

1157

1005

152

2008

1151

948

203

2009

1038

469

569

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM/DATASUS-MS/NUIAS/ COPROM/SESA

Quanto ao número de consultas médicas
especializadas, as informações contidas no
Sistema Nacional de Informação Ambulatorial
- SIA-SUS, relativas ao período de janeiro a
agosto, evidenciam a produção de 1.572.998
consultas realizadas e produzidas em 1.461
serviços ambulatoriais, sendo que 129
ofertaram serviços ambulatoriais de alta
complexidade e orientaram o cálculo da
estimativa da produção anual de 2.359.497
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consultas, a partir do valor médio dessa
produção, apresentado na tabela GPR.
No que diz respeito ao número de exames
especializados informados, entre janeiro
e agosto de 2009, estão relacionados
aos diagnósticos em laboratório clínico:
anatomia patológica e citopatologia,
radiologia, ultrassonografia, tomografia,
ressonância magnética, medicina nuclear in
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010
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base de cálculo da estimativa até dezembro
de 2009, resultando em aproximadamente
20,8 milhões exames especializados.
Ademais, outros indicadores, como os de
desembolso da Operação SWAP II, para
apoio ao setor Saúde, apresentados na
Tabela 3, representam o impacto das ações
finalísticas na saúde da população.

Entre janeiro e agosto de 2009, foram
realizados um número da ordem de 13,9
milhões de exames, representando uma média
mensal de cerca de 1,74 milhão, que foram a

Tabela 3 – Evolução dos Indicadores da Operação SWAP II – Saúde, Ceará, 2008-2010.
Realizado

Indicadores Selecionados

Metas

2008

2009*

2009

2010

0

10,5

20

25

0

0

10

15

8

7

8

10

5.950.898

6.391.213

6.322.087

6.394.791

-

-

4

6

55,6

56

55,0

60,0

Percentual de equipes do Programa Saúde
da Família/ Atenção Básica classificadas no
Sistema de classificação da qualidade do
AMQ
Número de hospitais públicos e particulares
no Estado (hospitais-pólo) com Sistemas
padronizados de contabilidade de custos e
que remetem relatórios anuais de custos a
SESA.
Número de hospitais públicos e particulares
no Estado (hospitais-pólo) licenciados de
acordo com a Lei n º 6.437/ 1977.
População atendida pelas visitas de Equipes
da Saúde da Família
Relatórios semestrais do Grupo da Água
para combater a Diarréia infantil que leva a
internação
Coleta sistemática e relato peso/altura das
crianças menores de 5 anos

Fonte: Relatório de Desempenho dos Indicadores SWAP II, COPAS/SESA.
* Dados parciais, até 29 de outubro de 2009

O percentual de equipes do Programa Saúde
da Família/Atenção Básica classificadas, no
sistema de classificação da qualidade do
Projeto Avaliação da Melhoria da Qualidade
– AMQ, foi buscado a partir do uso de
instrumentos de avaliação da qualidade
do Programa Saúde da Família, de adesão
voluntária, de caráter reflexivo e indutor de
boas práticas em saúde.
As metas programadas, definidas em oficinas
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técnicas, que envolveram ações de informação
e sensibilização dos gestores e profissionais da
área da saúde, foram baseadas nos contratos
de assistência técnica, firmados em março de
2009, objetivando a implantação de equipes
de coordenação municipais, resultando no
aumento do número de equipes de Saúde
da Família.
Dessa forma, o Estado do Ceará conta com
180 municípios cadastrados no Projeto de
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métodos diagnósticos em especialidades,
diagnóstico e procedimentos especiais em
hemoterapia e diagnóstico por teste rápido.
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Avaliação da Melhoria da Qualidade –
AMQ, sendo que 19 municípios (Acaraú,
Barbalha, Bela Cruz, Canindé, Caririaçu,
Carnaubal, Icó, Independência, Ipueiras,
Jaguaribe, Marco, Nova Olinda, Nova Russas,
Orós, Poranga, Salitre, Sobral, Tamboril e
Umari) realizaram a 1ª autoavaliação e 9
já concluíram a segunda (Acaraú, Barbalha,
Bela Cruz, Carnaubal, Marco, Nova Russas,
Poranga, Sobral e Umari) e 2 finalizaram a
3ª (Acaraú e Nova Russas).
Os hospitais públicos e particulares no Estado
(hospitais polo), com sistemas padronizados
de contabilidade de custos, remetem relatórios
anuais de custos à SESA, cujas informações
estão diretamente relacionadas à implantação
de um sistema de custos baseado no custeio
por absorção, a partir da análise final do
Termo de referência para implantação em
15 hospitais polo. Foram indicados 5 desses
hospitais em 2008: Hospital Deoclécio Lima
Verde (Limoeiro do Norte); Hospital São
Francisco (Canindé); Hospital Municipal Dr.
Ageu Herbster Braga (Maranguape); Hospital
Deputado Murilo Aguiar (Camocim) e Hospital
Municipal Eduardo Dias, em Aracati.
Em 2009, foram indicadas 10 unidades
hospitalares: Hospital e Maternidade Paulo
Sarazate (Caucaia); Hospital José Pinto
do Carmo (Baturité); Hospital Santa Isabel
(Aracoiaba); Hospital São Vicente de Paula
(Itapipoca); Hospital Maternidade Jesus
Maria José (Quixadá); Casa de Saúde e
Maternidade de Russas (Russas); Hospital e
Maternidade Madalena Nunes (Tianguá);
Hospital Alberto Feitosa Lima (Tauá); Hospital
Regional de Iguatu (Iguatu); e Hospital Geral
de Brejo Santo (Brejo Santo), que ficaram na
dependência da análise e parecer do Termo
de Referência pelo BIRD.
O indicador “Número de Hosp i t a i s
Públicos e Particulares no Estado (hospitais
polo)”, licenciado de acordo com a Lei nº
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6.437/1977, consiste na concessão de
Alvará Sanitário, com prazo de validade
de um ano, aos hospitais polo. Em 2008,
foram concedidos alvarás para 8 hospitais:
Santa Luísa de Marillac (Aracati); Santa Casa
de Sobral (Sobral); Hospital e Maternidade
Dr. Moura Ferreira (Acaraú); Hospital e
Maternidade Madalena Nunes (Tianguá);
Hospital Deputado Murilo Aguiar (Camocim);
Hospital Geral de Brejo Santo (Brejo Santo);
Instituto da Criança Menino Jesus de Praga
(Brejo Santo) e Hospital e Maternidade São
Vicente de Paula (Barbalha).
No ano de 2009, foram concedidos alvarás
sanitários para os hospitais: Santa Casa de
Sobral (Sobral); Casa de Saúde e Maternidade
de Russas (Russas); Hospital São Vicente de
Paula (Itapipoca); Hospital São Francisco
(Crato); Hospital e Maternidade São Vicente
de Paula (Barbalha); Hospital Santo Antônio
(Barbalha) e Hospital e Maternidade Jesus
Maria José (Quixadá).
No que se refere ao indicador “População
atendida pelas visitas de Equipes da Saúde da
Família”, em 2008, 181 municípios receberam
visitas domiciliares. Em 2009, dados ainda
parciais (até junho de 2009) indicam um total
de 178 municípios visitados.
Em 2008, foram realizadas oficinas
macrorregionais para operacionalização
do Sistema de Informação da Qualidade da
Água para Consumo Humano - SISAGUA
e inspeção de sistemas, elegendo-se 32
municípios prioritários para implantação
dessas ações, a saber: Antonina do Norte,
Groairas, Ararendá, Ipueiras, Poranga,
Catunda, Jucás, São Benedito, Chaval,
Monsenhor Tabosa, Assaré, Paracuru, Acaraú,
Acopiara, Carnaubal, Tarrafas, Independência,
Cariús, Camocim, Uruoca, Granja, Caucaia,
Fortaleza, Umari, Tamboril, Ipaumirim, Jati,
Martinópole, Lavras da Mangabeira, Icó,
Santa Quitéria e Campos Sales.
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Em 2009, foram realizadas oficinas para
capacitação em coleta de amostras de água
para consumo humano, com adesão de
172 municípios, observando-se uma sensível
redução de internações por diarreia, em 23
municípios, dos 32 prioritários, à exceção de
Acaraú, Carnaubal, Icó, Ipueiras, Jucás, Santa
Quitéria. Os municípios de Jati e Tarrafas não
realizaram internação.
De acordo com as informações, do Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN,

o indicador Coleta sistemática e relato peso/
altura das crianças menores de 5 anos é um
indicador relevante para mensurar desnutrição,
uma vez que permite a observação do
crescimento linear, possibilitando a verificação
de alterações no crescimento em anos
anteriores.
Vale destacar os demais indicadores de
resultado da Matriz de GPR, que complementam
a análise da atenção à saúde, conforme a
Tabela 4:

Tabela 4 - Evolução dos indicadores de resultado da Matriz de GPR. Ceará, 2008 – 2010
2008

2009

Nº de pessoas com deficiência assistidas pelos serviços de saúde do SUS

47.198

28.572

Nº de pessoas idosas assistidas pelo SUS

761.913

860.943

184

184

6

6

Indicadores Selecionados

Nº de municípios com acesso a medicamentos da assistência farmacêutica
básica
Nº de microrregiões de saúde com serviços de assistência farmacêutica de alta
complexidade descentralizada
Percentual de transferência de pacientes regulados pela CRESUS

50

49

Nº de internações, consultas e exames regulados

0

217.995

Nº de procedimentos odontológicos especializados realizados

0

3.036.802

População coberta pelo Programa Saúde da Família

68

70

Nº de CRES com gestão efetivada

4

4

Nº de municípios com política de gestão do trabalho e educação em saúde

0

184

implantada e em desenvolvimento
Nº de exames de saúde pública realizados
Taxa de internação por Diarreia em menores de 5 anos

375.405

-

11

17

Fonte: Matriz de GPR/ SESA, 2008 e 2009.
Dados parciais, até setembro de 2009 e sujeitos à revisão.

O desempenho da Escola de Saúde Pública
do Estado do Ceará – ESP/CE, no Programa
de Formação e Educação Permanente dos
Profissionais de Saúde, Extensão e Pesquisas
em Saúde Pública, obteve um bom resultado,
contribuindo para a excelência da atenção
à saúde e à melhoria da qualidade de
vida da população do Ceará, por meio da
realização de diversas atividades, entre as
quais destacam-se: capacitação de 6.767
trabalhadores do Sistema Único de Saúde
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– SUS; profissionais da área de saúde;
realização de seleção pública para 95 diretores
das novas unidades de saúde - Policlínicas e
Centros de Especialidades Odontológicas;
participação no Programa de Implementação
do Ensino Médio Integrado à Educação
Profissional – Curso Técnico de Enfermagem,
em parceria com a Secretaria da Educação
do Ceará – SEDUC; e realização do Curso
Nacional de Qualificação de Gestores do
SUS, em parceria com a Escola Nacional de
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Saúde Pública – ENSP, ofertando 311 vagas
para os gestores do Ceará, em 180 horas
aula, sendo 156 realizadas “a distância” e

Saúde

24 horas de forma presencial.
Assim, da convergência dos indicadores da

Matriz de GPR, da Operação SWAP II e do
Termo de Compromisso da Gestão Estadual
com as metas estruturantes do Plano Estadual
de Saúde 2007-2010, espera-se alcançar o
resultado estratégico prioritário de governo na
área da saúde: população mais sadia.

2009 | Realizações
Principais Produtos por Programa
PROGRAMA

PRODUTOS

REALIZADO

ACUMULADO

EM 2009

2007-2009
72

Atenção à Pessoa com

Rede de atenção à pessoa com deficiência

72

Deficiência (074)

reorganizada

834
7684

Órtese e prótese e tecnologia assistiva dispensada
Atendimento à Pessoa Idosa Município beneficiado com serviço de atenção à
(076)

saúde do idoso

Sistema Integral de

Serviço de assistência farmacêutica regional

Assistência Farmacêutica

revitalizado

(005)

Beneficio concedido

73

117

172

184

1

6

Fortalecimento da Atenção a Hospital pólo co-financiado pelo Tesouro do Estado

33

34

Saúde nos Níveis Secundário Policlínica construída e equipada

10

10

1461

1461

4

6

184

184

75

75

57

184

4

4

22

22

1411

4009

77

217

1682

6729

5

5

e Terciário (535)

Serviço ambulatorial de média e alta complexidade
realizado
Centro Regional Especializado em Odontologia –
CEO construído e equipado

Fortalecimento da Atenção

Município com SISPRÉNATAL implantado e

Primária à Saúde (536)

alimentado regularmente
Município beneficiado com serviço de assistência
ao adolescente
Município beneficiado com serviço de assistência à
criança

Gestão, Controle Social e

CRES com Gestão Orçamentária e Financeira

Institucional do SUS (553)

descentralizada
Fórum Regional de Conselheiros Regionais de
Saúde instalado
Pessoas capacitadas – Conselheiro de Saúde

Gestão do Trabalho e

Profissional de saúde especialista em saúde da

Educação em Saúde (554)

família capacitado
Agente Comunitário de Saúde treinado

Vigilância em Saúde (559)

Laboratório de saúde pública ampliado/reformado
Laboratório em funcionamento
Exame de controle da qualidade da água para
consumo humano realizado

178

6

6

165.385

119.065
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ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

•

•

Criação e ampliação de serviços de
atendimento à pessoa com deficiência,
sendo 3 serviços de média complexidade
para atendimento à deficiência física em
Iguatu, Sobral e Maracanaú, 1 unidade de
Referência em Osteogenesis Imperfecta;
7 unidades para atendimento a pessoas
com déficit Intelectual; 30 unidades para
atenção à deficiência visual; e 1 Centro
de Referência de Alta Complexidade.
Concessão de 834 órteses e próteses
materiais - OPM, assim distribuídos:
64 cadeiras especiais, 102 cadeiras de
roda infantil, 80 muletas canadense, 60
muletas axilares, 85 carros para crianças
especiais, 15 aparelhos ortopédicos,
15 compostos nutricional, 13 colchões
d’água, 16 colchões caixa de ovo, 6
lentes especiais, 49 óculos de grau,
13 próteses, 1 Stent Farmacológico, 3
tratamentos PDT e 3 Tratamentos de
Oxigenoterapia Hiperbárica.

•

Realização do Seminário de
Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa,
com a participação de 350 profissionais
das equipes de PSF, do município de
Fortaleza e de outros municípios do
interior do Estado.

•

Incremento de 99.030 idosos, cadastrados
no Programa Saúde da Família, resultando
em 860.943 consultas a idosos, em
2009.

SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

•

Implantação da assistência farmacêutica
de alta complexidade na microrregião
de Camocim, operacionalizando o
componente de dispensação de
medicamentos de caráter excepcional.

•

Realização do III Congresso Brasileiro
sobre o uso racional de medicamentos,
com o tema “Incorporando o Uso Racional
de Medicamentos às Práticas Profissionais
em Saúde", buscando identificação de
ações integrativas, estratégicas políticas e
educativas na América Latina no Brasil e
suas repercussões na prática profissional
em saúde; desafios ao acesso e ao uso
racional de medicamentos em pediatria;
aspectos éticos, interface entre saúde
e direito e instrumentalização no uso
racional de medicamentos em ambiente
hospitalar.

•

Diminuição na inadimplência dos
municípios quanto à pactuação da
Programação Pactuada Integrada –
PPI, de medicamentos essenciais, para
Atenção Básica, o que tem contribuído,
de forma significativa, com a redução
dos gastos com esses medicamentos,
além de incrementar o acesso aos
medicamentos utilizados no tratamento
de doenças prevalentes como hipertensão
e diabetes.

ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA

•

•

Realização de seminários sobre demência,
osteoporose, maus tratos, prevenção
de quedas e caderneta de saúde, nas
microrregiões de Aracati, Brejo Santo,
Camocim, Canindé, Crato, Crateús,
Fortaleza, Icó, Iguatu, Juazeiro do Norte,
Maracanaú, Quixadá, Russas, Tauá e
Tianguá, com a participação de cerca de
440 profissionais da saúde, para otimizar
o atendimento à pessoa idosa (60 anos
e mais).
Capacitação para cuidador de
idosos, em domicílios e unidades de
saúde, relacionada à promoção do
envelhecimento saudável; prevenção de
doenças; reabilitação e acessibilidade,
além de eventos relativos à alimentação
adequada, hábitos saudáveis e atenção
à saúde do idoso.
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•

Inversão da oferta dos medicamentos
excepcionais, pela descentralização para
os serviços especializados do interior
do Estado, assegurando a oferta desses
medicamentos e serviços de qualidade.

•

Fortalecimento da gestão da assistência
farmacêutica, pelo apoio às ações
de saúde, promoção do acesso e uso
racional dos medicamentos, fototerápicos
e imunobiológicos aos usuários do SUS.

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO A SAÚDE
NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO

Polo, financiados com recursos do
Tesouro Estadual, ofertando atendimento/
procedimento de média e alta
complexidade.
•

Efetivação de convênio/contratos
com o Hospital Cura Dars, para
realização de cirurgias eletivas de
média e alta complexidade, nas áreas
de otorrinolaringologia, ortopedia e
urologia, reduzindo a demanda reprimida
existente.

•

Construção de policlínicas tipo I, com 10
especialidades médicas, com obras em
andamento nos municípios de Pacajus,
Acaraú, Russas, Canindé, Brejo Santo,
Camocim, Aracati, Baturité, Campo
Sales, Icó e Tauá; em fase de licitação,
nos municípios de Itapipoca, Iguatu,
Crateús, Maracanaú, Caucaia, Baberibe,
Tianguá e Sobral; e com processo
licitatório para compra de equipamentos
concluído para os Municípios de Acaraú,
Aracati, Baturité, Brejo Santo, Camocim,
Canindé, Icó, Pacajus, Russas e Tauá.

•

Construção do Hospital Regional
do Cariri, em Juazeiro do Norte, em
andamento, e com previsão de término
para 14/6/2010.

•

Inauguração da nova estrutura do Hospital
Geral de Fortaleza – HGF, incluindo
a Unidade Regis Jucá, com reforma e
ampliação da emergência, aquisição
de equipamentos e mobiliário para o
térreo, 1º, 2º, 3º 4º e 5º pavimentos
de internação, ambulatórios, farmácia,
almoxarifados, áreas administrativas,
cozinha e outras.

•

Aquisição de 1 Tomógrafo Multi-Slic e
64 canais, incluindo estação de trabalho
e bomba de infusão de contraste para
o HGF.

Inauguração do Centro Regional de
Especialidades Odontológicas, da
microrregião de saúde de Tianguá,
localizado no Município de Ubajara.

•

Construção e equipamento do Centro
Regional de Especialidades Odontológicas,
da microrregião de Juazeiro do Norte,
com previsão de inauguração para
dezembro de 2009.

•

Construção dos Centros Regionais de
Especialidades Odontológicas, com
obras e aquisição de equipamentos
em andamento, nas microrregiões de
Baturité, Acaraú e Russas.

•

Funcionamento pleno dos CEOs de
Sobral, São Gonçalo do Amarante,
Aracati, Tauá, Iguatu e Crato.

•

•

Reforma, ampliação e aquisição de
equipamentos para o Hospital Albert
Sabin

•

Execução de Reforma no Hospital de
Saúde Mental de Messejana.

•

Ampliação de 66 leitos no Hospital
Waldemar de Alcântara.

•

Ampliação do Bloco F, do Hospital São
José.

•

Manutenção dos 33 Hospitais de
Referência microrregionais ou Hospitais
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•

Cadastramento dos Laboratórios de
Prótese Dentária dos CEOs Joaquim
Távora e Rodolfo Teófilo no Ministério
da Saúde.

•

Execução do convênio de cooperação
para manutenção do Laboratório de
Patologia Bucal, do curso de odontologia
da UFC, para realização de exames
histopatológicos e citopatológicos.

•

Aquisição de equipamentos para a Rede
de Unidades Ambulatoriais Próprios (CS
do Meireles, CS D. Libânia, Instituto de
Prevenção do Câncer, Centro Integrado
de Diabete e Hipertensão, CEO Centro,
CEO Rodolfo Teófilo e CEO Joaquim
Távora)

•

Aquisição de equipamentos para a
HEMORREDE (Fortaleza, Sobral, Iguatu,
Juazeiro do Norte e Crato).

•

Implantação de Centros de Atenção
Psicossocial álcool e droga (CAPS ad) em
Quixeramobim, Camocim, Barbalha e
Maracanaú, uma vez que essas unidades
são os pontos estratégicos de uma rede
de atenção a pacientes com transtornos
mentais, garantindo o acesso a um
atendimento humano e seguro.

•

Funcionamento de 7 Centros de Referência
à Saúde do Trabalhador - CERESTs
regionais (Horizonte, Aracati, Tianguá,
Juazeiro do Norte, Quixeramobim,
Fortaleza e Sobral) e 1 CEREST estadual,
com desenvolvimento de ações de
vigilância, como retaguarda técnica às
unidades de saúde e de notificações
compulsórias de doenças ocupacionais.

•

Reforma e ampliação para apoio aos
Hospitais Públicos de Pequeno PorteHPP, em 63 Municípios, entre eles:
Hospital Municipal São Bernardo, do
município de Deputado Irapuan Pinheiro;
Hospital Municipal de Chorozinho;
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Hospital Municipal de Salitre; Hospital
Municipal Dom Aloísio Loscheider, em
Piquet Carneiro; Hospital Municipal de
Umirim; Hospital Municipal Dr. Waldemar
Alcântara, em Fortim, Hospital Municipal
de Tejussuoca, Hospital Municipal
de Mulungu, Hospital Municipal de
Nova Olinda e Hospital Municipal de
Carnaubal.
•

Realização do Curso de Especialização
em Enfermagem Obstetrícia (módulos I
a VI), para 156 participantes e do Curso
Básico em Atenção à Saúde da Mulher,
para 1.089 participantes, totalizando
1.245 pessoas capacitadas, ambos
executados pela Escola de Saúde Pública
– ESP/CE

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
À SAÚDE

•

Realização de curso para Gestores na
Iniciativa Hospital Amigo da Criança
e Curso sobre Norma Brasileira de
Comercialização de Alimentos para
Lactentes, objetivando ampliar o número
de maternidades credenciadas que
promovam o aleitamento materno,
contando com a participação de
profissionais dos municípios de Fortaleza,
Tianguá, Camocim, Caucaia, Crateús,
Crato, Icó, Iguatu, São Benedito e Viçosa
do Ceará.

•

Reavaliações da Iniciativa Hospital
Amigo da Criança, nos hospitais dos
municípios de Redenção, Itapiúna,
Horizonte, Carnaubal, Sobral, Itaiçaba,
Aracati, Itapipoca, e Tejussuoca.

•

Execução de oficinas, seminários, cursos
e encontros nas áreas de puericultura e
mortalidade infantil, aleitamento materno
e implantação da rede Amamenta Brasil/
Ceará.

•

Realização da oficina de formação
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de tutores da Estratégia Nacional de
Promoção de Alimentação Complementar
Saudável, com a participação dos
profissionais dos municípios de Fortaleza,
Canindé, Crateús, Crato, Granja, Sobral
e Tianguá.
•

Implementação de atividades do Projeto
“Mais Juventude na Saúde - 2009”
e do Projeto Saúde e Prevenção nas
Escolas, em prol da atenção à saúde do
adolescente, com a participação de 847
pessoas entre profissionais de saúde, da
educação e adolescentes de mais de 158
municípios, principalmente àqueles de
menor IDEB: Acarape, Barreira, Mulungu,
Missão Velha, Caririaçu, Cedro, Orós,
General Sampaio, Icapuí, Araripe, Nova
Olinda, Potengi, Penaforte, Quixeré, São
João do Jaguaribe,Tamboril, Fortaleza,
Maracanaú e Caucaia.

•

Cadastramento de 2.121 equipes no
Programa Saúde da Família e, dessas,
1.724 estão implantadas e funcionando
com a vinculação de 13.267 Agentes
Comunitários de Saúde.

•

Cadastramento de 1.587 equipes
de Saúde Bucal no PSF, com 1.212
funcionando, sendo 1116 na modalidade
1 e 96 na modalidade 2, que dispõem de
técnico em saúde bucal na equipe.

Barbalha e 6.755 de outros municípios;
9.607 internações em Juazeiro do Norte,
com 8.670 de Juazeiro do Norte e
937 de outros municípios. Esses dados
demonstram, que, no ano de 2009,
ocorreu uma maior efetividade nos serviços
microrregionais, com a distribuição de
internações entre a Capital e demais
municípios sede de macrorregião. As
internação relacionaram-se às seguintes
causas, descritas em ordem decrescente:
em Fortaleza – cirurgia, clínica, obstetrícia,
pediatria, psiquiatria, leito dia/saúde
mental, crônicos, reabilitação, leito
dia/AIDS, leito dia/geriatria, leito dia/
intercorência pós-transplante; em Sobral
- cirurgia, obstetrícia, clínica, pediatria,
psiquiatria; em Barbalha – clínica,
cirurgia, pediatria, obstetrícia; crônicos;
e em Juazeiro do Norte – obstetrícia,
clínica, pediatria, cirurgia.
•

Ocorrência de 86.770 transferências
reguladas, que correspondem a 48,68%
do total de transferências realizadas..

•

Realização de 600 transplantes com as
seguintes especificidades: 20 de coração;
342 córneas; 120 de rim cadáver; 40 rim
vivo; 67 de fígado; 6 de medula óssea e
5 válvulas cardíacas.

•

Instalação dos Fóruns Regionais de
Conselhos Regionais de Saúde das
microrregiões de Acaraú, Brejo Santo,
Camocim, Caucaia, Crateús, Icó,
Itapipoca, Maracanaú, Sobral, Tauá e
Tianguá.

•

Capacitação de 1.411 Conselheiros e
Secretários Executivos de Conselhos em
oficinas nas microrregiões de Brejo Santo,
Canindé, Crato, Crateús, Iguatu Piquet
Carneiro, Limoeiro do Norte, Quixadá,
Russas, Sobral e Tauá.

GESTÃO, CONTROLE SOCIAL E
INSTITUCIONAL DO SUS

•

Registro de 192.895 internações
reguladas, entre janeiro e setembro de
2009, com o seguinte dimensionamento:
148.099 internações em Fortaleza, sendo
111.233 oriundas de Fortaleza e 36.866
de outros municípios; 24.408 internações
em Sobral, sendo 10.609 de Sobral e
13.799 de outros municípios; 10.781
internações em Barbalha, com 4.026 de
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•

Reforma das coordenadorias Regionais de
Saúde- CRES de Crateús, Crato, Juazeiro
do Norte, Maracanaú e Sobral.

•

Capacitação e treinamento dos
Operadores da Central de Regulação.

•

Execução de seminário macrorregional de
ouvidorias do SUS em Sobral, Fortaleza
e Cariri.

•

Realização e acompanhamento da
Caravana Nacional em Defesa do SUS
nos municípios de Fortaleza, Barbalha e
Sobral, corroborando com as instâncias
nacionais no arrefecimento do sentimento
sanitário e na promoção da cidadania
como estratégia de mobilização social
em prol do direito à saúde.

•

Realização da Conferência Estadual de
Saúde Ambiental, debatendo sobre saúde/
ambiente e suas interfaces com temas
como democracia, sustentabilidade,
processos de produção e educação.

•

•

Implantação da gestão orçamentária
e financeira descentralizada nas
Coordenadorias Regionais de Fortaleza,
Baturité, Sobral e Iguatu, passo importante
na operacionalização descentralizada
das ações a partir do fortalecimento da
autonomia gerencial e agilização dos
processos de trabalho.
Instalação de consórcios púbicos para
gerir as policlínicas e CEOs, buscando
a efetividade do acesso. De acordo
com o avanço dessa política, têm-se:
19 protocolos de intenção assinados,
restando apenas as microrregiões de
Camocim e Tauá; 4 intenções ratificadas
(Ibiapaba, Baturité, Canindé e Vale
do Curu); e um em funcionamento, o
Consórcio da Ibiapaba.

GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM
SAÚDE
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•

Realização do curso de Formação para
Agentes Comunitários de Saúde, com a
participação de 1.682 Agentes, e do curso
de Especialização em Saúde da Família,
com a participação de profissionais
dos municípios de Aquiraz, Beberibe,
Caucaia, Horizonte e Guaiuba.

•

Execução de cursos pela Escola de Saúde
Pública – ESP/CE, nas especializações:
dermatose ocupacional (50); LER/DORT
(100); PAIR (50); gestão de sistema de
serviços de saúde, módulos I, II,III (105);
aperfeiçoamento em gestão dos serviços
de Atenção da Saúde Bucal (138);
auditoria, controle e avaliação (177);
Agentes Comunitário de Saúde (782);
Técnicos em enfermagem (180), Técnico
em Saúde Bucal (210), totalizando 1.792
pessoas capacitadas.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

•

Reforma nos Laboratórios de Saúde
Pública – LACEN de Fortaleza, Icó e
Crato, com conclusão prevista para
dezembro de 2009.

•

Construção do LACEN de Tauá, numa
área de 1.031,62 m2 , recebendo R$
1,2 milhão, com recursos do Tesouro
do Estado, com inauguração prevista
para o primeiro bimestre de 2010.
Após conclusão, atenderá os quatro
municípios da microrregião de Tauá
e os onze municípios da microrregião
de Crateús. Realizará exames de HIV,
hanseníase, tuberculose, dengue, rubéola,
toxoplasmose, Citomegalovirus, hepatites
virais, e análise da água para consumo
humano.

•

Funcionamento pleno dos 5 Laboratórios
Regionais e do LACEN Central, atingindo,
até setembro deste ano, uma produção
de 337.947 análises, o que representa
123,16% em relação a 2008. Em 2009,
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Gerenciador de Ambiente de Laboratório
(GAL), que permitirá o gerenciamento
das rotinas e acompanhamento de todas
as etapas do processo de realização de
exames e de emissão de relatórios da
produção laboratorial, resultando na
implantação em 152 municípios, de 20
microrregiões de saúde, garantindo maior
agilidade na entrega dos resultados.

foram realizadas 5.515 reações para teste
de investigação de paternidade.

Saúde

•

Implantação plena do Sistema de Gestão
da Qualidade e Biossegurança, no
LACEN Fortaleza, e implantação parcial
nos LACEN regionais, de acordo com
os seguintes percentuais de conclusão:
Crato (70%); Juazeiro do Norte (84%);
Senador Pompeu (84%); Icó (83%) e,
Tauá (94%).

•

Treinamento com distribuição de material
para coleta de amostras de água para
consumo humano para os profissionais das
22 Microrregiões de Saúde, alcançando a
participação de 172 municípios (93%).

•

Realização de auditoria nas Autorizações
de Internação Hospitalar (AIH), em
100% das unidades hospitalares dos 32
municípios prioritários, ou seja, aqueles
com alto índice de internação por
diarréia, observando-se uma tendência
de redução nas internações em menores
de 5 anos.

•

•

Realização de cursos, executados pela
Escola de Saúde Pública – ESP/CE, em
cumprimento de suas respectivas metas:
Especialistas em Vigilância Sanitária
(36); Capacitações sobre DST/HIV/AIDS
(1.829); Imunização em boas práticas
de sala de vacinas (40); Vigilância
Epidemiológica e Acompanhamento dos
casos de dengue clássica e hemorrágica
(290); curso de Especialização em
Vigilância Ambiental, módulos I a IV
(40); Vigilância Sanitária na área de
risco à saúde, relacionada a produtos
e serviços de saúde (511), totalizando
2.746 pessoas capacitadas, em 9.922
horas de treinamento, com um incremento
de 443,15% em relação às oportunidades
de capacitação ofertadas em 2008.
Informatização do LACEN, por meio de
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•

Realização de cursos, executados pela
Escola de Saúde Pública – ESP/CE, com
suas respectivas metas: Especialização em
Saúde da Família (77), Especialização em
Farmácia Hospitalar (36), Curso Técnico
em Enfermagem (180), Cuidador do Idoso
(50), Assistência Farmacêutica (176),
totalizando 519 pessoas capacitadas.

•

Realização de residência médica pela
Escola de Saúde Pública – ESP/CE - para
275 médicos.

EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA
ESPECIALIZADA

•

Realização de cursos, executados pela
Escola de Saúde Pública – ESP/CE, com
suas respectivas metas: Especialistas em
Gestão para CEOS (87); Especialistas
em Gestão para POLICLINICAS (103),
totalizando 190 pessoas capacitadas.

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

•

Aquisição de equipamentos para 18
unidades da SESA, na média e alta
complexidade, sendo seis unidades
hospitalares e doze unidades
ambulatoriais.

COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL
– ESP

•

Manutenção da SESA e da Escola de
Saúde Pública
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010
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•

Construção do Hospital da Região Norte
– HRN, em Sobral.

ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

•

Apoio à implantação e implementação
das Unidades de Pronto Atendimento
– UPAS de Maracanaú, Cascavel e
Sobral.

•

Acompanhamento das ações do SAMU
192 Litoral Leste, nos municípios de
Aquiraz, Cascavel, Chorozinho, Eusébio,
Horizonte, Itaitinga, Ocara, Pacajus,
Pindoretama, Aracati, Beberibe, Fortim,
Icapuí e Itaiçaba.

•

Re a l i z a ç ã o d e q u a t r o c u r s o s d e
Qualificação em Urgência e Emergência,
a saber: duas oficinas de Tratamento
Inicial ao Paciente Intoxicado, Vítima de
Acidentes com Animais Peçonhentos e
Prevenção de Agravos, para enfermeiros;
e duas oficinas de Tratamento Inicial ao
Paciente Intoxicado, Vítima de Acidentes
com Animais Peçonhentos e Prevenção de
Agravos, para médicos.

•

Realização de três blitz da saúde, nas
Avenidas Washington Soares e José Bastos,
e reprodução de material educativo para
campanhas de prevenção de acidentes
de trânsito.

•

Conclusão das obras e aquisição
de equipamentos para os CEOs e
policlínicas.

•

Melhoria da rede de atenção à saúde na
média e alta complexidade, com obras
e aquisição de equipamentos para as
unidades hospitalares e ambulatoriais
da SESA.

•

Melhoria da resolutividade microrregional
de saúde, através da atenção secundária
em saúde, com obras e equipamentos
para os hospitais polo e HPPs.

•

Implantação do Centro de Reabilitação
para usuários de órteses e próteses.

•

Execução de cursos em Atenção à Pessoa
com Deficiência, para 150 participantes,
pela Escola de Saúde Pública – ESP/CE.

ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA

•

Realização de curso Cuidador de Idoso,
para 350 participantes, pela Escola de
Saúde Pública – ESP/CE

SISTEMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

•

Desenvolvimento do projeto de
cooperação técnica nos municípios,
para acompanhar e assessorar as ações
de assistência farmacêutica.

•

Construção de cinco farmácias especiais,
no município de Fortaleza.

•

Celebração de convênio com o Hospital
Universitário Walter Cantídio, da UFC,
para a aquisição de medicamentos para
usuários portadores de Leucemia Mielóide
Crônica.

•

Aquisição de circuito interno de TV,
com software de identificação na
entrada, na Coordenação de Assistência
Farmacêutica, para monitoramento dos
medicamentos.

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO A SAÚDE
NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO

•

•

Realização de curso de Especialização,
proposto apenas para Fortaleza, no ano
2010.
Incentivo à implantação de CAPSi, CAPS
ad e CAPS 3 e negociação para a criação
de leitos em hospitais gerais, além de
investimentos na atenção aos usuários de
álcool e drogas.
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•

Fortalecimento do serviço de atendimento
médico de urgência, com aquisição de
veículos específicos em ações do SAMU.

•

Melhoria do nível de atenção secundária,
no âmbito municipal, com a implantação
de Unidades de Pronto Atendimento –
UPA.

•

Oferta de curso de pós-graduação, lato
sensu, pela Escola de Saúde Pública –
ESP/CE, nas seguintes Especializações:
Enfermagem Obstetrícia (módulos VII a
XIII), para 156 participantes; Saúde da
Mulher, 120 participantes; Saúde do
Homem, 120 participantes; e Saúde do
Idoso, 50 participantes.

em Gestão Hospitalar, Capacitação
em Gestão de Sistemas Microrregionais
em Serviços de Saúde, Gerenciamento
e financiamento do SUS e Saúde do
Trabalhador.
•

Concessão de bolsa de estudos junto à
SESA/FUNCAP, para o desenvolvimento
de projetos de pesquisa no Centro
Integrado de Diabetes e Hipertensão –
CIDH.

•

Realização de conferência de âmbito
estadual e regional em Saúde
Ambiental.

•

Oferta de Pós-graduação, lato sensu,
pela Escola de Saúde Pública – ESP/CE,
nas seguintes Especializações: Gestão
de Sistema e Serviços de Saúde módulos
IV, V, para 105 participantes; Saúde
do Trabalhador, para 40 participantes;
Gestão em Saúde (35); Urgência e
Emergência (35) , Controle, Avaliação
e Auditoria (35); e Gestão de Sistema e
Serviços de Saúde (35).

•

Realização de cursos técnicos, pela Escola
de Saúde Pública – ESP/CE, nas seguintes
áreas: curso de Formação em Agentes
Comunitário de Saúde - Etapa Formativa
I, para 1.366 participantes; curso técnico
em Enfermagem, para 210 participantes;
e curso de Formação em Técnico em
Radiologia, para 100 participantes.

•

Realização de cursos de aperfeiçoamento,
pela Escola de Saúde Pública – ESP/CE,
nos seguintes ramos de atividades: curso
de Saúde da Mulher no ciclo GravídicoPuerperal e do Neonato (para Auxiliares
e Técnicos de Enfermagem), 1250
participantes; curso de Prevenção de
Agravos e Controle da Saúde do Neonato
de Alto Risco (para Auxiliares e Técnicos
de Enfermagem), 161 participantes; curso
em Atenção Primária de Saúde, 150

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
À SAÚDE

•

Melhoria da rede de atenção básica
em saúde, com a realização de obras e
aquisição de equipamentos para unidades
do PSF dos municípios contemplados pelo
Programa de Cooperação Federativa
-PCF.

•

Capacitação de gestores e profissionais
da equipes de saúde bucal do PSF.

GESTÃO, CONTROLE SOCIAL E
INSTITUCIONAL DO SUS

•

Capacitação de gestores e profissionais
na óptica de gestão, regulação e auditoria
em saúde.

•

Promoção de eventos de controle social
para o fortalecimento da gestão do
SUS.

•

Melhoria das instalações das Coordenações
Regionais de Saúde, através de reforma,
aquisição de equipamentos e veículos.

GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM
SAÚDE

•

Realização dos cursos: Especialização
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participantes; e Capacitação em Saúde
do Trabalhador, para 40 participantes
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

•

Conclusão da construção do LACEN de
Tauá, prevista para janeiro 2010.

•

Construção e aquisição de equipamentos
para o Laboratório Regional de Saúde
Pública, em Sobral.

•

Melhoria física e tecnológica dos
laboratórios regionais de saúde pública
de Fortaleza, Senador Pompeu, Crato,
Juazeiro do Norte e Tauá.

•

Implantação do diagnóstico da Raiva, no
LACEN em Fortaleza.

•

Construção de auditório, centro de
estudos e área de convivência, no LACEN
de Fortaleza

•

Habilitação do LACEN pela INMETRO e
Organização Nacional de Acreditação
– ONA.

•

Implantação de análises toxicológicas.

•

Realização do teste de Influenza A
H1N1.

•

Implantação da Fase II (hemoglobinopatias)
da Triagem Neonatal.

•

Realização de 2 testes de HIV preconizados
no pré-natal, em todas as gestantes do
Estado.

•

Aquisição de kits para análise de cloro
residual livre, para o fortalecimento
da vigilância em saúde ambulatorial,
relacionada à qualidade da água para
consumo humano.

•

Realização de cursos, pela Escola de
Saúde Pública – ESP/CE, nos seguintes
níveis:
•

oferta de

pós-graduação, lato
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•

realização de cursos Aperfeiçoamento,
nos seguintes ramos de atividades:
curso de Vigilância Epidemiológica
e Acompanhamento dos casos de
Dengue Clássica e Hemorrágica, para
120 participantes; curso de Prevenção
e Assistência DST/HIV/AIDS, para 400
participantes; curso em Vigilância
Ambiental, para 120 participantes; e
curso de Imunização em Boas Práticas
de Vacinas, para 160 participantes.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

•

Modernização do parque tecnológico das
unidades ambulatoriais e hospitalares de
média e alta complexidade, sob gestão
da SESA.

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE
PARA O SUS

•

Oferta de pós-graduação, lato sensu,
pela Escola de Saúde Pública – ESP/
CE, nas seguintes Especializações:
Vigilância Sanitária, para 35 participantes;
Biossegurança, para 40 participantes;
Farmácia Hospitalar, para 38 participantes;
e Gestão da Assistência Farmacêutica, 41
participantes.

•

Execução de cursos técnicos, pela
Escola de Saúde Pública – ESP/CE, nas
seguintes áreas: curso de EAD Técnico
em Enfermagem, para 200 participantes;
e curso de EAD Técnico em Saúde Bucal,
para 100 participantes.

•

Realização de cursos aperfeiçoamento,
pela Escola de Saúde Pública – ESP/CE,
nos seguintes ramos de atividades: curso
básico de Direito Sanitário, para 160
participantes; curso básico de Vigilância
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sensu, nas seguintes Especializações:
Vigilância e Controle de Endemias,
para 40 participantes; e Vigilância
Ambiental (módulos V a VI), para 40
especialistas;

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

Saúde

Sanitária e Controle Social, para 160
participantes; curso de Emergências
Toxicológicas, para 120 participantes;
e curso em Atenção ao Idoso com
Demência, para 60 participantes.
•

Oferta de residência médica, pela Escola
de Saúde Pública (ESP/CE), para 342
médicos.

EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA
ESPECIALIZADA

•

Oferta de pós-graduação lato sensu: curso
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de Especialização em Gestão Hospitalar,
para 80 participantes, ministrado pela
Escola de Saúde Pública – ESP/CE.
•

Realização de cursos de aperfeiçoamento,
pela Escola de Saúde Pública – ESP/CE,
nos seguintes ramos de atividades: curso
de Acompanhamento de Contratos de
Gestão das Unidades de Saúde, para
80 participantes; e curso de Formação
de Tutores em Acompanhamento de
Contratos de Gestão das Unidades de
Saúde, para 30 participantes.
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Gestão Pública por Resultados – GPR
Evolução dos Indicadores
Realizado

Indicadores Selecionados
2008

2009

Tempo médio de resposta no atendimento de ocorrências policiais na
RMF (min)

16,57

13,49

Taxa de homicídios dolosos por 100 mil hab.

22,52

24,85

Taxa de veículos roubados por 100 mil hab.

32,92

36,42

Fonte: CELEST/COIN e CIOPS

2009 | Política Setorial
A gestão da Secretaria da Segurança Pública
e Defesa Social (SSPDS) foi pautada na
busca de uma segurança pública integrada,
participativa, transparente e efetiva, com
o foco no enfrentamento da criminalidade
e da violência, bem como na melhoria da
sensação de segurança e tranquilidade da
população, figurando como setor prioritário
da ação de governo.
O fenômeno da violência e da criminalidade
é extremamente complexo, multifacetado e
dinâmico, exigindo uma abordagem integrada,
multissetorial, que envolva a sociedade como
um todo na busca de soluções efetivas e
sustentáveis. Tal abordagem transcende
à ação setorial, haja vista que envolve
problemas socioeconômicos estruturais,
relacionados à exclusão e à desigualdade
social.
Mesmo com a complexidade desse quadro, a
SSPDS tem atingido um bom desempenho uma
vez que trabalha para melhorar o resultado
estratégico setorial: segurança pública
integrada, efetiva e com credibilidade.
Para garantir a qualidade dos serviços de
proteção e defesa do cidadão, a Pasta
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tem maximizado seus recursos de modo a
movimentar a máquina administrativa de
maneira concatenada e organizada, dentro
de um perfil moderno, aplicando correta e
coerentemente os recursos disponibilizados,
mediante o reforço do policiamento ostensivo
e repressivo. Para isso, foram adotadas
medidas como o aumento do efetivo das
Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros
Militar, a modernização dos equipamentos e a
implementação dos programas Pró-Cidadania
(que beneficia cem municípios, com repasse
de recursos para pagamento de pessoal,
viaturas e equipamentos) e a implementação
do Território de Paz, que é de fundamental
importância para levar ações de resgate da
cidadania à área do Grande Bom Jardim.
A propósito, Fortaleza é a quarta capital
do nordeste e o 11º primeiro município a
receber o Território de Paz do PRONASCI –
Programa Nacional de Segurança Pública
com Cidadania.
Também em 2009, foi dada ênfase aos
programas de Governo relacionados ao
atendimento à pessoa idosa e à pessoa com
deficiência, no âmbito dos quais construiu-se
uma quadra coberta para o Projeto Terceira
Idade, e implementou-se o Projeto de
Melhoria de Qualidade de Vida do Policial
Civil com Deficiência Física.

189

Segurança Pública

segurança pública

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

Segurança Pública

Ronda do Quarteirão

Com o intuito de propor ações transformadoras
no âmbito da segurança pública, o Governo do
Estado estabeleceu, como um de seus objetivos
estratégicos, criar o Ronda do Quarteirão
em Fortaleza e Região Metropolitana. Tal
proposta se consubstancia numa iniciativa
reputada como importante para a melhoria
do sistema de segurança pública do Estado,
uma vez que é feita por meio de ações que
maximizam o aproveitamento dos meios
disponíveis de forma integrada e com a
participação da sociedade.
Trata-se de uma proposta de policiamento
ostensivo, que vem sendo desenvolvida de
modo permanente, interativo, essencialmente

comunitário e fundamentalmente preventivo,
nos núcleos urbanos georreferenciados, com
áreas de 1,5 a 3 km², considerados como
ideal para a atuação do policiamento.
Atualmente, são 193 áreas territoriais
distribuídas em 23 municípios do Estado do
Ceará, incluindo-se Fortaleza, Maracanaú
e Caucaia. Operacionalmente, essas
bases passam a ser uma subárea da Área
Operacional Integrada (AOpI).
Destacam-se, a seguir, os resultados mais
significativos do Programa Ronda, no ano de
2009, no período de janeiro a novembro.
•

Implementação do Programa em 71
áreas, nos seguintes municípios:

Áreas

Efetivo

Sobral

10

84

Juazeiro do Norte

11

93

Aquiraz

04

34

Euzébio

03

26

Pacatuba

03

26

Itaitinga

02

17

Maranguape

04

34

Crato

05

42

Canindé

02

17

Barbalha

02

17

Iguatu

04

34

Itapipoca

04

34

Crateús

03

26

Chorozinho

01

09

Pacajus

03

29

Horizonte

02

17

São Gonçalo do Amarante

03

26

Guaiuba

01

09

Cascavel

03

26

Pindoretama

01

09

TOTAL

71

609

Municípios

Fonte: SSPDS

O investimento registrado no Programa
Ronda do Quarteirão foi da ordem de R$
13,5 milhões, sendo que R$ 12,7 milhões
de recursos do Tesouro Estadual e R$
804,8 mil de recursos provenientes do
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Governo Federal, através de convênios com
o Ministério da Justiça (PNSP), destinados à
aquisição de equipamentos diversos, viaturas
e treinamentos.
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Conforme estatísticas (quadro abaixo) da
Coordenadoria Integrada de Operações
de Segurança (CIOPS), foram registradas
400.390 ocorrências atendidas pelo Ronda
do Quarteirão, durante o período de janeiro
a novembro/2009.

Levantamento das ocorrências registrados pela CIOPS, atendidas pelo Ronda do Quarteirão,
no período de 2009
OCORRÊNCIA/

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

TOTAL

MESES
TOTAL

38024 35751 27582 30346 34919 38875 38940 41388 31497 40728 42259 400.309

resposta operacional em 10,15%, em relação
ao tempo médio de atendimento de 2008.

A seguir, são apresentados os indicadores de
resultados especificados na matriz de Gestão
Pública por Resultado (GPR), para a área de
Segurança Pública.

NÚMERO DE ARMAS DE FOGO
APREENDIDAS

TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE
OCORRÊNCIAS DOS ANOS DE 2008 E
2009 (EM MINUTOS)

O número de apreensões de armas de fogo,
em 2009, apresentou uma diminuição de
3,12%, em relação ao ano de 2008.

Em 2009, foi registrada redução do tempo/
ARMAS DE FOGO
APREENDIDAS

2007

2008

2009

Dif. %

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

3.392

40,69

3.431

40,60

3.362

39,33

-3,12

Fonte: CELEST/COIN

NÚMERO DE PRISÕES EFETUADAS
O número de prisões efetuadas, em relação ao ano de 2008, teve um acréscimo de 10,15%.
PRISÕES

2007

2008

2009

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

11.069

132,79

12.072

142,85

13.450

157,35

Dif. %
10,15

Fonte: CELEST/COIN
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Técnico e Psicológico de Arma Letal, Manuseio
de Tonfa e Abordagem Policial. Recentemente,
14 policiais participaram do treinamento
específico em arma não letal.

Quanto à capacitação dos Agentes de
Segurança Pública do Programa Ronda,
deu-se como uma ação continuada de
ensino, tendo em vista a busca pelo exercício
de polícia comunitária, foco principal
da atividade dos agentes de segurança
envolvidos no processo. Foram capacitados
aproximadamente 500 agentes de segurança
pública nos cursos de: Direção Defensiva,
Promotor de Polícia Comunitária, Manuseio

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

NÚMERO EM QUILOS DE MACONHA APREENDIDA

Segurança Pública

Em 2009, foram apreendidas 412,636 quilogramas de maconha, uma quantidade 62,08%
superior a de 2008.
MACONHA
APREENDIDA

2007

2008

2009

Dif. %

Kg

Kg

Kg

205,782

254,588

412,636

62,08

Fonte: CELEST/COIN

NÚMERO EM QUILOS DE COCAÍNA APREENDIDA
No que diz respeito à cocaína, foram apreendidas, em 2009, 17,998 quilogramas, o que
representa uma diminuição de 23,94%, em relação ao ano de 2008.
COCAÍNA
APREENDIDA

2007

2008

2009

Dif. %

Kg

Kg

Kg

4,272

23,662

17,998

-23,94

Fonte: CELEST/COIN

NÚMERO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS POR 100 MIL HABITANTES.
Quanto ao número de homicídios, houve um acréscimo de 10,33%, em relação a 2008, pois o
registro deste ano é de 2.124 ocorrências, enquanto no exercício anterior foi de 1.903.
HOMICÍDIOS
DOLOSOS

2007

2008

2009

Dif. %

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

1.847

22,16

1.903

22,52

2.124

24,85

10,33

Fonte: CELEST/COIN

NÚMERO DE HOMICÍDIOS DE JOVENS DE 12 A 24 ANOS / 100 MIL HABITANTES
Aumentou, em 2009, a quantidade de homicídios de jovens de 12 a 24 anos por 100 mil
habitantes. O acréscimo foi de 14,32%.
HOMICÍDIOS DE
JOVENS DE 12 A 24
ANOS

2007

2008

2009

Dif. %

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

749

8,99

742

8,78

858

10,04

14,32

Fonte: CELEST/COIN

NÚMERO DE ROUBOS POR 100 MIL HABITANTES
Houve um aumento de 19,17%, em relação ao número que foi registrado em 2008.
2007

TOTAL DE
ROUBOS

2008

2009

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

28.022

336,16

32.745

387,49

39.470

461,75

Dif. %
19,17

Fonte: CELEST/COIN

192

Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

NÚMERO DE FURTOS POR 100 MIL HABITANTES
A quantidade de furtos em 2009 teve uma diminuição de 5,14%, em relação ao que foi registrado
em 2008.
FURTOS

2008

2009

Dif. %

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

25.177

302,03

29.212

345,68

28.029

327,91

-5,14

Fonte: CELEST/COIN

NÚMERO DE VÍTIMAS FATAIS EM AFOGAMENTOS POR 100 MIL HABITANTES.
O número de afogamentos em 2009 foi menor que o de 2008, representando uma queda de
1,48%.
AFOGAMENTOS

2007

2008

2009

Dif. %

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

208

2,49

273

3,23

272

3,18

-1,48

Fonte: CELEST/COIN

NÚMERO DE INCÊNDIOS ATENDIDOS EM EDIFICAÇÕES.
No que se refere ao número de incêndios registrados, houve um aumento de 8,38% em relação
ao ano de 2008.
COCAÍNA
APREENDIDA

2007

2008

2009

Dif. %

Ocorrências

Ocorrências

Ocorrências

852

967

1.048

8,38

Fonte: CELEST/COIN

ÍNDICE DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR 100 MIL
HABITANTES
O índice de violência sexual contra crianças e adolescentes teve um acréscimo de 15,36%, em
relação ao ano de 2008.
VIOLÊNCIA SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS
E ADOLESCENTES

2007

2008

2009

Dif. %

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

881

10,57

1.035

12,25

1.194

13,97

15,36

Fonte: CELEST/COIN

NÚMERO DE CASOS CONSUMADOS EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
O número de casos consumados de extorsão mediante sequestro aumentou 309,46%, em relação
ao ano de 2008.
EXTORSÃO
MEDIANTE
SEQUESTRO

2007

2008

2009

Dif. %

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

Total

P/ 100 mil

11

0,13

2

0,02

7

0,08

309,46

Fonte: CELEST/COIN
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2007

TOTAL DE
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NÚMERO DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS / NÚMERO DE SOLICITAÇÕES CIOPS (MENSAL)
O número de atendimentos (ocorrências geradas), registrado pela Coordenadoria Integrada
de Operações de Segurança (CIOPS), teve um aumento devido ao maior nível de integração
organizacional entre os órgãos, a uma maior otimização dos recursos das viaturas do dia a
dia e a um aumento do número de atendimentos intersetorial, como também da intensificação
(ocorrências geradas), no período de janeiro a novembro de 2009, da atuação das vinculadas
à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.
Número Total de

Número de solicitações

Número Total de

Número de solicitações

Solicitações 2008

atendidas

Solicitações 2009

atendidas

Janeiro

438.440

73.975

672.772

85.518

Fevereiro

507.505

71.123

562.471

77.674

Março

581.832

87.062

587.369

87.659

Abril

606.803

79.307

643.060

97.251

Maio

628.105

80.959

704.065

127.687

Junho

614.269

77.044

691.356

128.665

Julho

630.228

78.067

754.535

161.172

Agosto

616.450

82.316

749.190

192.200

Setembro

562.130

78.224

644.480

174.737

Outubro

570.642

83.056

561.748

161.508

Novembro

662.124

85.752

617.642

158.580

Dezembro

726.210

100.004

-

-

MÊS

Fonte: CIOPS.

Aumento de 48,57 %, no número de atendimento em relação em 2008:
ANO

RESUMO
Solicitações

Atendimentos

2008

7.144.738

976.889

2009

7.188.688

1.451.454

Fonte: CIOPS

2009 | Realizações

Branca, Pentecostes, Trairi, Itarema,Missão
Velha, Amontada, Várzea Alegre e Milagres.

Construção de 10 Delegacias Municipais de
Polícia Civil, integradas com destacamento
da Polícia Militar, nos municípios de: Viçosa
do Ceará, Tamboril, Guaraciaba do Norte,
Massapê, Parambu, Ipueiras, Lavras da
Mangabeira, Mauriti, Santana do Acaraú e
Carariaçu.

Conclusão das reformas das delegacias
plantonistas e especializadas de Polícia Civil
do 8º DP - José Walter, 12º DP – Conjunto
Ceará, 13º DP – Cidade 2000, 34º DP –
Farias Brito e da Delegacia da Mulher de
Juazeiro do Norte.

Em fase de construção 8 delegacias municipais
de Polícia Civil, integradas com destacamento
da Polícia Militar, nos municípios de: Pedra

Reforma das delegacias do 7º DP – Pirambu,
10º DP – Antônio Bezerra e 30º DP – São
Cristóvão.
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•

Implantação do Batalhão de Polícia
Comunitária.

•

Construção do Núcleo de Perícia Forense
de Iguatu.

•

Construção de quadra coberta para o
Projeto 3ª Idade.

•

Construção do auditório do Colégio da
Polícia Militar.

•

Em fase de construção, o CIOPS em
Sobral, a Academia Estadual de Segurança
Pública e a Divisão de Homicídios.

•

•

•

Conclusão da reforma do grupamento
policial militar do Parque Dois Irmãos - 1.ª
Cia / 6.º BPM.
Reforma dos prédios do Instituto Médico
Legal de Fortaleza, para a implantação
da Perícia Forense, da Corregedoria
Geral dos Órgãos de Segurança Pública e
Defesa Social do Ceará, do Complexo de
Policiamento da Capital, das instalações
da Defesa Civil, anexas ao Quartel do
Corpo de Bombeiros, do Quartel dos
Bombeiros da 3ªSB/3ºGB e da 1ªCIA/ 5º
BPM, das Instalações para Implantação da
Sede da SSPDS, da instalação do Grupo
Gerador do Instituto de Identificação e
do alojamento de Cabos e Soldados do
6º BPM.
Aquisição de 200 viaturas SRV, 200 rádios
móveis, 50 rádios fixos de comunicação,
200 kits de câmeras embarcadas e 200
computadores de bordo para o interior
do Estado.

•

Aquisição de 24 mil peças de uniforme,
para todo o efetivo da PMCE.

•

Implantação do Programa Proteção à
Cidadania.

•

Aquisição de veículos e equipamentos
destinados ao Projeto Piloto de Tauá, do
Programa de Proteção à Cidadania.
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•

Aquisição de equipamentos de
comunicação e informática, para a
Secretaria de Segurança Pública e Defesa
Social e suas vinculadas

•

Aquisição de 50 veículos tipo jeep (40
para PMTur e 10 para o Corpo de
Bombeiros Militar).

•

Aquisição de 6 viaturas do tipo autobomba
tanque (ABT), para o Corpo de Bombeiros
Militar.

•

Aquisição de 4 viaturas do tipo SRV,
para ações de defesa civil do Corpo de
Bombeiros Militar.

•

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

•

Aquisição de 11 veículos operacionais
tipo SRV e 3 motocicletas para a Perícia
Forense.

•

Aquisição de 2 caminhões com plataformas
hidráulicas, para transporte de veículos e
cargas da Polícia Militar.

•

Instalação de 6 telecentros em Camocim,
Sobral, Caucaia, Russas, Crato e Juazeiro
do Norte.

•

Aquisição de sistema de automação dos
arquivos do Instituto de Identificação.

•

Aquisição de 2 mil kits de fardamento,
para implantação do Programa Ronda
no Interior do Estado, e 1.698 kits, para
reposição do fardamento já distribuído.

•

Aquisição de uniformes (1.456 de trânsito
e 1.156 de instrução) para o Corpo de
Bombeiros Militar.

•

Aquisição de equipamentos e viaturas tipo
SRV, para 50 delegacias municipais de
Polícia Civil Integradas com destacamento
da PM.

•

Aquisição de 228 equipamentos e
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serviços, para atualização do sistema
de telecomunicações OmniSAT (UCCUnidade de Comunicação Celular), para
utilização em Veículos do Sistema de
Segurança Pública.
•

Adequação das novas frequências para
o sistema de radiocomunicação, das
unidades vinculadas a SSPDS no Interior
do Estado.

•

Aquisição de central de comutação
privada telefônica para o CIOPS.

•

Implantação do sistema de câmeras
(CFTV) digital do CIOPS.

•

Aquisição de equipamentos de informática
e mobiliário, para implementação do
Batalhão de Polícia Comunitária.

•

Serviços de recuperação de 3 turbinas e
de 3 aeronaves (PP-EFM, PP-ENM e PTHLM) do CIOPAER.

•

Aquisição de equipamentos, mobiliário e
veículos destinados à Academia Estadual
de Segurança Pública.

emergência para 9 pilotos da CIOPAER.
•

Realização de cursos de formação
e treinamento profissional, de 249
Delegados de Polícia Civil de 1ª Classe,
de 524 Escrivães de Polícia Civil de
1ª Classe, de 300 Bombeiros e 1607
soldados para a Polícia Militar.

2010 | Propostas
•

Construção 32 Delegacias Municipais de
Polícia Civil, integradas com destacamento
da Polícia Militar, nos municípios de:
Aurora, Granja, Jaguaretama, Icapuí,
Cedro, Bela Cruz, Pacujá, Jaguaruana,
Alto Santo, Paraipaba, Jijoca de
Jericoacoara, Varjota, Assaré, Solonópole,
Coreaú, Novo Oriente, Aracoiaba,
Pindoretama, Chorozinho, Orós, Araripe,
Independência, Banabuiú, Penaforte,
Jardim, Farias Brito, Jucás, Iracema,
Saboeiro, Uruoca, Chaval e Ipaumirim.

•

Construção da Delegacia Regional de
Canindé e da Delegacia Especializada
de Atendimento a Minorias.

•

Aquisição de equipamentos hospitalares
para o Hospital da Polícia Militar.

•

Aquisição de 12 aparelhos etilômetros
(bafômetro), para Perícia Forense do
Estado do Ceará.

•

Construção do quartel do Corpo de
Bombeiros da 3ª SSMAR/NBL, em
Aracati.

•

Aquisição de equipamentos de informática,
para implantação do Núcleo de Perícias
Forense de Iguatu.

•

•

Aquisição de sistema de controle de filas,
para o Instituto de Identificação, com
software de gestão de desempenho.

Conclusão da construção de 8 Delegacias
Municipais de Polícia Civil, integradas
com destacamento da Polícia Militar, nos
municípios de: Pedra Branca, Pentecostes,
Trairi, Itarema, Missão Velha, Amontada,
Várzea Alegre e Milagres.

•

Recuperação e restabelecimento de
cenários de desastre por meio de ações
de defesa civil em 115 municípios.

•

Conclusão da construção do CIOPS
em Sobral, da Academia Estadual de
Segurança Pública e da Divisão de
Homicídios.

•

Distribuição de 65.196 cestas básicas
pela Defesa Civil – CBMCE, para famílias
em situação de calamidade pública, em
86 municípios.

•

Reforma do Prédio do quartel do Comando
Geral do Corpo de Bombeiros.

•

Reforma das Delegacias Regionais de
Tauá, Jaguaribe, Russas e Crateús.

•

Reforma da Delegacia de Roubos e
Furtos, para abrigar as futuras instalações
da Delegacia de Proteção ao Turista.

•

Realização de Conferência Estadual, no
âmbito da 1.ª Conferência Nacional de
Segurança Pública.

•

Realização de curso de procedimentos de
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•

Conclusão da reforma das Delegacias
do 7º DP – Pirambu, 10º DP – Antônio
Bezerra e 30º DP – São Cristóvão.
Conclusão da reforma dos prédios do
Instituto Médico Legal de Fortaleza,
da Corregedoria Geral dos Órgãos
de Segurança Pública e Defesa Social
do Ceará, das instalações da Defesa
Civil, anexa ao Quartel do Corpo de
Bombeiros, do Complexo de Policiamento
da Capital, do Quartel dos Bombeiros
da 3ªSB/3ºGB e da 1ªCIA/5ºBPM, das
Instalações para Implantação da Sede da
SSPDS, da instalação do grupo gerador do
Instituto de Identificação e do alojamento
de cabos e soldados do 6º BPM.

•

Implantação do 10º BPM em Iguatu.

•

Aquisição, desenvolvimento e
customização de sistemas informatizados
de gestão administrativa e de laudos
periciais.

•

Aquisição de 13 veículos operacionais
para transporte de cadáver - tipo rabecão
(Fortaleza: 2; Limoeiro do Norte:1;
Tauá:1;Itapipoca:1;Russas:1;Baturité:1;
Juazeiro do Norte:2; Crateús: 1;Sobral:1;
Quixeramobim:1; Iguatu:1).

•

•

Aquisição de equipamentos de informática
e comunicação, para as 50 novas
Delegacias Municipais de Polícia Civil
Integradas com destacamento da Polícia
Militar.
Aquisição de 536 rádios transmissores,
900 baterias e outros acessórios de
comunicação, para a Perícia Forense,
Polícia Militar, Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros.

•

Aquisição de equipamentos, materiais
de combate a incêndio e de salvamento,
para o Corpo de Bombeiros.

•

Aquisição de 1 viatura tipo SRV, para a
CIOPS.

•

Aquisição de 41 equipamentos e 2
sistemas de gerenciamento de ponto e
controle de acesso, para a SSPDS.

•

Aquisição de 2 mil pistolas calibre 40 PT-
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100, para a Polícia Militar.
•

Aquisição de equipamentos de proteção
individual, para a Polícia Civil (1.900
coletes balísticos nível 3-A e 2 mil
algemas).

•

Aquisição de 40 veículos, do tipo
administrativo, para a Polícia Civil, 20
para o Corpo de Bombeiros e 30 para a
Polícia Militar.

•

Instalação de 18 cisternas de abastecimento
de água, para as viaturas operacionais do
Corpo de Bombeiros.

•

Aquisição do sistema de identificação
humana, para Fortaleza e núcleos de
perícias de Sobral, Juazeiro do Norte e
Quixeramobim.

•

Aquisição de 4 viaturas, do tipo Auto
Tanque-AT, para o Corpo de Bombeiros
Militar.

•

Aquisição de 19 viaturas, do tipo resgate,
para o Corpo de Bombeiros Militar.

•

Projeto de expansão da plataforma
do sistema guardião destinado à
Coordenadoria de Inteligência da
SSPDS.

•

Aquisição de 3 mil pistolas 40 24/7 DS,
com 5 carregadores cada, para atender
o efetivo do BPCOM.

•

Seminário dos Conselhos Comunitários
de Defesa Social do Estado do Ceará.

•

Aquisição de 1 grupo gerador e acessórios
para o prédio da sede da Polícia Civil.

•

Construção de um Batalhão da Polícia
Militar, no município de Maracanaú.

•

Construção das instalações da
Coordenadoria da Tecnologia da
Informação e Comunicação (CTIC) e da
Coordenadoria Integrada de Operações
de Segurança (CIOPS).

•

Reforma do bloco 3, da SSPDS, para
albergar a estrutura de almoxarifado e
serviços gerais da Coordenadoria de
Administração e Finanças (COAF).
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Justiça e Cidadania

justiça e cidadania

Gestão Pública por Resultados
Evolução dos Indicadores
Realizado

Indicadores Selecionados
Pessoas beneficiadas com atendimentos em cidadania (nº)
Taxa de ocupação de vagas no sistema penitenciário

2008

2009

483.274

563.052

1,57

1,32

Fonte: SEJUS

2009 | Política Setorial
A Secretaria da Justiça e Cidadania (SEJUS),
inserida no Eixo Sociedade Justa e Solidária,
vem cumprindo a sua missão institucional na
promoção do pleno exercício da cidadania e
na defesa dos direitos humanos, coordenando
e administrando o Sistema Penitenciário,
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.
Nesse sentido, todos os esforços da SEJUS
voltaram-se, em 2009, para a melhoria da
infraestrutura do Sistema Penitenciário por
meio da construção, reforma e recuperação
de penitenciárias e cadeias públicas e
a consequente criação de novas vagas,
melhorando assim o indicador de Taxa de
Ocupação de Vagas no Sistema Penitenciário.
Foi criado um total de 2.272 vagas, sendo
362 em cadeias públicas, e 1.904 em
penitenciárias, com a conclusão das cadeias
públicas de Santa Quitéria, Sobral, Fortim e
Amontada, até dezembro de 2009.
Com a criação dessas novas vagas, o sistema
penitenciário vem melhorando o indicador
Taxa de ocupação de vagas, situando-se, em
2009, em 1,32 presos por vagas, contra 1,57
alcançado em 2008.
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O Programa de Promoção da Qualificação
e Ressocialização do Preso e Egresso tem por
objetivo a ressocialização de apenados à
redução dos níveis de reincidência, ajudando
na consequente recuperação do detento,
através de medidas que auxiliem na sua
educação, em sua capacitação profissional
e na busca da conscientização psicológica
e social. Foram realizados 34 cursos de
qualificação profissional, para 622 presos/
egressos, e beneficiados 311 presos/egressos,
com a entrega de instrumentos de trabalho e
contratação de mão de obra.
O Programa busca também a formação
educacional dos apenados, internos e egressos
do sistema penitenciário, associando-a à
elevação da escolaridade de forma a preparálos para ingresso no mundo do trabalho após
o cumprimento da pena. Foi matriculado, no
ensino fundamental, médio e superior, um
total de 1.946 presos/egressos.
O Indicador de Resultado Percentual de
internos matriculados no sistema educacional
penitenciário em 2009 atingiu um percentual
de 14%, registrando um crescimento lento,
devido a dificuldades ainda existentes, tais
como: falta de segurança e infraestrutura
oferecida para realização das aulas,
provocados pelos riscos de rebeliões, e
as obras de recuperação das unidades
prisionais.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010
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Também merece destaque, na área da Justiça,
a manutenção das 8 unidades de atendimento
ao cidadão, sendo 2 casas do cidadão em
Fortaleza, e 6 caminhões do cidadão que
circulam pelo Estado, tendo sido emitidos
554.527 documentos diversos.

Principais Produtos por Programa
PROGRAMA
Cidadania

PRODUTOS
Nº de Conselhos geridos
Nº de pessoas atendidas nos conselhos
Nº de unidades de cidadania implantadas e geridas
Nº de documentos emitidos

Infra-estrutura do Sistema

Nº de penitenciárias reformadas e/ou ampliadas

Penitenciário

Nº de penitenciárias construídas
Nº de vagas criadas

REALIZADO

ACUMULADO

EM 2009

2007-2009

6

6

8625

11.832

8

8

554.527

1.037.801

5

5

2

2

1904

1904

6

7

Nº de vagas criadas

362

388

Nº de cadeias públicas reformadas e/ou ampliadas

15

20

Nº de cadeias públicas construídas

Nº de Unidades prisionais públicas geridas
Nº de vagas existentes nas penitenciárias públicas
Nº cadeias públicas mantidas
Nº de vagas existentes nas cadeias públicas
Promoção da Qualificação Nº de matriculados no ensino fundamental
e Ressocialização do Preso e Nº de matriculados no ensino médio
Egresso – PROATIVOS
Nº de matriculados no ensino superior

15

15

7308

7308

131

131

3.000

3000

1.670

1670

271

291

5

5

Nº de cursos realizados

34

42

Nº de presos e egressos qualificados e
requalificados

622

792

Fonte: SEJUS

2009 | Realizações

•

Construção das Cadeias Públicas de Icó
e Acopiara e, até o final de 2009, serão
concluídas as cadeias de Santa Quitéria,
Sobral, Fortim e Amontada, totalizando
362 novas vagas.

•

Recuperação e reforma das seguintes
penitenciárias: quadra poliesportiva do
Instituto Penal Feminino Desembargadora
Auri Moura Costa, bloco de saúde e
reforma na Casa de Privação Provisória
de Liberdade Desembargador Francisco
Adalberto de Oliveira Barros Leal, em

SISTEMA PENINTENCIÁRIO

Em 2009, o Programa de Infraestrutura do
Sistema Penitenciário realizou as seguintes
atividades:
•

Construção das 2 Casas de Privação
Provisória de Liberdade Professor
Clodoaldo Pinto e José Jucá Neto, no
município de Itaitinga, contando com a
criação de 1.904 novas vagas.
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Ainda no cumprimento de sua missão, a
SEJUS coordena e supervisiona os Programas
de Assistência às Vítimas e às Testemunhas
Ameaçadas (Provita), as Casas do Cidadão,
os Caminhões do Cidadão, o Escritório
de Combate ao Tráfico de Seres Humanos
e a Escola de Gestão Penitenciária e
Ressocialização do Estado do Ceará.

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

Casa de Privação Provisória de Liberdade
Desembargador Francisco Adalberto de
Oliveira Barros Leal, em Caucaia, e a
Casa de Privação Provisória de Liberdade
Agente Penitenciário Luciano Andrade de
Lima, em Itaitinga.

Justiça e Cidadania

Caucaia, e bloco de saúde da Casa de
Privação Provisória de Liberdade Agente
Penitenciário Luciano Andrade de Lima,
em Itaitinga.
•

Recuperação e reforma das cadeias
públicas de Baturité, Paracuru, Boa
Viagem, Aracoiaba, Cedro, Cascavel,
Mombaça, Itapajé, Quixeramobim, Farias
Brito, Palmácia, Ipu, Ubajara, Ererê e
Massapê.

•

Construção do presídio militar de Aquiraz
e conclusão da penitenciária de Pacatuba,
onde serão criadas 630 novas vagas.

•

Construção das cadeias públicas dos
municípios de Milhã, Umirim, Ocara,
Araripe, Trairi, Caridade, Acaraú e
Juazeiro do Norte.

•

Em fase de recuperação/reforma as
seguintes penitenciárias: bloco de saúde
na Colônia Agropastoril do Amanari,
quadra poliesportiva na Penitenciária
Industrial Regional do Cariri – PIRC, na
Penitenciária Industrial Regional de Sobral
– PIRS e no Instituto Presídio Professor
Olavo Oliveira II e do Instituto Psiquiátrico
Governador Stênio Gomes

•

Em fase de recuperação/reforma as
cadeias públicas de Quixadá, Saboeiro,
Morada Nova e Itapipoca e contratadas
as de Iguatu, Tabuleiro do Norte e
Camocim.

•

Em processo de licitação, a construção
das cadeias públicas de Cruz, Crato,
Aracati, Tianguá, Crateús e da Casa de
Privação Provisória de Liberdade (CPPL
IV).

•

Em processo de licitação, a reforma das
cadeias públicas de Beberibe, São Luís do
Curu, Capistrano, Granja e ampliação do
Galpão da Cerâmica, e das Penitenciárias
Colônia Agrícola de Santana do Cariri,
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•

Capacitação/qualificação de 622 presos/
egressos em diversos cursos, como
produção de hortaliças e cultivo de
plantas medicinais, artífice em construção
civil, bombeiro hidráulico, eletricista
predial, enrolador de motor, jardinagem,
pintura e textura em parede, soldagem,
corte e costura, costura industrial,
cabeleireiro, manicure, depilação, doces
e salgados, culinária, corretagem de
imóveis e almoxarife. Foram beneficiados
311 presos/egressos, sendo 107 com
instrumentos de trabalhos, 204 egressos
através da contratação de mão de obra
para realização de atividades de serviços
gerais, cozinha, manutenção e reforma.

•

Atendimento a 1.946 presos/egressos
matriculados no ensino fundamental,
médio e superior.

•

Aquisição de 1 ambulância, 1 micro
ônibus xadrez, 2 minivans xadrez, 2 vans
xadrez, detectores de traços e substâncias
ilícitas, algemas, equipamentos e materiais
médicos e odontológicos, de informática,
eletroeletrônicos, mobiliários, utensílios e
ferramentas para implantar e equipar as
novas Casas de Privação Provisória de
Liberdade.

•

Aquisição de 12 sistemas bloqueadores
de comunicação de serviços móveis.

CIDADANIA

•

Inauguração da Escola de Gestão
Penitenciária e Ressocialização, para
fomentar a formação técnica, intelectual
e humana dos quadros profissionais do
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o planejamento e avaliar a execução
das políticas e programas setoriais para
a inclusão da pessoa portadora de
deficiência. Assessorou ainda na criação
desses Conselhos nos municípios de Jijoca
de Jericoacoara, Fortim, Sobral, Baturité,
Paracuru, Bela Cruz, São Gonçalo do
Amarante, Catarina, Barbalha e Farias
Brito e Novo Oriente.

Sistema Penal, tendo em perspectiva a
promoção da cidadania, da dignidade e
a inclusão social da pessoa presa.
•

Realização de cursos de capacitação,
ciclos de palestras, encontros e debates,
contando com a participação de 517
colaboradores do Sistema Penitenciário.

•

Criação do Centro de Referência e Apoio
a Vítima de Violência - CRAVV, para
oferecer serviços de apoio psicológico,
jurídico e social às vítimas de violência,
reduzir os efeitos traumáticos provenientes
da violência sofrida e trabalhar em caráter
preventivo.

•

Aumento do atendimento a 76 usuários,
através do Programa de Assistência às
Vítimas e às Testemunhas Ameaçadas PROVITA.

•

Realização de 105 sessões e julgamento
de 78 processos de Indulto e 56 processos
de Comutação de Pena, além de entrega a
132 cadernetas de livramento condicional.
O Conselho Penitenciário apoiou a
criação do Conselho Comunitário da
Comarca de Fortaleza, com objetivo de
dar uma atenção permanente à política
de detenção.

•

•

Realização, pelo Conselho Penitenciário,
de 40 vistorias nas unidades prisionais,
tendo como resultado a apreensão de
celulares com carregadores, baterias e
chips, drogas (crack, maconha, cocaína,
comprimidos cachaça artesanal), armas
artesanais aparelhos eletrônicos (DVD,
Playstation, joystics, DVD’s).
Realização e participação, por meio do
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
da Pessoa Portadora de Deficiência,
de reuniões municipais, estaduais e
interestaduais, capacitações, audiências
públicas, Fóruns e Encontros Estaduais
de Saúde, para acompanhar e assessorar
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•

Atendimento a 358 pessoas, recebimento
de 1.713 denúncias, abordagem durante
as ações a 564 pessoas e apreensão 118
pessoas, nas operações do Escritório de
Combate e Prevenção ao Tráfico de Seres
Humanos .

•

Assinatura de convênio, por meio da
Secretaria de Justiça junto ao Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), visando à
contratação de egressos do sistema
penitenciário do estado do Ceará, no
mercado formal de trabalho.

•

Participação, através do Conselho
Cearense dos Direitos da Mulher,
de reuniões municipais, estaduais e
interestaduais, capacitações, fóruns e
diversos eventos que tinham como objetivo
o exercício dos direitos humanos da mulher
e sua participação no desenvolvimento
social, político, econômico e cultural do
estado.

•

Inauguração da Biblioteca do Instituto
Penal Feminino Desembargadora Auri
Moura Costa, constituindo-se em um
espaço onde as internas poderão
estudar, sendo mais um mecanismo para
aprimorarem seus conhecimentos.

•

Apoio à realização da 4ª Mostra Cinema
e Direitos Humanos na América do Sul,
iniciativa conjunta do Conselho de Defesa
dos Direitos Humanos, em parceria com
a Universidade Federal do Ceará, através
da Casa Amarela Eusélio Oliveira.
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2010 | Propostas

•

Justiça e Cidadania

SISTEMA PENITENCIÁRIO

•

Construção da penitenciária de Horizonte
e da Casa de Privação Provisória de
Liberdade.

•

Construção de novas cadeias públicas,
nos municípios de Graça, Jati, Jijoca de
Jeicoacoara, Mauriti e Maranguape.

•

•

•

•

•

Reforma/recuperação das cadeias
públicas de São Luís do Curu, Tamboril,
Limoeiro do Norte, Canindé, Aurora,
Campos Sales, Caucaia, Itapajé, Ipueiras,
Orós, Novo Oriente, Penaforte, Porteiras,
Santana do Cariri, Tauá e Viçosa do
Ceará.
Reforma/recuperação do Hospital e
Sanatório Penal Professor Otavio Lobo
e da Colônia Agrícola Padre Esmeraldo
de Melo.
Promoção da qualificação e ressocialização
do preso e egresso através de sua
capacitação profissional, contratação de
mão de obra e entrega de instrumentos
de trabalho.
Melhoraria da infraestrutura e segurança
das unidades penitenciárias para
promover a formação educacional dos
apenados, internos e egressos do sistema
penitenciário.
Promoção da capacitação dos profissionais
do sistema penitenciário, voltada para os
eixos de Saúde e Qualidade de Vida,
Relações Humanas e Reinserção Social,
Segurança e Disciplina e Administração
Pe n i t e n c i á r i a ( E s c o l a d e G e s t ã o
Penitenciária e Ressocialização )

CIDADANIA

Conselho

202

de

Defesa

dos

Direitos Humanos

Realização de 11 seminários para
elaboração do Programa Estadual
de Direitos Humanos, seminário de
lançamento do Fórum Estadual de
Enfrentamento ao Tráfico de Seres
Humanos e Seminário para elaboração do
planejamento estratégico dos Conselhos
de Direitos Humanos.

Conselho Cearense

dos

Direitos

da

Mulher

•

Acompanhamento e monitoramento de
ações do Pacto Estadual de Enfrentamento
à Violência contra a Mulher.

•

Implantação de novos conselhos
municipais.

•

Realização de trabalho preventivo e
educativo com as detentas, do Presídio
Feminino Desembargadora Auri Moura
Costa.

•

Promoção/participação em eventos locais,
nacionais e internacionais referentes à
questão da mulher.

Centro de Referência e Atendimento
Vítimas da Violência

a

•

Apoio psicológico e suportes sociais
disponíveis a famílias e vítimas de
violência, a fim de abrandar os efeitos
pessoais e sociais negativos decorrentes
da violência sofrida.

•

Prestação de assistência jurídica,
assegurando o exercício dos direitos das
vítimas de violência

•

Realização de ações de caráter preventivo,
viabilizando os meios de aceitação da
perda violenta, com o escopo de romper o
ciclo de violência, promovendo a luta por
justiça, direitos humanos e cidadania.

Comissão Especial
Othon Sidou

de

Anistia.Wanda Rita
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Apoio ao deslocamento da caravana da
anistia ao Ceará, para o julgamento de
processos de ex-presos políticos.

Conselho Penitenciário
•

do

Estado

do

Ceará

Julgamento de processos de indulto
e comutação de pena e entrega de
cadernetas de livramento condicional.

•

Criação de Conselhos Municipais.

•

Realização de vistorias nas unidades
prisionais.

Conselho
•

•

de

Defesa

dos

•

Escritório de Combate e Prevenção
Tráfico de Seres Humanos

Realização de 11 seminários para
elaboração do Programa Estadual de
Direitos Humanos.
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ao

•

Realização de seminário de lançamento
do Fórum Estadual de Enfrentamento ao
Tráfico de Seres Humanos

•

Divulgação da temática nos diversos
bairros de Fortaleza, nas escolas, praias,
bares, praças, casas de show e em outros
municípios do Estado.

•

Realização de operações no combate e
prevenção ao tráfico de seres humanos.

•

Realização de atendimentos psicossociais
e visitas domiciliares às vítimas do tráfico
de seres humanos e seus familiares.

Direitos Humanos

Realização de Seminário para elaboração
do planejamento estratégico dos
Conselhos de Direitos Humanos.

Implantação do Plano de ações integradas
para prevenção e combate à tortura no
Brasil.
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Gestão Pública por Resultados – GPR
Evolução dos Indicadores
Realizado

Indicadores Selecionados
2008

2009

Famílias com renda ampliada e acesso a assistência social (nº)

929.118

958.708

Trabalhadores qualificados (nº)

21.176

28.538

(*) Indicadores consolidados até Novembro/2009 - Fonte: STDS

2009 | Política Setorial
A Política de Assistência Social tem sua
gestão focada na integração entre o setor
público e a sociedade civil e na articulação
com as diversas políticas, em especial com
as políticas públicas do Trabalho e da
Segurança Alimentar e Nutricional, e foi
desenvolvida 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.
A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Social – STDS, como coordenadora estadual
dessa política, teve a sua atuação, em
2009, voltada para o 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.
No que se refere à gestão dessa política,
registraram-se alguns importantes avanços,
tais como: a adesão de 100% dos municípios
cearenses ao Sistema Único de Assistência
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Social – SUAS, sendo 14 municípios em
Gestão Plena e 170 em Gestão Básica, o que
vem sendo fortalecido com o monitoramento
dos Centros de Referência da Assistência
Social – CRAS e dos Centros de Referência
Especializados da Assistência Social – CREAS;
a implementação do Plano Estadual de
Capacitação de Gestores, Conselheiros e
Equipes Técnicas Municipais; a efetivação
do cofinanciamento do Programa de
Atenção Integral às Famílias – PAIF, para
103 municípios, e dos benefícios eventuais,
para 61 outros; a definição de critérios e
pisos de cofinanciamento da Proteção Social
Especial de média e alta complexidade;
o financiamento e execução de serviços
regionalizados da proteção social especial
de média e alta complexidade (Centros
Educacionais, Unidades de Semiliberdade
e Centros de Referência Especializados da
Assistência Social – CREAS); e, por último,
a versão preliminar do Sistema Estadual de
Assistência Social.
As ações de Proteção Social Básica
potencializaram a família como unidade
de referência, fortalecendo seus vínculos
familiares e de convivência comunitária, tendo
como base a solidariedade. Em termos de
benefício a pessoas carentes, em 2009, foram
atendidas 958.708 famílias, contra 929.118,
em 2008, registrando-se um aumento de
3,18%, em função da ampliação da meta do
Programa Bolsa Família no Ceará.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

As ações de Proteção Social Especial
voltaram-se para a população em situação
de vulnerabilidade e risco de todas as faixas
etárias. Assim, priorizou-se a articulação em
rede para o fortalecimento do Sistema de
Garantia de Direitos, contribuindo para a
auto-organização dos grupos vulnerabilizados
e a superação das situações adversas
vivenciadas.
Na Alta Complexidade da Proteção
Social Especial, merece destaque o
redimensionamento do sistema socioeducativo,
com base nas recomendações do Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo –
SINASE, priorizando parâmetros pedagógicos
e arquitetônicos, que asseguraram o
atendimento sustentado nos princípios dos
direitos humanos.
Em 2009, a área foi beneficiada com a
reforma do Albergue João XXIII, que serve de
retaguarda ao Programa Fora da Rua Dentro
da Escola, e com a implantação de mais 1
Unidade de Privação de Liberdade, para jovens
do sexo masculino, em Fortaleza no bairro
Passaré. Além disso, foram aprovados os
seguintes projetos: construção de 3 unidades
privativas de liberdade, sendo 1 na capital
e 2 no interior (Sobral e Juazeiro do Norte)
e a construção do Abrigo Desembargador
Olívio Câmara – ADOC, para pessoas com
deficiência de acordo com as normativas
do SUAS, na capital. De outra parte, foram
atendidas 65.457 pessoas em situação de
risco, com direitos sociais garantidos, contra
64.327 pessoas em 2008, mantendose praticamente o mesmo patamar de
atendimento.
No tocante à Média Complexidade da
Proteção Social Especial, destacam-se: o
funcionamento dos 57 CREAS, sendo 2
regionalizados (Fortaleza e Missão Velha);
a implementação do Centro Integrado de
Atenção e Prevenção à Violência Contra a
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Pessoa Idosa – CIAPREVI, em Fortaleza; o
fortalecimento do Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil – PETI, em 146 municípios,
e outros 7 em fase de implantação, atendendo
a 31.311 crianças e adolescentes na faixa
etária de 7 a 16 anos; e a continuidade do
“Projeto de Volta Pra Casa”, que possibilita
a crianças e adolescentes, que viviam na
Avenida Beira-Mar, novos projetos de vida
com reais perspectivas de inclusão social.
Merece destaque, ainda, as ações do
Programa de Apoio às Reformas Sociais –
PROARES, as quais vêm contribuindo para a
melhoria das condições de vida de crianças,
adolescentes e jovens e suas famílias, em
situação de vulnerabilidade e risco social.
Foram atendidas, em 2009, cerca de
130.051 crianças, adolescentes e jovens,
com oportunidade de inserção social, contra
122.551, em 2008.
O Conselho Consultivo do Fundo Estadual de
Combate a Pobreza – FECOP, para o exercício
de 2009, aprovou recursos destinados à
STDS, no valor de R$ 72,6 milhões, para
execução de 30 projetos, beneficiando
375.733 pessoas em situação de pobreza.
Quanto à política da Segurança Alimentar
e Nutricional – SAN, foram aprovados 5
projetos junto ao Governo Federal. Destacase, 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, bem como as ações na
área de capacitação, que possibilitaram a
participação de 2.297 pessoas, o equivalente
a um aumento de 574,25%. No que se
refere ao restaurante popular, foram servidas
374.194 refeições, havendo um decréscimo
de 9,9% em função dos dias chuvosos e
feriados.
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A gestão da Política Pública do Trabalho
focou a sua atuação na operacionalização do
“Programa Trabalho Competitivo Alcançando
a Empregabilidade”, que integra as ações
do Sistema Público de Emprego (Seguro
Desemprego, intermediação, qualificação
social e profissional e estudos e informações
sobre o mercado de trabalho), ampliando
parcerias com os governos federal e
municipais, utilizando estratégias que
possibilitam a inserção de pessoas no
mercado de trabalho. A rede SINE/CE foi
ampliada, com a implantação de 2 novas
Unidades de Atendimento ao Trabalhador, nos
municípios de Tauá e Aquiraz, possibilitando,
em 2009, o cadastramento de 150.553
trabalhadores e a inserção no mercado de
trabalho de 83.725, resultados bastantes
significativos se comparados aos índices
regionais e nacional.
Merece destaque, ainda, as ações de
qualificação profissional e social, desenvolvidas
pela STDS, que resultaram na capacitação
de 30.581 trabalhadores, ultrapassando o
resultado obtido em 2008. Participam desse
esforço as entidades executoras do Plano
Territorial de Qualificação - PLANTEQ - CE
e dos Planos Setoriais de Qualificação PLANSEQ s – CE, nas áreas da construção civil
e do turismo, os Programas 1º Passo, Criando
Oportunidades, Juventude Empreendedora,
Juventude Cidadã, além das capacitações
na área do artesanato, segurança alimentar
e PROARES.
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Ressalta-se ainda, nesse contexto, a atuação
da STDS junto ao segmento da juventude,
com os Projetos Primeiro Passo, Juventude
Cidadã e Juventude Empreendedora e
Criando Oportunidades, que possibilitaram
a qualificação de 13.119 jovens cearenses,
inclusive o desenvolvimento de projetos que
têm consolidado ações socioeducativas,
profissionalizantes e de práticas exitosas.
O Programa Desenvolvendo o
Empreendedorismo e o Artesanato, 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.
Saliente-se, ainda, o aumento no número
de artesãos e demais empreendedores da
Economia Solidária e microempresários
apoiados com ações de capacitação,
ultrapassando a meta em 82,2%.
No que se refere ao desenvolvimento da micro
e pequena empresa cearense, destaca-se o
funcionamento das unidades das Centrais
Fácil, com impacto na formalização de
empreendimentos econômicos, além das
ações de assessoramento e capacitação junto
a esse segmento.
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Programas

Produtos

Indicadores de Produtos

Prioritários
Proteção Social

Bolsa concedida

Nº de bolsas concedidas

Básica

Centro de Referência da

Nº de Municípios com Programa

Assistência Social - CRAS

de Atenção Integral às Famílias –

fortalecido

PAIF cofinanciado
Nº de Municípios com benefício

2009

Acumulado

(jan-nov)

2007-2009

958.708

958.708 (*)

103

103 (*)

61

61 (*)

3.760

3.760 (*)

eventual cofinanciados
Proteção Social
Especial

Adolescente em conflito com a Nº de adolescentes em conflito
com a lei atendidos
lei atendido
Pessoa vítima de violência
atendida

Nº de pessoas vítimas de violência
atendidas

24.788

73.014

Pessoa em situação de
risco acolhida e protegida
socialmente

Nº de pessoas em situação de
risco acolhidas e protegidas
socialmente

1.599

1.981 (*)

Pessoa em situação de rua
protegida socialmente

Nº pessoas em situação de rua
protegidas socialmente

8.415

8.415 (*)

29.379

29.379 (*)

29

29 (*)

130.051 (**)

370.027

374.194

1.218.235

4.512

13.244

Criança e adolescente retirado Nº de crianças e adolescentes
retirados do trabalho infantil
do trabalho infantil
Programa de

Unidade de atendimento

Nº de unidades de atendimento

Apoio às Reformas construída/equipada

construídas e equipadas

Sociais do Ceará

Criança, adolescente e jovem

Nº de crianças, adolescentes e

PROARES FASE II

atendido

jovens atendidos

Segurança

Refeição ofertada por

Nº de refeições ofertadas

Alimentar e

Restaurante Popular

Nutricional
Desenvolvendo o

Empreendedor capacitado

Nº de empreendedores
capacitados

Empreendedorismo
e o Artesanato

Artesão cadastrado

Nº de artesãos cadastrado

3.711

7.751

Trabalho
Competitivo,
Alcançando a
Empregabilidade

Trabalhador colocado e

Nº de trabalhadores inseridos

83.725

236.975

Nº de trabalhadores qualificados

10.680

48.527

4.766

7.581

recolocado no mercado de
trabalho
Trabalhador qualificado

Jovem inserido no mercado de Nº de jovens inseridos no
mercado de trabalho
trabalho
Fonte: SSTDS
(*) Indicadores não acumulativos.
(**) Resultado já incluído os 7.600 atendimentos realizados nas unidades implantadas em 2009.

2009 | Realizações

fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários através dos Projetos: Ceará
Espaço de Vida e Arte; e Inclusão Social
com Arte e Educação, que atenderam,
respectivamente, 23.725 e 1.898
crianças/adolescentes.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

•

Implementação dos Serviços
socioeducativos para crianças,
adolescentes e jovens de 7 a 17 anos,
visando sua proteção, socialização e
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•

Monitoramento de 249 CRAS, em 184
municípios.
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•

•

•

•

•

•

•

Cofinanciamento de serviços e benefícios
da Política de Assistência Social, sendo
61 municípios com Cofinanciamento de
benefícios eventuais e 103 municípios
com cofinanciamento do Programa de
Atenção Integral à Família – PAIF.
Fortalecimento da Rede Socioassistencial
(Subvenção Social), com 48 entidades
conveniadas e 4.220 pessoas
atendidas.
Apoio a 8.108 Famílias em Situação
de Vulnerabilidade Social, sendo 5.700
famílias atendidas pelo Projeto Estação
Família e 2.408 pelo Projeto Família:
Desafio e Inclusão Social, através
da qualificação de 3.187 pessoas e
14.359 beneficiadas com expedição de
documentos.
Aprovação de 154 projetos, em parceria
com a SEFAZ, no âmbito do Projeto Sua
Nota Vale Dinheiro.
Gestão estadual dos Programas Federais
de Proteção Social Básica, realizada
através das ações: Projovem Adolescente,
com184 municípios capacitados;
Benefício de Prestação Continuada – BPC,
com 184 municípios acompanhados;
Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola, com 108 municípios
capacitados; CADÚNICO, com 184
municípios com revisão cadastral do
CADÚNICO efetivada e Gestão do
Programa Bolsa Família – 184 municípios
acompanhados.
Transferência de renda para 955.624
famílias.
Atendimento a 2.068 Pessoas com
Deficiência – PcDs e 27 municípios
conveniados, através do Pr o j e t o
Investimento Cidadão.
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•

Concessão de 179.538 vales distribuídos
para 220 Pessoas com Deficiência – PcDs,
por meio do Projeto Vale Transporte
para PCD da Região Metropolitana de
Fortaleza.

•

Implementação do Projeto Terceira Idade
Cidadã, com 4.320 idosos atendidos e
37 municípios conveniados.

•

Instalação do Comitê Estadual do Pacto
Um Mundo para a Criança e o Adolescente
do Semiárido.

•

Coordenação do Plano Estadual de
Erradicação do Subregistro Civil.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

•

Realização do ciclo de capacitação em
temáticas relativas às áreas socioeducativa,
abrigamento, violência contra idosos,
para técnicos, instrutores educacionais e
educadores infantis.

•

Regionalização de 1 Centro de Referência
Especializado da Assistência Social –
CREAS.

•

Implementação do Centro Integrado de
Atenção e Prevenção à Violência Contra
a Pessoa Idosa - CIAPREVI.

•

Fortalecimento do Projeto De Volta Para
Casa para crianças e adolescentes
em situação de rua (Av. Beira Mar e
entorno).

•

Elaboração de projetos para construção
de 2 abrigos para pessoas idosas e para
pessoas com deficiência, de acordo
com as normativas do Sistema Único da
Assistência Social – SUAS, aprovados e
em licitação.

•

Manutenções de 15 abrigos, para
população vulnerabilizada; de 1 albergue,
para criança e adolescente em situação
de rua; de 1 Comunidade Terapêutica,
para usuários de drogas egressos de
medidas socioeducativas, e de 1 abrigo,
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010
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para mulheres vítimas de violência
doméstica.

•

Ampliação das parcerias com empresas
privadas nos centros educacionais, com
75 adolescentes com carteira assinada e
direitos trabalhistas garantidos.
Atendimento de 146 municípios,
beneficiados com a implantação do
Programa Erradicação do Trabalho
Infantil - PETI e 7 em fase de implantação,
atendendo 31.311 crianças e adolescentes
na faixa de 7 a 16 anos.

•

Atendimento a 2.986 adolescentes
cumprindo medidas socioeducativas, na
capital, e em 4 municípios, no interior.

•

Atendimento de 24.788 pessoas vítimas
de violência.

•

Atendimento a 1.599 pessoas acolhidas
e protegidas socialmente.

•

Atendimento a adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas
e prestação de serviço à comunidade, em
55 Centros de Referência Especializados
da Assistência Social – CREAS.

APOIO ÀS REFORMAS SOCIAIS (PROARES
FASE II)

•

Atendimento a 130.051 crianças e
adolescentes, através dos equipamentos
sociais implantados pelo PROARES I e
II.

•

Elaboração de 20 Planos Participativos
Municipais – PPMs.

•

Inauguração de 29 equipamentos sociais,
em 11 municípios, sendo: 10 Centros
de Educação Infantis - CEIs, 3 polos,
11 quadras, 5 Centros de Referência da
Assistência Social – CRAS.

•

Em construção de 32 equipamentos
sociais assim distribuídos: 1 Centro de
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•

Acompanhamento e monitoramento
das ações, realizadas pela equipe
técnica do PROARES II, em 113 viagens
aos 43 municípios do Programa e
Acompanhamento das Obras.

•

Capacitação de 523 pessoas em cursos
relacionados à elaboração de editais,
prestação de contas e educação infantil.

•

Início do processo de capacitação dos
Comitês Municipais de Planejamento
Participativo, nos 43 municípios do
Programa.

•

Realização de 3 oficinas de elaboração
da versão preliminar do Plano Estadual de
Atendimento Socioeducativo, envolvendo
140 atores que atendem adolescentes em
conflito com a lei.

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

•

Fornecimento de 374.194 refeições pelo
Restaurante Popular Mesa do Povo.

•

Realização de 27 eventos de capacitação
em Segurança Alimentar e Nutricional
- SAN, tendo sido capacitadas 1.747
pessoas.

•

Implantação de 42 Conselhos Municipais
de Segurança Alimentar e Nutricional.

•

Difusão da Lei Orgânica da Segurança
Alimentar e Nutricional – LOSAN:
definições, princípios, diretrizes e objetivos,
em eventos de formação de gestores,
técnicos, entidades e sociedade civil.

•

Capacitação de 37 equipes municipais na
seguinte temática: difusão da política de
SAN, formação, estruturação de Conselhos
e criação dos marcos regulatórios.

•

Promoção de espaços de discussão
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•

Esporte, 9 Centros de Educação Infantis
- CEIs, 5 polos, 10 quadras, 6 CRAS e
1 biblioteca.
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em conjunto com Conselho Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional
-CONSEA – Ceará, através da realização
de 4 Vídeos Conferências, objetivando
análise da minuta de criação da Lei
Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional.
•
•

•

•

DESENVOLVENDO O EMPREENDEDORISMO
E O ARTESANATO

•

Suporte técnico e financeiro ao
funcionamento do CONSEA – Ceará.

Implantação do Centro de Artesanato
do Cariri.

•

Apoio, com subvenção social, a 2 projetos
em Segurança Alimentar, beneficiando
pessoas em situação de pobreza.

Execução de 55 capacitações tecnológicas
para aperfeiçoamento do artesanato, com
intervenção de design.

•

Realização 40 cursos de Gestão de
Negócios, com foco na formação de
preços.

•

Realização 3.711 cadastros de artesãos
realizados.

•

Realização da 39ª Feira de Artesanato da
Ceart – Feirart, beneficiando 300 artesãos,
e do II Encontro Estadual do Programa de
Desenvolvimento do Artesanato, com a
participação de 16 entidades e Federação
Artesãos do Cariri.

•

Apoio e participação em 79 eventos,
entre feiras locais, estaduais e nacionais,
destacando-se: Salão Brasileiro de
Artesanato, FENEART – Olinda – PE, 4º
Salão Turismo Roteiros do Brasil – Pq.
Anhembi – SP, 58º Expocrato – Crato –
CE, Festival Café com Chocolates - Pacoti
– CE, 45ª Festa dos Estados – Brasília
– DF, 20ª Feira Nacional de Artesanato Mão de Minas – MG.

Fornecimento de refeições nutricionalmente
balanceadas, a preço de R$ 1,00, no
Restaurante Popular Mesa do Povo –
Parangaba.

•

Realização de pesquisa sobre o perfil
socioeconômico dos usuários do RP –
Parangaba.

•

Montagem de sistema cadastral dos
comensais do refeitório público –
Parangaba.

TRABALHO COMPETITIVO, ALCANÇANDO
A EMPREGABILIDADE

•

Qualificação de 10.680 trabalhadores,
em 90 municípios, garantindo a inserção
de 652 egressos, através do Projeto
Criando Oportunidades.

•

Qualificação de 470 trabalhadores
no setor da Construção Civil, em 13
municípios, por meio do Plano Setorial
de Qualificação e Inserção Profissional
– PlanSeq.

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE
POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE

•

Concessão de 5.367 bolsas de
aprendizagem, na capital e no interior
do Estado.

Qualificação de 13.119 jovens, tendo
sido inseridos 4.766 no mercado de
trabalho formal, em 149 municípios
beneficiados.
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AÇÕES DE GESTÃO

•

Continuação do processo de
reordenamento institucional.

•

Elaboração do Planejamento Estratégico
da STDS – 2009/2010.

•

Monitoramento de CRAS e CREAS.

•

Elaboração da taxa de vulnerabilidade
social das famílias do Cadúnico.
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•

Elaboração do mapa de risco social.

•

Melhoria de instalações físicas e aquisição
de equipamentos de TI.

•

Preparação dos adolescentes para ingresso
no mercado formal de trabalho.

•

Revisão de custos na área da proteção
social especial.

•

Fortalecimento das competências
familiares.

•

Implementação do Plano de Convivência
Familiar e Comunitária.

•

Viabilização de ações para favorecer
menor tempo de permanência de crianças
e adolescentes em abrigos e albergue.

•

Ampliação do número de CREAS
regionais.

•

Capacitação para as equipes de monitores
de 100% dos municípios, com o PETI
implantado.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

•

•

Restruturação e potencialização da
Coordenadoria de Proteção Social Básica
– CPSB, para melhor desempenho das
suas atribuições de monitoramento e
assessoramento aos municípios/CRAS.
Desenvolvimento de um plano
de capacitação continuada para as
equipes dos CRAS, conselheiros da rede
socioassistencial e pessoal dos demais
serviços e projetos no âmbito da Proteção
Social Básica.

APOIO ÀS REFORMAS SOCIAIS (PROARES
FASE II)

•

Elaboração dos Planos Participativos
Municipais – PPMs, para 20 novos
municípios a serem selecionados.

•

Pr o s s e g u i m e n t o d o r e d e s e n h o e
redefinição da nova função social dos
Centros Comunitários da STDS.

•

•

Continuidade ao cofinanciamento da
proteção social básica, ampliando a
cobertura para 100% dos municípios.

Inauguração dos equipamentos sociais em
construção, nos municípios selecionados
em 2009.

•

Acompanhamento e monitoramento das
ações do Programa.

•

Implantação do sistema de monitoramento
e avaliação da CPSB, em sinergia com a
rede da STDS e os municípios.

•

Implantação do sistema de monitoramento
e avaliação do PROARES II.

•

Capacitação dos Comitês Municipais de
Planejamento Participativo, das equipes
técnicas dos municípios e da Unidade
Gerenciadora de Programas - UGP/
PROARES.

•

Elaboração do Plano Estadual de
Atendimento Socioeducativo.

•

Construção das unidades de atendimento
socioeducativo de internação provisória
em Sobral e unidade de semiliberdade
regional, em Fortaleza.

•

Fortalecimento da intersetorialidade
interna e externa das políticas sociais.

•

Implantação do Plano Estadual de
Promoção da Igualdade etnicoracial.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

•

Re g i o n a l i z a ç ã o d o a t e n d i m e n t o
socioeducativo e de abrigamento.

•

Implementação do Sistema Nacional de
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2010 | Propostas

Atendimento Socioeducativo - SINASE.

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

de estagiários do ensino médio, em
empresas públicas e privadas.

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Trabalho, Assistência Social e Segurança Alimentar

•

Fortalecimento da Política de Segurança
Alimentar e Nutricional - SAN, com
implantação e implementação do Plano
Estadual.

•

25% da colocação de jovens
aprendizes no mercado de trabalho.

DESENVOLVENDO O EMPREENDEDORISMO
E O ARTESANATO

TRABALHO COMPETITIVO, ALCANÇANDO
A EMPREGABILIDADE

Centro

•

•

Promoção de 4 eventos comerciais
regionais.

•

Realização de cadastramento de 2 mil
artesãos, com emissão da identidade
artesanal.

•

Participação em 4 eventos comerciais,
sendo 2 nacionais e 2 estaduais.

•

Realização de pesquisa para identificação
do perfil dos consumidores de artesanato
da Região do Cariri.

•

Aquisição de kits de equipamentos e
instrumentais e melhoria das instalações,
para o fortalecimento das entidades
artesanais do Estado.

•

Cadastramento dos artesãos beneficiados
pelo Decreto Lei Estadual nº 24.529/97,
adequando o banco de dados estadual
ao banco de dados nacional do Programa
Brasileiro do Artesanato – PAB / Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior – MDIC.

•

Realização de capacitações e consultorias
para o aperfeiçoamento da produção
artesanal, criação de novos produtos
e gestão de negócios (associativismo
e formação de preço) nas principais
tipologias artesanais.

•

Realização de uma Feira de Artesanato
da Ceart – FEIRART em Fortaleza, com a
participação de expositores oriundos de
todas as macrorregiões do Estado.

•

Realização de uma pesquisa para

•

•

•

•

Fortalecimento da interiorização de
instalações de empresas no Estado,
através do atendimento a demandas de
qualificação profissional existentes.
Fortalecimento da criação de pequenos
negócios através da ampliação da
concessão de kits instrumentais de
trabalho.
Ampliação da rede de atendimento do
SINE/CE, fortalecendo sua capacidade
operacional de atendimento aos
trabalhadores desempregados.
Ampliação em 5% do número de
trabalhadores inseridos no mercado de
trabalho formal pelo Sistema Público de
Emprego, no âmbito do SINE/CE.
Fortalecimento do atendimento a
trabalhadores autônomos por meio da
implantação de Centrais de Serviços.

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE
POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE

•

Ampliação de (as):
•

Ações do Projeto Criando
Oportunidades, através do aumento
de 20% na meta de pessoas
qualificadas.

•

12% das ações de qualificação
profissional destinadas a jovens de
16 a 29 anos.

•

20% da inserção de jovens na condição
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•

Participação em 2 eventos nacionais
de comercialização do artesanato
cearense.

AÇÕES DE GESTÃO

•

Continuidade do processo de
reordenamento institucional.
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•

Melhoria contínua dos processos de
gestão.

•

Elaboração de 1 sistema de monitoramento
e avaliação das ações da STDS, tendo
como foco a integração das ações das
diversas políticas públicas coordenadas
pela Secretaria.
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identificação do perfil dos clientes
consumidores das lojas CEART.
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CULTURA

Gestão Pública por Resultados – GPR
Evolução dos Indicadores
Realizado

Indicadores Selecionados
Entidades da cultura apoiadas (nº)

2008

2009

278

381

458

570

Pessoas assistidas em ações de formação cultural (nº)

16.336

18.546

Eventos culturais realizados (nº)

3.329

8.669

14

157

Profissionais da cultura apoiados (nº)

Equipamentos culturais disponibilizados (nº)
Fonte: SECULT

2009 | Política Setorial
A cultura é um elemento inerente e indissociável
do ser humano, que se revela em todas as suas
ações e reações, devendo, portanto, perpassar
todas as políticas públicas, considerando e
respeitando a diversidade cultural. Nesse
sentido, a ação da SECULT busca atender
aos seguintes resultados setoriais: entidades
culturais apoiadas, profissionais da cultura
apoiados, pessoas assistidas com ações de
formação cultural, equipamentos culturais
disponibilizados.
A SECULT atua em consonância com o eixo
Sociedade Justa e Solidária, desenvolvendo
programas de incentivo à criação, formação e
difusão, atendendo a um público composto de
profissionais das diversas esferas das cadeias
produtivas da cultura: grupos e artistas da
cultura popular cearense; amadores da arte;
estudantes; educadores; líderes e segmentos
comunitários; investidores em arte e cultura;
portadores de necessidades especiais;
políticos e gestores públicos; e população
em geral.
Por meio dos programas Memória Cultural,
Biblioteca Cidadã, Ceará no Circuito
Cultural da América Latina, Comunicação
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Cultural e Incentivo às Artes e Culturas, a
SECULT desenvolve ações de fomento à
produção, criação, formação, difusão e
circulação dos bens e serviços culturais,
possibilitando alcançar os diversos segmentos
da sociedade, na medida em que disponibiliza
um conjunto de leis, que atualmente
ampara os atores culturais, desenvolvendo
uma política de inclusão social. Com isso,
propicia-se a produção cultural, no sentido
amplo da liberdade de expressão e crítica,
com respeito à cidadania, e garante-se o
acesso da população aos bens e serviços
culturais, por meio da disponibilização
de equipamentos culturais adequados e
modernizados, realizando e apoiando eventos
culturais regionalizados o que torna o Ceará
uma referência no panorama da cultura
nacional.
O programa de Incentivo às Artes e Culturas
do Ceará é responsável pelo desempenho do
setor voltado ao conjunto de atores culturais
que dialogam e atuam diretamente com os
equipamentos de difusão da SECULT.
No que se refere ao acesso a bens e
serviços culturais, cumpre destacar o
acesso de 6,2 milhões de pessoas, contra
2,7 milhões em 2008, representando
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

um acréscimo de 129,6%, alcançados
graças à disponibilização de equipamentos
modernizados, que permitiram o atendimento
ao público participante de ações e eventos
culturais realizados e apoiados nas diversas
regiões, como: o público presente nas
programações anuais dos Equipamentos da
SECULT; os usuários da Biblioteca Pública
Governador Meneses Pimentel, Biblioteca
Volante e Bibliotecas Públicas Municipais,
que tiveram os seus acervos ampliados
e modernizados por meio do Programa

Biblioteca Cidadã; os frequentadores do
Theatro José de Alencar; os visitantes e
pesquisadores do Museu do Ceará, Museu
Sacro S. José de Ribamar, Museu da Imagem
e do Som, Sobrado Dr. José Lourenço, Museu
de Arte Contemporânea, Memorial da Cultura
Cearense e Arquivo Público do Estado; o
público nos espaços do Centro Dragão do
Mar de Arte e Cultura, Centro Cultural Bom
Jardim; os alunos e professores da Escola de
Artes e Ofícios Thomas Pompeu Sobrinho,
dentre outros.

População Beneficiada com os Programas da SECULT
PÚBLICO

2008

%

2009

2009/2008
2.361.124

3.826.077

62,04

Alunos em cursos, Seminários, Oficinas etc.

23.063

23.720

2,84

Usuários de Ilha Digital

1.850

4.059

119,4

412

1.968

377,66

Visitas Guiadas e Visitas espontâneas

100.809

109.850

8,96

Usuários da Biblioteca Pública Menezes Pimentel, Biblioteca

49.567

123.599

124,35

154.620

2084400

1248,07

313

356

13,73

4.470

8900

99,1

Tesouros Vivos -Mestres da Cultura

51

51

0

Tesouros Vivos-Grupos Tradicionais Populares

2

2

0

6.591

16.424

149,18

Público em Eventos (Espetáculos, festivais, eventos
financiados pelo FEC, exposições, lançamentos etc.)

Pesquisadores

Volante, Biblioteca do TJA e da Escola de Artes e Ofícios
Usuários das Bibliotecas Públicas Municipais
Agentes da Leitura (Em 2009 houve desligamentos restando
169 agentes acrescidos com o novo edital )
Famílias beneficiadas(Agentes da Leitura)

Artistas
Grupos Artísticos
Produtores Culturais
TOTAL

80 (1.200 pessoas) 627 (9.405 pessoas)

683,75

71

215

202,81

2.704.143

6.209.026

129,61

Fonte: SECULT

A qualidade dos produtos culturais ofertados,
tanto pelos equipamentos de difusão da
SECULT, como pelos criadores e produtores da
arte, obteve resultado positivo com as ações
de formação e capacitação, desenvolvidas
com a implantação do Projeto Formação em
Rede, que proprocionou cursos de formação
profissional em nível técnico, extensão,
graduação e pós-graduação, na área
cultural, com a utilização de investimentos da
ordem de R$ 2,6 milhões .
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A política cultural de inserção e formação
envolveu ainda a manutenção de 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
Thomas Pompeu Sobrinho - EAOTPS e Centro
Cultural Bom Jardim – CCBJ, investindo
recursos no valor de R$ 8,1 milhões.
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Esses contratos promovem a cooperação
técnica, intercâmbios em instituições de
ensino e pesquisa no Brasil e Exterior,
integração de ações educativas nos eventos
realizados, capacitação de pessoas, além
da manutenção e ampliação dos espaços
de difusão da cultura. Somente o IACC é
responsável pelo atendimento de 20% da
população total beneficiada em 2009.
Aliada às políticas de acesso aos espaços e
de formação, destaca-se o Sistema Estadual
da Cultura – SIEC, em vigor desde 2006,
que cada vez mais se consolida como espaço
de democratização do acesso aos recursos
financeiros por parte da comunidade artística
da Capital e do interior, numa proporção de
50% dos recursos para a Região Metropolitana
e 50% para as demais regiões do Estado.
Os recursos do FEC e do MECENATO
financiam projetos das diversas linguagens
de entidades e pessoas físicas, gerando
empregabilidade e renda no setor. O Governo
do Estado, em 2009, realizou investimentos
inéditos na história da SECULT, para os Editais
de Incentivo à Produção Cultural. Para o
MECENATO, o governo aumentou o limite
financeiro mensal para o Certificado Fiscal
de Incentivo à Cultura – CEFIC de R$ 378
mil para R$ 921 mil, o que representou um
aumento considerável de 143,65%.
Os recursos do FEC, destinados ao Edital
Ceará de Cinema e Vídeo, passaram de R$
840 mil em 2008, para R$ 3,0 milhões em
2009, registrando um aumento de 257%.
Quanto ao Edital Ceará Junino, que tinha
um investimento de R$ 842 mil, passou
para R$ 1,2 milhão, registrando aumento de
42,51%.
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O Edital de Incentivo às Artes passou de R$
1,5 milhão para R$ 3,2 milhões em 2009,
com aumento de 113%, salientando-se que
esses recursos serão executados em 2010.
O volume de projetos apoiados via editais
e demandas espontâneas cresceu 16% em
relação a 2008, revelando credibilidade nas
ações do governo junto à sociedade.
Na política de aquisição de livros e acervos,
a SECULT desenvolve sua principal função
junto à sociedade. Intensificada por meio do
Programa Biblioteca Cidadã, que estabelece,
junto à sociedade, o Pacto Social pelo livro
e pela leitura.
Em 2009, continuidade foi dada às ações de
dinamização e modernização das bibliotecas
públicas, com formação de profissionais,
aquisição e automação de acervos e aquisição
de equipamentos e mobiliário, em parceria
com o Programa Livro Aberto do Ministério
da Cultura e Fundação Biblioteca Nacional.
Além disso, investiu-se na implantação de
bibliotecas comunitárias por meio do Edital
Pontos de Leitura. Esse conjunto de ações
resultou em um considerável aumento do
número de usuários em relação a 2008,
conforme demonstrado na tabela acima.
No ano de 2009, intensificaram-se as ações
de estabelecimento do Marco Legal da Cultura
nos municípios cearenses, que visa à criação
de secretarias, conselhos, fundos e planos
municipais de cultura, tendo como objetivo
precípuo consolidar o Sistema Nacional de
Cultura – SNC, com base nas Conferências
Municipais de Cultura realizadas em todo o
Estado.
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Principais Produtos por Programa
REALIZADO

ACUMULADO

EM 2009

2007-2009

6

12

Acervo recuperado

54

60

Inventário do patrimônio material e imaterial

79

88

Mestre de cultura popular apoiado

51

51*

Grupo de cultura popular revitalizado

2

2

Atividade de educação patrimonial realizada

14

56

Evento de promoção de patrimônio cultural

6

30

Memorial implantado modernizado

1

1

CEARÁ NO CIRCUITO

Evento e intercâmbio com agentes culturais Latino

1

42

CULTURAL DA AMÉRICA

Americanos realizado

LATINA

Mostra de arte Latino Americano realizada

5

16

Evento Festival de cinema apoiado

1

1

Coleção Bolivariana publicada (título editado,

3

5

- **

13.419

1

2

PROGRAMA
MEMÓRIA CULTURAL

PRODUTOS
Bem de valor cultural adquirido restaurado e

Cultura

preservado

realizado

realizado

reeditado, publicações)
COMUNICAÇÃO

Programação local de rádio/TV produzida e

CULTURAL

veiculada
Material informativo de comunicação elaborado e
publicado

BIBLIOTECA CIDADÃ

152.936

254.052

Biblioteca implantada

44

44

Biblioteca equipada/modernizada

105

165

Evento de formação e difusão do livro e da leitura

41

106

Acervo Adquirido

realizado
Bolsa concedida para agentes de leitura

187 (novos

356 (169

em 2009)

antigos mais
187 novos)

INCENTIVO ÀS ARTES E
CULTURAS DO CEARÁ

Edição publicada e realizada

9

14

Grupo musical apoiado

2

204

Evento cultural realizado

8.669

14.115

324

770

100

100

-

9

14

14***

Projeto cultural apoiado por meio do FEC e
Mecenato
Ponto de Cultura apoiado
Selo de Responsabilidade Cultural concedido a
empresas
Fórum regional da cultura reestruturado
Fonte: SECULT

* O nº de mestres apoiados caiu de 56, em 2007/2008, para 51 por falecimento. A meta é de 60 não cumulativa
** A TVC foi desvinculada da SECULT em 2008
*** Fóruns apoiados nas 14 macrorregiões não cumulativo
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2009 | Realizações

Cultura

Incentivo às Artes e Culturas
Cearenses

•

•

Circulação de espetáculos de 29 grupos
de teatro e circo, em 23 municípios das
regiões Sertões Crateús, Cariri, Inhamuns,
Litoral Leste, Vale do Acaraú, Vale do
Salgado, Litoral Oeste, Serra da Ibiapaba,
Sertão Central e Maciço de Baturité,
envolvendo diretamente 60 artistas, de 7
grupos, e 9 produtores culturais.
Realização do IV FESTIVAL DOS
INHAMUNS de Circo, Teatro de Bonecos
e Artes, envolvendo os municípios
de Arneiroz, Tauá (sedes), Aiuaba,
Quiterianópolis e Parambu, com publico
estimado de 25 mil pessoas. Foram 420
artistas, 350 grupos e 57 produtores
culturais de Arneiroz e Tauá.

•

Realização de Edital de Pontos de Cultura
do Estado do Ceará.

•

Lançamento do Edital para 100 Pontos de
Cultura no Ceará. Cada ponto tem valor
total de R$ 180 mil, tendo sido aprovados
100 projetos, sendo 20 de Fortaleza e 80
do interior do Estado. O valor total do
Edital é de R$ 18,1 milhões.

•

Criação e instalação do Pontão de Cultura
no Museu da Imagem e do Som – MIS,
que coordena e integra o funcionamento
da Rede dos Pontos de Cultura.

•

Realização do I Encontro Internacional de
Imagem Contemporânea, em parceria
com a UFC, com a participação de 40
estudiosos e realizadores da América
Latina e Europa.

•

Exposição de Gravuras Ibero Americanas
da Atualidade: Mostra de desenhos em
quadrinhos Monstra Comix, no Sobrado
José Lourenço, exibindo 42 trabalhos
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de artistas do Brasil, Cuba, Espanha e
México.
•

Apoio às produções dos filmes de longa
metragem, por meio do FEC – Siriará e
Altar do Cangaço, e apoio à realização
do XIX Cine Ceará em Fortaleza.

•

Realização das exposições de artes
plásticas 90 anos de Estrigas, no Sobrado
José Lourenço; A influência Francesa na
Arquitetura do Ceará e Origem Francesa
do cordel, na UECE; exposição do artista
plástico Sérvulo Esmeraldo, no Teatro
Marquise Branca, em Juazeiro do Norte,
além de mostras de artistas cearenses,
no Espaço Cultural Faustino, para um
público de 9.500 pessoas.

•

Ampliação dos espaços do Theatro José
de Alencar, beneficiando um público de
195.103 pessoas:
•

Ampliação da programação de palco
e salas de espetáculos para grupos e
coletivos artísticos.

•

Ampliação do acesso a portadores de
deficiências especiais.

•

Ampliação do acesso para formação,
com criação de cursos noturnos
na área de teatro, e realização de
seminários, encontros e intercâmbios
com professores do exterior, com a
participação de alunos, artistas e
professores do interior do Estado.

•

Realização dos Encontros Regionais de
Bandas de Música, nos municípios de
Pindoretama, Guaiuba, Altaneira, Senador
Pompeu e Tauá, com a participação de
62 municípios, e capacitação de 734
profissionais da área.

•

Realização do VI Festival de Música da
Ibiapaba, com apresentações das Bandas
de Música dos municípios da região, e
realização de 80 oficinas de capacitação,
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•

•

•

•

Realização do Projeto Prá Ver a Banda, no
Centro Dragão do Mar, disponibilizando
espaço próprio para concertos a 19
bandas municipais, dos municípios
de Aquiraz, Gijoca de Jericoacoara,
Fortaleza, Potiretama, Aratuba, Apuiarés,
Palhano, Poranga, Sobral, Pindoretama,
Iguatu, Ipu, S. Benedito, Russas, Horizonte,
Novo Oriente, S. João do Jaguaribe,
Quixadá, Madalena.
Realização da Oficina de Canto no Crato,
com a participação de 46 alunos de
Juazeiro do Norte, Assaré, Santana do
Cariri (Ce) e Granito (Pe).
Realização do XI Festival Eleazar de
Carvalho, em parceria com a UNIFOR,
com a realização de 40 oficinas de Canto,
Instrumentos e Percussão para 400 alunos
do segmento erudito.
Realização de 62 concertos pela Orquestra
de Câmara Eleazar de Carvalho, seguindo
a programação anual de formação de
plateias para os diversos segmentos
sociais, atendendo a um público de
20.457 pessoas. Os recursos investidos
são da ordem de R$ 1,2 milhão.

•

Edição de 48 partituras, apoiando 202
bandas municipais, sendo 24 partituras
para bandas e 24 para orquestras.

•

Realização do Ano da França no Brasil:
o Projeto Ponto e Contra Ponto dos
Clássicos da França no Brasil encerrou
suas apresentações em novembro de
2009.

•

Lançamento do edital microprojetos,
beneficiando jovens de 17 a 29 anos do
semiárido brasileiro, que desenvolvem
projetos culturais nas diversas linguagens.
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•

Realização da II Conferência Estadual de
Cultura do Ceará (8 a 10 .12. 2009).

•

Financiamento, com recursos do FEC
e MECENATO, de 324 projetos, por
meio de editais e projetos de demanda
espontânea, sendo 156 (48%) na capital
e 168 no interior (52%). Registrou-se, em
2009, um aumento de 16% em relação
a 2008.

•

Registro de 6.548 inserções da SECULT
na mídia, de janeiro a outubro de 2009,
com média mensal de 654 aparições.

•

Comemorações do Centenário do Poeta
Patativa do Assaré.

•

Realização do Festival de Repentistas e
Trovadores, nos municípios de Cascavel,
Horizonte, Jucás, Ocara, Irapuan Pinheiro,
Mauriti, Assaré, Barbalha, Cedro e na
Casa do Cantador, em Fortaleza.

•

Estruturação e funcionamento do Museu
do Poeta Agricultor, na casa onde nasceu
o Poeta, cuja inauguração é prevista para
março de 2010.

•

Exposição Patativa Encanta em Todo
Canto, em caminhão itinerante, que
percorreu 22 municípios, com realização
de palestras e oficinas nas escolas.

•

Concessão de Subvenções Sociais à
(ao):
•

Frente de Assistência à Criança
Carente, no Lagamar (Fortaleza –
Região: Metropolitana), com recurso
de R$ 76, 2 mil.

•

Projeto Arte Criança em Iguatu –
Região: Centro Sul, com recurso de
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Inscritos 570 projetos, oriundos de 131
municípios, com recursos previstos de R$
2 milhões, contemplando cerca de 184
projetos, com valor médio de R$ 10,9
mil.

atendendo a 1.200 jovens de cerca de
120 municípios de todo o Estado do
Ceará.
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Cultura

R$ 92, 3 mil.
•

Conselho de Integração do Bom
Jardim em Fortaleza – RMF, com
recurso de R$ 80 mil.

•

Associação de Corais Infantis um
Canto em Cada Canto, em Fortaleza,
com recurso de R$ 347,6 mil.

•

•

Contrato de Gestão com o Instituto
de Arte e Cultura do Ceará – IACC

•

Atendimento, no Centro Dragão Mar de
Arte e Cultura – CDMAC, a um público de
980.624 pessoas (18% a mais que 2008)
em todos os seus espaços de difusão.

•

Realização de cursos, na Escola de Artes
e Ofícios Thomas Pompeu Sobrinho,
para 90 jovens entre 18 e 29 anos, com
renda familiar abaixo de meio salário
mínimo, capacitando em ofícios de
preservação do patrimônio edificado e de
acervos museológicos. Em 2009, 24.405
pessoas foram beneficiadas (4% a mais
que 2008).

•

Atendimento, no Centro Cultural Bom
Jardim, a um público de 236.926 pessoas
(12,54% a mais que 2008).

Preservação do Patrimônio Material
e Imaterial

•

•

Conclusão da restauração da Casa
de Juvenal Galeno; reformas do TJA e
Biblioteca Pública Governador Menezes
Pimentel; espaço anexo ao Museu Sacro
São José de Ribamar, em Aquiraz;
ampliação do complexo turístico e
religioso do Caldeirão da Santa Cruz do
Deserto, em convênio com a Prefeitura
do Crato, com a construção do Centro
de Memória Beato José Lourenço.
Reforma e adaptação do Edifício São Luiz
para sediar a SECULT, com 60% das obras
concluídas; obras da Sede da Capitania
dos Portos, com 50%; e o prédio de apoio
da Escola de Aprendizes Marinheiros, com
70% das obras concluídas.
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Realização de pesquisas de inventário e
registro de bens para tombamento, ação
intensificada em 2009, superando a meta
em 650%, com 75 Imóveis inventariados
nas diversas regiões do Estado, descritos
a seguir:

•

casa de taipa e engenho de pau, do
Sítio Fundão, no Crato; levantamento
arquitetônico da Basílica de Canindé;
estação ferroviária, casa do
administrador da ferrovia e Teatro
Sociedade Mútua Beneficente, no
município de Baixio; levantamento
arquitetônico da casa de Joaquim
Mulato, em Barbalha; estação
ferroviária de Juazeiro do Norte; 11
edificações, de relevância histórica,
em Redenção; 8 edificações, de
relevância histórica, em Capistrano;
Igreja de Tucunduba, em Caucaia;
casa paroquial de Ipu; casa de
câmara e cadeia, em Cascavel;
prédios do centro histórico de São
Gonçalo do Amarante; casarão do
Coronel Xavier, estação ferroviária e
casa do agente da RFFSA, do distrito
de Ingazeira, em Aurora; casa de Félix
Ferreira Italiano, em Missão Velha;
constituições rochosas e inscrições
rupestre, em Chaval; em processo de
tombamento, a Basílica de Canindé
e a casa de taipa, do Sítio Fundão,
no Crato.

Aquisição de bens de valor cultural,
destacando-se a desapropriação de 5
prédios do entorno do TJA; aquisição,
por meio de doação, de um acervo de
41 Gravuras (Doadas à Pinacoteca do
Estado); aquisição de 282 obras de arte,
sendo 255 do artista plástico Zé Tarcísio,
14 obras de Aldemir Martins, totalizando
R$ 55,2 mil, e mais 20 gravuras de
artistas diversos, adquiridos por meio de
doação.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

•

•

•

•

Recuperação de 54 acervos, dentre
obras de arte, peças de audiovisual, arte
sacra, livros e conservação preventiva de
acervos documentais; e ações realizadas
no Sobrado José Lourenço, Museu Sacro
S. José de Ribamar, Arquivo Público do
Estado, Biblioteca Pública Governador
Menezes Pimentel, Museu da Imagem e
do Som – MIS.
Mapeamento e registro de poetas
populares e artesanato em couro, no
município de Capistrano; esculturas
populares e miniaturas, em Aurora; e
registro de artesanato e artesãos, em
Chaval.
Realização das comemorações ao Dia do
Ceará em Aquiraz, 7ª Semana Nacional
de museus, I Seminário de Integração do
Museu, com a Comunidade de Aquiraz; e
Cortejo dos Confederados dia 30/07/09
- Dia do Patrimônio Cultural do Estado,
com participação de grupos artísticos de
Fortaleza e Região Metropolitana.
Realização da Exposição França Brasil
– 2009 de Literatura de Cordel, com
lançamento e distribuição, na biblioteca
Menezes Pimentel, de dois folhetos
tradicionais (edição bilíngue A Chegada
de Lampião no Inferno e O Soldado
Jogador), e palestra sobre a influência da
França na Literatura de Cordel.

•

Comemoração ao Dia do Saci, com
programação lúdica para estudantes de
escolas públicas, na Casa de Juvenal
Galeno e Biblioteca Menezes Pimentel.

•

Realização de 14 ações de formação e
capacitação, na área do patrimônio, por
meio do Sistema Estadual de Museus,
envolvendo 590 pessoas, em diversos
municípios cearenses.

Livros e Acervos
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•

Criação do espaço de leitura e de
diálogos Espaço Cultural Faustino, em
Fortaleza, que congrega escritores,
jornalistas, livreiros, editores, gráficos.

•

Implantação e dinamização da biblioteca
Marieta Cals, do Insituto Penal Feminino
Desembargadora Auri Moura Costa, em
parceria com a Secretaria da Justiça e
Cidadania, com cessão de acervo de
2.300 livros.

•

Implantação de 43 bibliotecas
comunitárias, por meio do Edital Pontos de
Leitura, abrangendo as 8 macrorregiões
do Estado, em convênio com o MINC.

•

Aquisição de 3.514 livros, com a
continuação da Campanha de Doação
de Livros para bibliotecas comunitárias de
todo o Estado. A campanha é realizada
nos mais diversos eventos e espaços da
SECULT.

•

Editoração dos Títulos Arte Crítica, de
Estrigas e Dolentes, de Lívio Barreto,
integrantes da Série Luz do Ceará, da
Coleção Nossa Cultura. As obras se
destinam à modernização dos acervos
das bibliotecas públicas municipais,
Revista Documentos Nº 5/2009 e
Revista Documentos Afro Brasileiros Nº
7/2009.

•

Modernização de 105 bibliotecas,
registrando-se uma superação da meta em
138,63%, com aquisição e automação de
acervos e de equipamentos e mobiliário,
em parceria com o Programa Livro Aberto,
do Ministério da Cultura e Fundação
Biblioteca Nacional.

•

Formação de 609 profissionais de
bibliotecas, beneficiados com 26 cursos,
nas áreas de gestão e dinamização de
acervos, realizados nas 8 macrorregiões
do Estado. A meta de cursos na área foi
superada em 18,18%.
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•

de Rua nas regiões: Inhamuns, Sertão
Central, Maciço de Baturité, Litoral
Leste, Litoral Oeste/Vale do Curu, Litoral
Extremo Oeste, Cariri/Centro Sul, Vale
do Salgado, Serra da Ibiapaba, Vale do
Acaraú, Sertões de Crateús, RMF e Vale
do Jaguaribe.

Aquisição de 152.936 livros, investindose R$ 4,0 milhões, com recursos do
Tesouro do Estado.

Fortalecimento Institucional da
Cultura

•

Modernização da SECULT, com a
recuperação e manutenção das áreas
físicas, capacitação de servidores,
aquisição de veículos, de equipamentos
de tecnologia de informática e outros
específicos para os equipamentos
culturais.

•

Reforma da Casa de Juvenal Galeno,
atingido-se 50% da meta.

•

Reforma do Edifício São Luís, nova
sede da SECULT, com 60% das obras
concluídas.

•

Aquisição de equipamentos de TI,
superando-se a meta para 2009 em 910%,
com a aquisição de 404 equipamentos de
informática;

•

Capacitação de servidores, atingindo
98,13% da meta para 2009, capacitandose 105 servidores da área administrativa
da sede e setores específicos dos
equipamentos culturais da SECULT.

•

Aquisição de equipamento específico
para a sede, teatro, museus, arquivos
e biblioteca, totalizando 960 itens,
ultrapassando-se a meta para 2009 em
860%.

•

Realização da Campanha de Mobilização
dos Gestores Municipais de Cultura,
para revitalização dos Fóruns Regionais
de Cultura e Turismo do Ceará, por
meio de visitas técnicas, seminários e
capacitações, com a participação de 141
municípios, das 8 macrorregiões.

•

Realização do Encontro Estadual do
Sistema Estadual de Circos e de Teatro
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•

Realização do Seminário Diálogos da
Cultura - Encontro de Dirigentes Municipais
de Cultura, com a participação de 85
municípios, das 8 macrorregiões.

•

Criação dos Fóruns de Linguagens
Artísticas, abrangendo Fórum de
Literatura, Fórum de Audiovisual, Fórum
do Humor e Fóruns de Artes visuais,
Dança e Teatro, envolvendo uma média
mensal de 380 pessoas na discussão de
políticas para as áreas.

•

Mapeamento dos espaços cênicos do
Ceará, com pesquisa de campo e
diagnóstico, incluindo programa de
formação e circulação de espetáculos dos
grupos envolvidos.

•

Realização do Ciclo de palestras, do III
Fórum, do Sistema Estadual de Teatros,
com as Redes Regionais de Teatros do
Ceará, treinando-se 25 pessoas do
Litoral Oeste/Vale do Curu, Cariri, Centro
Sul/Vale do Salgado, Maciço de Baturité,
Sertão Central, Região Metropolitana,
Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú.

•

Capacitação de pesquisadores,
supervisores de campo, produtores
teatrais, iluminadores, cenógrafos e
artistas, com treinamento de 148 pessoas
do Vale do Jaguaribe (Local: Limoeiro
do Norte), Litoral Leste (Local: Aquiraz),
Maciço de Baturité/ Serra da Aratanha
(Local: Baturité), Litoral Oeste/ Vale do
Curu (Local: Umirim), Metropolitana
(Local: Fortaleza) e Litoral Extremo Oeste
(Local: Sobral).
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Realização do Seminário de Filosofia da
Arte, para 150 pessoas, com o Filósofo
francês, Camille Dumoulié, no Theatro
José de Alencar – TJA, versando sobre
ARTE E SOCIEDADE DE CONSUMO e
Palestra sobre ANTONIN ARTAUD.

•

Organização e realização das
Conferências Regionais de Cultura –
CNC, nos 184 municípios.

•

Revitalização dos Fóruns de Cultura
e Turismo, nos municípios das 8
macrorregiões do Estado, capacitandose 499 artistas, técnicos e gestores da
Cultura.

2010 | Propostas
•

Consolidação da Rede de Cultura.

•

Implantação do Portal da Cultura do
Ceará.

•

Concessão de 576 bolsas, através do
projeto talentos do Ceará, nas categorias
Agente Regional, Bolsa Artista, Agente da
Memória e Agente Cultural.

•

Elaboração de convênio com a Central
Única das Favelas – CUFA, através do
Projeto Ronda Cultural.

•

Lançamento de edital de seleção do
Cine Mais Cultura e apoio às atividades
regulares de exibição audiovisual, sem
fins lucrativos.

•

Realização do V Encontro Mestres do
Mundo, como ponto culminante e reflexivo
da política pública para o patrimônio
cultural imaterial cearense, promovendo
e reconhecendo o patrimônio congênere
de diversos estados brasileiros e países.

•

Desenvolvimento de políticas para a
área, inserção da linguagem do humor
nos editais da Secretaria da Cultura em
2010 e elaboração do Festival Nacional
do Humor.

•

Aquisição de equipamentos de produção
e de comercialização de produtos de artes
visuais, em 10 municípios cearenses,
distribuídos nas 8 macrorregiões do Estado,
com interesse direto no desenvolvimento
de características empreendedoras e
sociais, permitindo uma formação cidadã
e geração sustentável de renda de artistas
plásticos excluídos do mercado cultural.

•

Aquisição de instrumentos musicais para
atender as demandas apresentadas pelas
casas da SECULT, através do Projeto
Acordes.

Gestão

•

Criação da Mesa de Negociação da
SECULT, com grande resolutividade
dos problemas internos e garantia de
direitos.

•

Criação da Associação dos Servidores da
SECULT – ASSECULT.

•

Elaboração do redesenho de fluxogramas
de processos de elaboração e execução
de projetos básicos e processos de
licitação; elaboração de manuais de
procedimentos para prestação de contas
e recursos humanos; e elaboração de
nova Proposta Organizacional para a
SECULT e Proposta de Plano de Cargos
e Carreira – PCC.

•

Reestruturação do Sistema Estadual da
Cultura – SIEC, com vinculação direta
ao gabinete do secretário, redesenho de
fluxos, ampliação da equipe, melhoria e
adequação da estrutura física.

•

Participação da SECULT no Programa
GESPÚBLICA, como concorrente ao
PCGP/2009 - Prêmio Ceará de Gestão
Pública, recebendo destaque da Comissão
Julgadora.
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•

Realização de cursos na área das artes
cênicas, para atores e técnicos, destinados
a alunos de escolas públicas – Escola Livre
de Artes Cênicas.

•

Acompanhamento sistemático de projetos
na área de música, bem como aquisição
e substituição de equipamentos para
consolidação do Sistema Estadual de
Banda de Música.

•

Estruturação do Sistema Estadual de
Canto, através da Identificação e
cadastramento de regentes, grupos de
canto e corais comunitários.

•

Apoio e suporte logístico à realização
do VII Festival de Música de Ibiapaba,
para atender a crescente demanda da
sociedade.

•

Lançamento do VII Edital de Cinema
Ceará e Vídeo, do IV Edital de Apoio à
Preservação do Patrimônio Cultura, do II
Edital Revela Ceará Jovem e do II Edital de
Pontos de Cultura do Estado do Ceará.

•

Realização do Encontro Nacional dos
Pontos de Cultura – Teia 2010.

•

Apoio ao calendário de atividades dos 14
Fóruns Regionais de Cultura e Turismo e
Fóruns de Linguagens Artísticas;

•

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.
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•

Implantação do Laboratório de Restauro
do Sistema Estadual de Museus, do
Sistema de Arquivos do Estado do Ceará
e 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.

•

Execução de obras de restauração e
intervenção reparadora nas instalações
físicas do Theatro José de Alencar –
comemoração dos 100 anos em 2010.

•

Continuidade do projeto de implantação
e modernização das bibliotecas públicas
municipais do Ceará, que integram o
Sistema Estadual de bibliotecas públicas,
prevendo-se aquisição de 708.400
livros.

•

Cadastramento e transmissão de
informações de interesse público,
ampliando o relacionamento das 192
bibliotecas municipais com o cotidiano
de suas comunidades.

•

Implantação do sistema de bibliotecas
comunitárias de Fortaleza, promovendo a
ampliação e atualização de seus acervos,
bem como capacitação de pessoal.

•

Formação de gestores das bibliotecas
públicas municipais.

•

Ampliação do projeto Agentes da Leitura,
com a concessão de 390 bolsas.

•

Implantação de biblioteca volante, no
interior do Estado.
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Gestão Pública por Resultados – GPR
Evolução dos Indicadores
Realizado

Indicadores Selecionados
2008

2009

Público em eventos de esporte e lazer (nº)

841.111

1.377.366

Pessoas beneficiadas em ações e equipamentos públicos de esporte e lazer (nº)

840.665

908.885

72

68

Equipamentos de esporte e lazer (nº)
Fonte: Secretaria do Esporte

2009 | Política Setorial

realização do Calendário Esportivo Estadual
e pela escolha do Ceará como subsede da

O ano de 2009 assegurou ao Setor do

Copa do Mundo, a ser realizada em 2014,

esporte, de maneira definitiva, a condição

colocaram a agenda esportiva nos grandes

de política de Estado. Tal entendimento fica

temas das discussões estaduais, regionais e

claro, principalmente devido à importância

nacional.

e à priorização que o Governo do Estado
tem dedicado às questões relacionadas
ao esporte, traduzindo-se, no triênio
2007|2009, na execução de um conjunto
de programas, estratégias e ações voltados
para o desenvolvimento do setor. Isso se torna
visível diante dos resultados alcançados no
período, principalmente aqueles que dizem
respeito à inclusão de pessoas por meio
das atividades de esporte e lazer, além do
considerável volume de recursos, destinados
à realização das metas estabelecidas.

Inicialmente, destaca-se o eixo Sociedade
Justa e Solidária, por meio do qual foram
convocados diversos atores da administração
pública para buscar e resgatar a dignidade
da maioria da população cearense ainda
excluída dos avanços e conquistas da
sociedade contemporânea, reforçando a
inclusão social. Para ratificar essa visão, vale
relevar os resultados alcançados, definidos na
matriz de Gestão por Resultados - GPR, em
que se registra um acréscimo de 76,29% no
número de pessoas beneficiadas em ações

Esses são sinais inequívocos do protagonismo

e equipamentos públicos de esporte e lazer,

da área do esporte na atual gestão. Além

passando de 693.473 pessoas, em 2006,

disso, o êxito e o impacto provocados pela

para 908.885 em 2009.
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Indicadores de Resultados - Desempenho
Número anual de pessoas beneficiadas em ações e equipamentos
públicos de esporte e lazer

Fonte: Secretaria do Esporte

Ainda a respeito de 2009, merece realce
também o resultado setorial Sociedade
com Acesso à Cultura e Esporte, o qual
demanda investimentos em projetos e eventos
esportivos diversificados, possibilitando
realizar competições de maior dimensão,
qualidade e organização, incentivar a
juventude à prática esportiva, formar novos
atletas e capacitar profissionais de educação
física e árbitros.
Os eventos esportivos de médio e grande
portes realizados em 2009 e os programados
para anos subsequentes contribuirão para
impulsionar a economia cearense e motivar
os poderes públicos a repensarem as políticas
voltadas para a área socioesportiva, de modo
a possibilitar uma melhor mobilidade social,
dando melhores condições de vida aos mais
carentes.
A manutenção de canais de diálogo com
todos os segmentos da sociedade civil tem
sido uma das estratégias da Secretaria do
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Esporte para o alcance de seus objetivos
estratégicos.
Com a ampliação dos espaços de discussão
das questões ligadas ao esporte e lazer,
o atendimento das demandas específicas
de cada região são orientadas a partir do
Plano Estratégico 2007-2010 da SESPORTE,
documento balizador das ações do Governo
do Estado para garantir aos cidadãos
cearenses, especialmente as crianças,
adolescentes e jovens, o acesso ao esporte
e ao lazer, como direitos fundamentais
estabelecidos na Constituição Federal.
Ao manter esse diálogo com a sociedade civil,
o Governo do Estado, por meio do projeto
Governo em Minha Cidade, propicia aos
usuários dos bens e serviços ofertados pela
SESPORTE um espaço público para expressão
de opiniões, ideias, sugestões, críticas e
proposições. É desse debate com os diversos
atores sociais que nascem, se aperfeiçoam e
se consolidam políticas públicas capazes de
contemplar a diversidade cearense.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010
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Dos resultados alcançados, destaca-se o
fortalecimento dos projetos socioesportivos,
que geram oportunidades a crianças,
adolescentes e jovens das periferias de
Fortaleza e do interior do Estado, tais como:
Bolsa Esporte, Programa Segundo Tempo,
Mão Amiga, Capacitação e Incentivo para
profissionais de educação física e árbitros,
Esporte na Escola nos Fins de Semana,
FelizIdade, Viva +, Paraolímpicos, Jogos
Abertos, Projetos Ceará Aventura e Circuito
das Águas, Eventos Esportivos Local, Regional
e Nacional, Copa de Futebol Amador e Jogos
dos Servidores Públicos.
Cabe ainda realçar os projetos de construção
de pistas de skate, piscinas nas Vilas Olímpicas,
reforma de 5 Vilas Olímpicas, construção e
reforma de cobertas de quadras em escolas
públicas, construção de equipamentos

esportivos, vinculados ao Programa de
Cooperação Federativa (PCF), e gestão de
parques esportivos, que ampliam o acesso
da população ao esporte e ao lazer.
O ano de 2009 trouxe resultados exitosos
para os programas sociais e esportivos
da SESPORTE, sendo um dos destaques
o Programa Segundo Tempo, que atende
a 46.600 crianças e jovens do ensino
fundamental e médio de escolas públicas,
oferecendo atividades esportivas nos 233
núcleos implantados em 184 municípios do
Estado.
Conforme o gráfico abaixo, além de reforço
escolar e alimentar no contraturno das
aulas, o alcance da meta é colaborar para
a inclusão social, o bem-estar físico, a
promoção da saúde e o desenvolvimento
intelectual e humano, assegurando também
o exercício da cidadania. Em 2009, foram
destinados ao Programa Segundo Tempo
R$ 9 milhões, atingindo a marca de 947
profissionais envolvidos, qualificando e
ampliando sua abrangência, através de
melhorias no processo de formalização de
parcerias e de capacitação.

Programa Segundo Tempo
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Como estratégia para promover
o desenvolvimento do esporte nas oito
macrorregiões do Estado, a SESPORTE deu
prosseguimento à sua missão, elegendo os
184 municípios como prioritários para receber
serviços, equipamentos, material esportivo,
capacitação e incentivo ao desporto, além
da construção e reforma de equipamentos
esportivos.
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O Bolsa Esporte assegura renda fixa àqueles
que não têm nenhum tipo de patrocínio,
mas apresentam bom desempenho em
competições locais, nacionais e internacionais,
ofertando a crianças, adolescentes e jovens
atletas de talento a oportunidade para treinar
e dedicarem-se ao seu aperfeiçoamento.

Os exitosos resultados alcançados foram
reconhecido pelo Governo do Estado, que
ampliou o aporte dos recursos de de R$ 2,2
milhões de investimentos para R$ 2,4 milhões,
beneficiando 1.513 atletas, mensalmente,
conforme gráfico a seguir.

Bolsa Escola
Número de Bolsas Concedidas

Ainda sob a ótica da inclusão social, o
Programa de Capacitação e Incentivo ao
Desporto faz parte das realizações de 2009.
Atendendo à necessidade de capacitação
demandada durante o I Encontro Estadual
do Esporte, realizado em 2007, foram
promovidos 10 cursos em administração
esportiva, atletismo, vôlei, handebol, futsal,
futebol e de arbitragem e educação em
esporte, cuja proposta tem contribuído para
a melhoria técnica e cientifica dos que atuam
na área do esporte e lazer, que sedimentarão,
ao longo do tempo, as noções de boas
práticas esportivas, a produção e difusão de
conhecimento científico e tecnológico, na área
do esporte, na busca pelo aprimoramento
da prática esportiva, recreativa e do lazer.
Foram inscritos em todo o Estado 1.100
participantes, entre professores e árbitros,
com a adesão de todos os municípios do
Estado, gerando ocupação e renda para 55
profissionais.
Respaldado no indicador equipamentos de
esporte e lazer, que investe em iniciativas
que fazem da inclusão social uma meta
e, da parceria, um meio, destacam-se os
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investimentos realizados na ampliação da
infraestrutura esportiva do nosso estado.
Para isso, foram estabelecidas renovações de
contratos e convênios para o estabelecimento
de parcerias com Governos municipais
para construção e reforma de cobertas de
quadras em escolas estaduais, ginásios,
quadras esportivas, estádios e pistas de skate,
beneficiando um total de 37 municípios e
totalizando 68 equipamentos esportivos,
tendo sido investidos um total de R$ 8,7
milhões em obras de infraestrutura.
O esporte, como participação e lazer, é parte
das realizações dos programas e produtos
definidos na matriz de Gestão por Resultados
– GPR. Em 2009, os programas tiveram um
desempenho satisfatório, com aplicação
dos recursos orçamentários previstos para
o exercício, com vistas à consecução dos
objetivos e metas estabelecidas pela SESPORTE,
realização de serviços de fornecimento
de material esportivo, alimentação, bolsa
atleta e bolsa aos monitores para os núcleos
implantados, passagem aérea para atletas
de diversas modalidades participarem
de competições estaduais, nacionais e
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010
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internacionais, construção e reforma de
equipamentos esportivos e manutenção de

parques esportivos, conforme demonstra o
quadro a seguir.

PROGRAMA
1 - Esporte Educacional

REALIZADO

ACUMULADO

EM 2009

2007-2009

Núcleo de esporte e lazer implantado e mantido

328

328

Núcleo de esporte e lazer mantido

328

328

PRODUTOS

197

197

Apoio concedido a Atletas Escolares

11.131

46.965

Bolsa Esporte concedida

Núcleo de esporte e lazer apoiado

2 - Atenção à Pessoa com

1.513

1.513

Pára-atleta apoiado em evento esportivo

452

829

Idoso assistido

710

1.162

Deficiência
3 - Atendimento à pessoa
idosa
01

01

Vila Olímpica mantida

06

06

Vila Olímpica reformada

02

02

4 - Gestão de Equipamentos Estádio Castelão mantido e reformado
e Instalações Esportivas

Quadra de Esporte reformada

1

1

Quadra de Esporte construída

13

13

Coberta de Quadras em Escolas Estaduais

34

34

Pistas de Skate construídas

20

20

Bolsa de Rendimento concedida

50

50

96

155

construídas
5 - Esporte de Rendimento

6 - Esporte de Participação e Evento esportivo apoiado
Lazer
Fonte: Secretaria do Esporte

2009 | Realizações

implantados 50 núcleos, sendo 10 na
capital e 40 no interior, atendendo a
4.671 crianças e adolescentes, numa
média de 100 a 200 crianças por
núcleo.

ESPORTE EDUCACIONAL E ESCOLAR

•

•

Implantação e manutenção de 328
núcleos de esporte, através do Programa
Segundo Tempo, em 184 municípios do
Estado, tendo sido beneficiadas 46,9 mil
(2007-2009) crianças e adolescentes,
sendo 42.600 no interior e 4.165
em Fortaleza, gerando 947 empregos
indiretos. O Programa destinou mais
de R$ 9 milhões na implantação e
manutenção de núcleos de esporte em
todo o Estado.
Realização de atividades esportivas e
de lazer nos finais de semana, por meio
do Projeto Esporte na Escola. Foram
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•

Realização das Olimpíadas Escolares
2009, com a participação de 11.131
atletas, provenientes de 792 escolas
públicas e privadas de todo o Estado.
O evento foi realizado em nove etapas
regionais e uma estadual, gerando 453
empregos temporários, com um público
alvo de 33.050 pessoas.

•

Concessão de 1.513 bolsas do Programa
Bolsa Esporte, que tem como público
alvo atletas e para-atletas amadores e
de alto rendimento, sem nenhum tipo
de patrocínio em dinheiro e que tiveram
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excelentes resultados locais, nacionais
e internacionais em competições de
sua modalidade. O Programa destinou
mais de Cr$ 2,0 milhões para crianças,
adolescentes e jovens atletas de talento.
ESPORTE DE RENDIMENTO

•

Realização do Circuito das Águas, que
contou com 5 municípios, totalizando 300
atletas participantes, nas modalidades de
canoagem, natação, kitesurf, windsurf,
miniregata, pesca adulto e infantil,
handebol de areia, futvôlei, futebol de
areia, vôlei de areia e atletismo com um
público alvo de aproximadamente 2.000
pessoas .

•

Realização do Circuito Mundial de Vôlei
de Praia em Fortaleza, que contou com a
participação 250 atletas, 28 países, e um
público alvo de 7.000 pessoas, gerando
378 empregos temporários.

•

Realização do Circuito Mundial Freedom
Kitesurf Fortaleza 2009, contando com a
participação de 84 atletas e um público
alvo de 2.000 pessoas, gerando 33
empregos temporários.

•

Apoio à realização do Wind Brasil 2009,
em Fortaleza, com a participação de 10
países e de 30 atletas, com publico alvo
de aproximadamente 2.000 pessoas,
gerando 200 empregos temporários.

•

Realização do evento Ceará Aventura,
envolvendo cerca de 350 atletas, nas

Capacitação e Incentivo ao Desporto
Cursos de Formação de Educadores Esportivos
em 2009

230

modalidades de provas de orientação,
parapente, asa delta, skate, bicicross e
arvorismo, atingindo um público alvo de
aproximadamente 2.000 pessoas, gerando
cerca de 70 empregos indiretos.
•

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 Estado.

•

Concessão de 187 passagens aéreas
para atletas de todo o Estado, a fim de
participarem de campeonatos/eventos
nacionais e internacionais, em diversas
modalidades esportivas.

•

Atendimento a 1.865 crianças e
adolescentes, em 30 núcleos localizados
em estabelecimentos particulares, sendo
18 núcleos no interior do Estado e 12
em Fortaleza, com o Projeto Mão Amiga,
gerando novos postos de trabalho para
30 profissionais de diversas categorias.

FORMAÇÃO DE EDUCADORES ESPORTIVOS

•

Promoção de cursos nas modalidades de
atletismo, vôlei, handebol, futsal, futebol e
esporte educacional, 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.

Capacitação e Incentivo ao Desporto
Cursos de Formação de Educadores Esportivos
para 2010
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municípios, através da participação de
equipes de futebol em todo o Estado,
totalizando 2.550 jovens acima de 16
anos, do sexo masculino, e 600, do
sexo feminino, e geração de ocupação e
renda para 400 profissionais na função
de técnico. O evento teve um publico
presente 52.000 pessoas, durante três
meses.

ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA

•

Realização do Projeto FelizIdade,
beneficiando 710 pessoas, com a
realização de atividades físicas, recreativas,
socioesportivas e culturais.

PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

•

Realização dos Jogos Paraolímpicos, para
portadores de deficiência, beneficiando
4 municípios e 15 entidades, com a
participação de 452 atletas e um público
alvo de 800 pessoas. O evento gerou 26
empregos temporários.

PROGRAMA ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO E
LAZER

•

•

•

•

Realização dos VIII Jogos da Integração
dos Servidores do Estado do Ceará,
contando com a participação de 2.100
servidores/atletas, de 47 órgãos estaduais,
competindo em diversas modalidades
esportivas, dando oportunidade de
geração de 400 empregos indiretos e
2.000 público alvo /servidores.
Realização dos IV Jogos Indígenas,
registrando a participação de 13
municípios e 612 atletas de 17 etnias
diferentes, em diversas modalidades
esportivas, gerando 30 empregos diretos
e indiretos, com um público alvo estimado
de 1.000 pessoas.
Execução dos Jogos Abertos do Interior,
realizado em 6 etapas, em diversas
modalidades coletivas, apoiando o
desenvolvimento e intercâmbio entre
municípios, através do esporte e lazer.
O projeto contou com a participação de
20 municípios e 744 atletas, gerando
ocupação e renda para 55 professores de
educação física na função de técnico.
Realização da Copa de Futebol Amador,
que integrou comunidades de 65
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•

Execução do Projeto Viva +, em parceria
com o Ronda e CCDS (Conselho
Comunitário de Defesa Social), tendo sido
atendidos 935 adolescente e jovens.

•

Implantação do Projeto Bom de Bola,
beneficiando 100 adolescentes e jovens
em situação de risco social e contribuindo
para modificar a realidade da juventude
do interior do Estado.

•

Implantação e lançamento, em 2009, do
Projeto Esporte em Minha Cidade, cuja
proposta é alcançar as 8 macrorregiões,
em 53 municípios do interior do Estado,
propiciando aos usuários dos bens e
serviços ofertados pela SESPORTE um
espaço público para desenvolvimento
de atividades esportivas e de lazer,
capacitação, recreativas e lúdicas.

DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES
RADICAIS E DE AREIA, DE AVENTURA E
NATUREZA

•

Realização de eventos esportivos, com a
participação de 91.399 atletas, atendendo
a um público de 408.910 pessoas e
geração de 12.088 empregos diretos e
indiretos.

•

Realização dos eventos de esportes
náuticos e de areia, com destaques para
a fase final da Liga Nacional de Voleibol,
que contou com a participação de 250
atletas, um público alvo de 14.000
pessoas e 221 empregos indiretos e
diretos.
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•

•

Realização do evento Jungle Fight
Championship (Artes Maciais), com a
participação dos 18 atletas de nível
nacional e internacional, publico alvo de
9.000 pessoas, gerando 400 empregos
diretos.

GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS

•

•

•

•

comunidade carente do bairro, com a

Apoio a eventos automobilísticos, no
autódromo Virgílio Távora, com destaque
para Fórmula Truck, que contou com a
participação de 24 pilotos, público alvo
de 22.000 pessoas e criação de 400
empregos diretos e indiretos.

Atendimento, nas Vilas Olímpicas, a
mais de 20 mil pessoas, nos bairros
do Canindezinho, Castelão, Genibaú,
Messejana e Conjunto Ceará, e no
município de São Benedito, beneficiando
aproximadamente 6 mil crianças, jovens
e adultos/mês, gerando esporte, lazer e
convívio.
Manutenção do estádio Plácido Aderaldo
Castelo – CASTELÃO e recuperação de
estruturas danificadas, como parte das
cadeiras e banheiros; melhoramento na
sinalização, iluminação e pavimentação,
gramado, iluminação, som, água, esgoto
e demais instalações.
Realização de 38 projetos de construção
de quadras poliesportivas, 3 ginásios
cobertos e 1 complexo esportivo.
Realização do Projeto Academia Popular
do estádio Castelão, atendendo a

232

oferta de exercícios de musculação e
ergometria, beneficiando 180 pessoas
residentes no entorno do Castelão,
gerando 3 empregos indiretos.

2010 | Propostas
•

Fortalecimento e expansão do Projeto
Copa do Mundo FIFA 2014

•

Execução de 57 projetos de construção de
cobertas e reforma de quadras esportivas
de escolas estaduais.

•

Prosseguimento das obras de construção
das piscinas, nas Vilas Olímpicas, e das
pistas de skate, na capital e no interior
do Estado; e continuidade do projeto
Reforma das Vilas Olímpicas do Castelão,
Genibaú, Messejana, Canindezinho,
Conjunto Ceará e São Benedito.

•

Continuidade do Programa Segundo
Tempo, com a manutenção de 233
núcleos Esportivos, em 184 municípios.

•

C o n t i n u i d a d e d o Pr o g r a m a d e
Capacitação e Incentivo ao Desporto.

•

Implantação e implementação do
Projeto Esporte na Minha Cidade, nas 8
macrorregiões, em 53 municípios.

•

I m p l e m e n t a ç ã o d o Pr o g r a m a d e
Capacitação do Servidor.
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DEFENSORIA PÚBLICA

Realizado

Indicadores Selecionados
Média mensal de atendimento por Defensor Público
Nº de pessoas beneficiadas diretamente com serviço de assistência
jurídica integral e gratuita

2008

2009

155

161

388.889

392.090

Fonte: DPGE

2009 | Política Setorial
A lei complementar nº 132, de 7 de outubro
de 2009, aduziu que a Defensoria Pública é
instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe,
como expressão do regime democrático, a
tutela jurídica integral e gratuita, individual e
coletiva, judicial e extrajudicial e a promoção
dos direitos humanos dos necessitados, assim
considerados na forma da lei.
Com isso, a nova lei orgânica nacional da
Defensoria Pública enfocou a vocação da
Defensoria Pública como instituição voltada
à defesa dos direitos humanos da população
carente, introduzindo mecanismos de controle
e participação social na sua gestão e
clarificando os direitos dos usuários do serviço
de prestação da assistência jurídica integral
gratuita.
Diante dessa nova realidade, os resultados
previstos na Gestão Pública por Resultados –
GPR – DPGE superaram ao esperado neste
ano de 2009, proporcionando o acesso
à justiça integral e gratuita de 392.090
cidadãos cearenses.
Destaca-se dentro desse resultado, a mudança
do tradicional atendimento de assistência
jurídica integral e gratuita individual, tendo
em vista a repercussão igualmente importante
de outras atividades por ela exercidas, dentre
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as quais: 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); o desenvolvimento de
campanhas (como a campanha em defesa
do idoso, das mulheres e a em defesa da
criança e do adolescente, com distribuição
de cartilhas educativas); os atendimentos
coletivos, com a participação semanal em
programas de rádio, respondendo perguntas
dos assistidos em diversas áreas (consumidor,
família, ambiental, cível); a realização do
projeto Defensoria na Praça, perto do povo, na
capital e no interior do Estado; a intervenção
jurídica preventiva e articulada, a exemplo
da realizada nas cidades de Tururu, Alto
Santo, Pacajus, Itaitinga, Horizonte, Cascavel,
Trairi, Madalena e Itapipoca, otimizando o
desenvolvimento de projetos de outros setores
do Governo cearense; e a execução dos
projetos de Núcleos Descentralizados.
A esses Núcleos compete-lhes assistir ao
cidadão, que necessita de serviços da
Defensoria Pública, em vários locais de
atendimento, mais próximo de sua residência,
numa ampla rede de serviços de defesa e
garantia de direitos, destinada a promover
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a cidadania por meio da implantação de
programas e projetos. Estão sendo criados
nas novas comarcas no interior e em bairros
da periferia da Capital e área metropolitana,
instalados nas áreas com maiores índices
de desigualdade social e maiores índices de
densidade populacional.

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
resolver os conflitos.

Nesse sentido, foram implantados 3 Núcleos
Avançados de Atendimento em Fortaleza
(Mucuripe, Tancredo Neves e João XXIII), os
quais atuam em tempo integral, possibilitando,
assim, o fácil acesso da população. Tornase importante destacar que os Defensores
desses núcleos já realizaram mais de 16.165
atividades em prol dos cidadãos dessas
localidades e adjacências, destacando-se a
mediação, conciliação, arbitragem e demais
técnicas de composição e administração de
conflitos, cursos de capacitação, palestras
nas comunidades, dentre outras. Ademais,
estão em vias de implantação os núcleos
do Bom Jardim, Conjunto Ceará, Ellery e
Messejana.

Neste ano de 2009, como ampliação do
preceito constitucional de acesso à justiça
universal, a política pública de assistência
jurídica foi fortalecida, com a ampliação do
atendimento jurídico itinerante, mediante a
aquisição de 2 unidades de atendimento
móvel, que atendem aos cidadãos das
regiões do Cariri e de Sobral, possibilitando
aos Defensores deslocamentos aos recantos
mais longínquos dessas regiões, fazendo com
que o Defensor possa ir onde o povo está e
necessita.

Nessa mesma perspectiva, também foram
criados e estão em vias de construção as sedes
das defensorias dos 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. Foram realizados, nessas
cidades, os mutirões de exames de DNA, em
parceria com o LACEN, possibilitando com
que diversas famílias, que esperavam mais
de 2 anos para o término de suas ações na
justiça, pudessem ter seu problema resolvido
em poucos minutos.
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
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Em relação à vertente de trabalho da
Defensoria Pública, que visa à efetivação da
Lei Maria da Penha, destaca-se o Núcleo de
Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, o
qual atua em tempo integral, tendo realizado
diversos eventos nessa temática e lançado
a Cartilha dos Direitos da Mulher. Já foram
realizadas mais de 6.536 atividades em
benefício das mulheres vítimas de violência
doméstica.
É importante ressaltar o trabalho desenvolvido
pelo Núcleo de Ações Coletivas da Defensoria
Pública, que realizou mais de 2.685 atividades,
beneficiando milhares de famílias cearenses
A criação do Núcleo Especializado de
Atendimento ao Preso Provisório – NUAPP e
do Núcleo Especializado em Execução Penal
– NUDEP, destinado ao preso condenado,
representou avanço significativo na garantia
de acesso à Justiça aos internos do sistema
penitenciário estadual de baixo poder
aquisitivo, contribuindo para desafogá-lo e
permitindo que presos ainda não condenados
pelo Poder Judiciário, em situação irregular,
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

gerada pelo excesso de prazo para conclusão

Ao longo do ano, a prática exitosa do

de seu processo, ganhassem a liberdade.

Projeto despertou o interesse de outras

Projeto Núcleo de Execução Penal da
Defensoria Pública – NUDEP, que registrou
um significativo aumento em relação a 2008,
tendo os seus Defensores realizado mais de
11.619 atividades.
O ano de 2009 pode ser considerado um

Defensorias Públicas do País, que fizeram
questão de conhecê-lo de perto, mandando
representantes ao Estado do Ceará para
tal fim (como as Defensorias de Roraima
e Sergipe), ou proporcionando a ida de
representante da DPGE para apresentá-lo
(como a Defensoria de Pernambuco).

marco para a Justiça do Ceará, que recebeu,

Ademais, o Projeto foi agraciado, em segundo

entre os meses de julho a setembro, o 1ª

lugar (menção honrosa), no XVI Prêmio

Mutirão Carcerário promovido pelo Conselho

Innovare, criado para premiar e disseminar

Nacional de Justiça – CNJ, o qual teve a

práticas pioneiras e bem sucedidas do

participação fundamental da Defensoria

Poder Judiciário, do Ministério Público, da

Pública do Estado. O mutirão, além de

Defensoria Pública, que estejam contribuindo

haver atingido seus objetivos, deu ensejo

para a modernização, desburocratização,

à adoção de novas posturas por parte do

melhoria da qualidade e eficiência dos

Judiciário cearense, que foi bastante receptivo

serviços da Justiça.

à boa parte das sugestões formuladas pelos
Defensores Públicos em atuação no âmbito da
Justiça Criminal. Ao todo, foram analisados
10.105 processos, concedendo-se 4.042
benefícios, como transferência de unidade,
trabalho externo e mudança de regime, e
2.820 alvarás de soltura.
Neste ano, o projeto, que atua em tempo
integral, já realizou mais 16.460 atividades,
contribuindo com a redução da superlotação
desnecessária das delegacias de polícia e do
sistema carcerário.

Ainda em parceria com a Secretaria de
Justiça do Estado – SEJUS, foi desenvolvido
pela DPGE o Sistema de Acompanhamento
Jurídico – SIAJ, criado com o objetivo de
facilitar o acesso e controle dos dados dos
presidiários. Com a implementação do SIAJ,
a Defensoria Pública passou a ter uma maior
agilidade na obtenção dos dados dos internos,
maior acesso ao histórico do responsável
jurídico, histórico das petições e pareceres,
entre outras informações. Atualmente, o novo
sistema já tem, aproximadamente, 2.700

O Projeto Reconstruindo a Liberdade, criado

reeducandos cadastrados e minuciosamente

pela DPGE, em parceria com a Secretaria de

acompanhados juridicamente, sem riscos

Justiça, Pastoral Carcerária e Instituições de

de perda de prazos para solicitações de

Ensino Superior conveniadas, foi consolidado

benefícios. O SIAJ também foi utilizado

no ano de 2009, com significativo incremento

durante o mutirão carcerário do CNJ.

nos serviços de atendimento jurídico prestado

Foram cadastrados 1.115 petições e 1.598

pela DPGE aos presos condenados e seus

pareceres.

familiares.
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Principais Produtos por Programa
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PROGRAMA

REALIZADO

ACUMULADO

EM 2009

2007-2009

4

20

254571

723158

4

101

173206

485.598

Nº de Atendimentos Móveis implantados

2

7

Nº de Núcleos de Direitos Humanos implantados

1

1

Nº de atendimentos realizados

16906

45815

Sede construída

80,00%

80%

5

9

Equipamento de TI adquirido

190

565

Pessoas capacitada

113

313

PRODUTOS

Assistência Jurídica e

Nº de Núcleos de Atendimento Jurídico

Gratuita

implantados na capital

(405)

Nº de atendimentos realizados nos Núcleos de
Atendimento Jurídico da capital
Nº de Núcleos de Atendimento Jurídico
implantados no interior
Nº de atendimentos realizados nos Núcleos de
Atendimento Jurídico do interior

Modernização da Infra-

Estrutura Administrativa DPG Veículo leve adquirido
(666)
Gestão da Tecnologia da
Informação
(888)
Valorização do Servidor
(777)
Fonte: DPGE

2009 | Realizações
•

Implantação e execução 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.

especializados no atendimento de
assistência jurídica gratuita em Fortaleza,
áreas metropolitanas e Comarcas do
Interior.
•

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

•

Implantação e execução de 3 Núcleos
Avançados de Atendimento em Fortaleza,
nos bairros de Mucuripe,Tancredo Neves
e João XXIII.

Implantação e execução do Centro de
Estudos Jurídicos.

•

Implantação de 2 Unidades de Atendimento
Móvel da Defensoria Pública, nas regiões
do Cariri e Sobral.

•

Implantação do Núcleo Especializado de
Atendimento ao Preso Provisório – NUAPP.

•

•

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

•

Implantação e fortalecimento de núcleos

Aumento do potencial de arrecadação dos
recursos do Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública – FAADEP, passando
de 7,5% para 12,5%, através da lei
estadual Nº 14.247, de 19 de novembro
de 2008.

•
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Ampliação em 110% do número do
quadro de terceirizados, passando de 30
para 66 servidores .

•

Fortalecimento do Núcleo de Enfrentamento
à Violência Contra a Mulher, com aportes
de R$ 244.612,95, oriundo de convênio
com o Ministério da Justiça.

•

•

•

Realização de encontros regionais,
no objetivo de fomentar a articulação
entre os órgãos da Defensoria Pública,
potencializando a unidade da instituição
e o entusiasmo com a carreira em
beneficio da Defensoria, do Defensor e
dos assistidos, com as seguintes regiões
defensoriais: Sertão Central, Cariri,
Inhamuns, Norte, Vale do Jaguaribe,
Litoral Oeste, Centro-Sul, Ibiapaba e
Fortaleza.
Continuidade das ações de interiorização
da Defensoria Pública, atendendo aos
critérios legais exigidos, priorizando
as regiões com maiores índices de
exclusão social e maiores densidades
populacionais.
Funcionamento, em tempo integral,
do Núcleo Central de Atendimento,
especializando o atendimento ao público
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idoso e realização de exames de DNA na
própria sede da Defensoria Pública, pondo
fim às filas durante a madrugada.

2010 | Propostas
•

Conclusão e aparelhamento da sede da
Defensoria Pública Geral do Estado do
Ceará.

•

Implantação do Núcleo de Defesa dos
direitos das pessoas portadoras de
deficiência.

•

Implantação do Núcleo de Defesa dos
direitos das crianças e dos adolescentes.

•

Implantação do Núcleo de Direitos
Humanos.

•

Implantação do Núcleo de Moradia e
Habitação.

•

Ampliação e construção de núcleos de
descentralização dos serviços prestados
de assistência jurídica gratuita na capital
e interior.

•

Realização da capacitação continuada dos
servidores e dos Defensores Públicos.

•

Implantação do serviço de Call Center.
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Gestão Pública por Resultados – GPR
Evolução dos Indicadores
Realizado

Indicadores Selecionados
Compras governamentais por registro de preço (R$ milhão)

2008

2009

151,2

217,2

1

1

Servidores públicos capacitados (n°)

62.176

19.802

Acessos externos aos serviços e informações do Governo pela internet (n°)

12.998

-

Municípios com cobertura de Banda Larga (n°)

Fonte: SEPLAG

2009|Política Setorial
A Secretaria do Planejamento e Gestão
(SEPLAG), cujos programas estão inseridos
no eixo Gestão Ética, Eficiente e Participativa,
tem como foco principal a gestão e o
planejamento estadual, assumindo um papel
determinante para que as ações de governo
atinjam seus objetivos.
Em 2009, a SEPLAG realizou e consolidou
o Planejamento do Estado, de forma
participativa e regionalizada, procedendo à
revisão do Plano Plurianual, preconizada pela
Lei 14.053/2008, que oportunizou a revisão
de programas, ações e produtos do PPA, a
fim de reorientar a ação governamental. Do
mesmo modo, a revisão também orientou a
formulação do Orçamento para 2010, a fim
de se otimizar os investimentos previstos nas
diversas áreas ou setores de governo.
Como parte da política do setor, foram
acompanhados os resultados setoriais
de 2008, o desempenho de produtos e
programas de 2009 e implantada a Sala de
Situação, via WEBMAPP
Uma outra atribuição da Secretaria, como
coordenadora do Planejamento Estadual,
responsável pela consolidação de alguns
instrumentos legais de planejamento, foi a
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

entrega, logo no início de fevereiro de 2009,
da Mensagem Governamental daquele
exercício à Assembléia Legislativa, referente
aos resultados e realizações de Governo de
2008. A Mensagem governamental constitui
importante documento oficial, estabelecida na
Constituição Estadual, que presta contas das
realizações do Governo à sociedade em geral.
Os trabalhos legislativos são oficialmente
abertos após a leitura da Mensagem do
Governador. A elaboração do documento
somou esforços de todas as equipes setoriais
de governo para o envio de informações, que
foram elaboradas a partir das orientações
metodológicas da SEPLAG, responsável pela
consolidação dos trabalhos.
De outra parte, o Governo do Estado redefiniu
e institucionalizou, com o Decreto nº 29.917,
de 18 de outubro de 2009, o Sistema Estadual
de Planejamento (SEP) e a Rede Estadual de
Planejamento. De acordo com a redefinição, o
SEP é constituído pelos sistemas de atividades
corporativas da Administração Estadual –
planejamento, orçamento, acompanhamento
físico-financeiro e de gestão por resultados,
tendo a Secretaria do Planejamento e Gestão
como órgão central de planejamento.
Com relação ao Orçamento Geral do
Estado para o exercício de 2009, aprovado
pela Lei Orçamentária Anual nº. 14.285,
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de 30/12/08, foi fixada uma despesa
inicial em R$ 12.771,7 milhões. 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$ 12.287,7 milhões. Destes,
R$ 9.324,0 milhões correspondem a recursos
do Tesouro e R$ 2.963,7 milhões de Outras
Fontes. Por sua vez, a despesa total realizada,
até novembro de 2009, alcançou o montante
de R$ 9.292,8 milhões, representando
60,4% da despesa autorizada (Lei + Créditos
Adicionais).
Ao longo de 2009, a SEPLAG monitorou a
execução de operações de crédito em fase
de desembolso. Atualmente, a carteira ativa
de operações de crédito do Estado do Ceará,
que trata das operações em desembolso,
contempla treze projetos. Desses, doze têm
o Estado como mutuário, e um, em que a
CAGECE é a mutuaria do BID, o Estado é
garantidor, além de se responsabilizar pelo
aporte da contrapartida local. Também foi
realizada a supervisão das áreas relacionadas
a convênios com o Governo Federal, as
cooperações financeiras não reembolsáveis
e a contratos de gestão com organizações
sociais.
Quanto à modernização da gestão do
Estado, foram executadas ações relativas
à elaboração e análise de propostas de
alteração nas estruturas organizacionais e
nos regulamentos dos órgãos e entidades
do governo estadual, bem como de seus
processos e de sua gestão. Além disso, foi
realizado o controle dos cargos comissionados
do Poder Executivo e realizada a coordenação
estadual do Programa Nacional de Apoio à
Modernização da Gestão e do Planejamento
dos Estados e do Distrito Federal (PNAGE).
A atuação da Secretaria, como gestora
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da Previdência Estadual, tem concentrado
esforços para, dentre as muitas atividades
desempenhadas na gestão do Sistema,
oferecer ao segurado e seus dependentes,
assim como aos demais interessados, um
atendimento ágil e eficiente na prestação
dos serviços previdenciários oferecidos pelo
Estado aos seus servidores.
Com efeito, a rapidez na tramitação dos
processos da Previdência e boa qualidade
do serviço prestado têm sido perseguidas
c o n s t a n t e m e n t e . Pa r a t a n t o , f o r a m
estabelecidos indicadores de resultados que
permitem aferir o tempo médio de análise
dos pleitos que tramitam pela SEPLAG,
com maior atenção para as concessões de
aposentadorias e pensões, que representam
o maior número de benefícios mantidos pelo
Sistema.
Ainda como uma das prioridades na área de
previdência foi realizado o recadastramento de
inativos dos regimes próprios de previdência
social, medida que decorre da Lei federal nº
10.887/2004, que estabelece que a unidade
gestora do regime próprio de previdência
social dos servidores, procederá, no mínimo a
cada 5 anos, a recenseamento previdenciário,
abrangendo todos os aposentados e
pensionistas.
Na área de Gestão de Compras, os resultados
alcançados em 2009 superaram a meta em
31,6%, quando foi atingido o valor de R$
217,2 milhões, contra R$ 165,0 milhões em
2008, gerando ganhos de escala, resultado
da implantação de vários registros de preços,
envolvendo 4.696 itens, em 76 Atas de
Registro de Preços.
Em relação ao número de servidores públicos
estaduais capacitados em 2009, constatase uma queda significativa, justificando-se,
principalmente, em função da redução do
número de oportunidades de treinamento
ofertadas pela Secretaria da Educação do
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010
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Por sua vez, no âmbito da Gestão Estratégica
de Pessoas, a SEPLAG vem desenvolvendo
ações que buscam a melhoria contínua da
gestão dos recursos humanos do Estado, a
agilidade nos processos que envolvem a área,
a implantação de instrumentos que permitam
o alinhamento dos objetivos estratégicos do
governo aos dos servidores e o reconhecimento
pelos resultados alcançados.
Na área do Desenvolvimento Institucional,
durante o ano de 2009, objetivando
o aumento da efetividade da ação de
planejamento e gestão, destacam-se as
atividades de racionalização/documentação
de processos, a comunicação institucional,
o monitoramento dos Planos de Ação e de
Indicadores da Matriz de GPR da SEPLAG,
a reavaliação do Planejamento Estratégico
da Secretaria, a atualização da página da
Internet, a implantação do novo Modelo
de Avaliação de Desempenho, a Agenda
de Gestão, o Boletim Gestão em Foco, a
realização do II Congresso Ceará Gestão
Pública e realização dos eventos mensais
Café com Debate.
Quanto à saúde dos servidores, registre-se
que o Instituto de Saúde dos Servidores do
Estado do Ceará (ISSEC) conta atualmente
com 123.919 beneficiários regularmente
inscritos, aptos a utilizar os serviços de
saúde oferecidos. Como, em 2008, esse
número era de 123.791, significa que houve
um crescimento de apenas 128 pessoas
no quadro de beneficiários do Instituto,
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

demonstrando que a grande maioria que
precisa efetivamente do atendimento de saúde
do Instituto já está inscrita, sendo mínima
a margem de incremento no atual modelo
assistencial.
O número de beneficiários atendidos pelo
ISSEC, no período de janeiro a novembro/2009,
atingiu a soma de 64.596, menos que no
mesmo período de 2008, quando essa soma
ficou em 64.726 beneficiários, representando
uma certa estabilidade na quantidade de
pessoas que demandaram os serviços de
saúde do Instituto.
No âmbito da pesquisa estratégica, o
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica
do Ceará – IPECE, que é um órgão do
Governo do Estado, vinculado à Secretaria
do Planejamento e Gestão, é responsável
pela geração de pesquisas, avaliação de
programas, bem como pela produção de
estratégias e propostas de políticas públicas
nas áreas social, econômica e geográfica.
Dessa forma, em 2009, o IPECE contribuiu
para a consecução dos objetivos estratégicos
do Governo por meio de atividades realizadas
pelas áreas de estudos econômicos, sociais,
estatística, geografia, informação e da
Operação SWAP II.
Em relação à Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), o Governo do Estado do
Ceará vem investindo no setor e demonstra
maturidade ao promover a evolução das
atividades desempenhadas pela Empresa
de Tecnologia da Informação do Ceará
(Etice). Em 2009, a visão da TI, como arma
estratégica, foi enfatizada por meio do avanço
dos projetos estruturantes e das atividades
executadas pelos gestores governamentais,
pois não só sustentam as operações de
negócio existentes, mas também permitem que
se viabilizem novos projetos do Governo.
Dentre os projetos que vêm sendo desenvolvidos,
destacam-se aqueles que buscam otimizar
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Estado em relação ao ano de 2008. Por
outro lado, tem que se considerar que a
Escola de Gestão Pública do Estado (EGP/
CE), órgão que tem como papel principal
o oferta de oportunidades de capacitação
para os servidores públicos estaduais, foi
recentemente criada, não tendo havido tempo
suficiente para o cumprimento da meta em
sua totalidade.
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recursos, contratar prestação de serviço sob
demanda, promover oportunidades, novos
investimentos e competitividade ao mercado
de TIC estadual, como é o caso, por exemplo,
do Sistema Governamental de Gestão por
Resultados (S2GPR), da implantação de
uma nova rede para troca de dados entre

os órgãos governamentais (o GigaforGov) e
o Cinturão Digital do Ceará – CDC, grande
projeto do Governo na área de TIC, que
prevê a implantação de infraestrutura de
transporte de dados em alta velocidade, com
a instalação de 3.000 km de fibra ótica no
Estado.

Principais Produtos por Programa
PROGRAMA

PRODUTOS

Gestão do Planejamento Relatório da Avaliação
Estadual
Anual da Matriz do GPR
e do PPA elaborado
(596)
(9164)

INDICADORES DE
PRODUTOS

REALIZADO

ACUMULADO

EM 2009

2007-2009 *

Nº de relatórios de

19

38

57

114

desempenho setorial da
matriz de GPR elaborados
Nº de relatórios de
acompanhamento de
desempenho de produtos/
programas da matriz de GPR
elaborados

Fonte: SEPLAG
* O produto e os indicadores acima destacados iniciaram a partir do ano de 2008.

2009 | Realizações

•

Realização de 14 Oficinas Regionais de
Planejamento Participativo e Regionalizado
para Revisão do PPA 2010/2011, nos
territórios de identidade: Cariri; Centro
Sul; Baturité; Sertões de Canindé; Sertão
Central; Litoral Leste; Vale do Jaguaribe;
Litoral Oeste; Litoral Norte; Ibiapaba;
Sobral; Sertões dos Inhamuns; Sertões
dos Crateús e RMF, com um total de
2.431 participantes.

•

Realização do III Fórum Estadual de
Planejamento Participativo e Regionalizado,
para apresentação da programação de
governo, de forma regionalizada, para o
período 2010-2011.

•

Publicação de 8 Cadernos Regionais
de Monitoramento das Ações e Projetos
Prioritários, executados em 2008/2009,
e de prestação de contas da execução
orçamentária 2008.

Planejamento, Orçamento e Gestão

Planejamento Governamental
•

•

Revisão do Plano Plurianual 2010/2011,
com alteração e revisão de programas,
ações, produtos e metas de todas as
Secretarias e órgãos vinculados, visando
à otimização dos recursos financeiros, e
o foco em resultados. A Revisão do PPA
2010/2011 ensejou esforços de trabalhos
desde abril de 2009, envolvendo todas as
setoriais, encerrando-se com a entrega do
Plano Revisado na Assembléia Legislativa,
em 30 de novembro.
Elaboração e envio da Mensagem 2009
à Assembléia Legislativa, com foco nas
principais realizações/resultados do
Governo, no ano de 2008.
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Gestão

por

Resultados

•

Revisão das matrizes e definição das
metas anuais, com base no orçamento
2009.

•

Revisão metodológica do relatório de
acompanhamento do desempenho de
produtos/programas.

•

Elaboração dos 57 Relatórios de
Acompanhamento do Desempenho
de Produtos e Programas, referentes
aos períodos de janeiro-abril de 2009,
janeiro-agosto de 2009 e janeirodezembro de 2009.

•

Elaboração do Relatório de Desempenho
Setorial 2006-2008, com a análise
dos indicadores de resultados de 19
secretarias setoriais.

•

•

•

Desenvolvimento do Painel de Controle
dos indicadores selecionados pelo
Governador, com a definição de série
histórica e gráfico, figurando no sistema
WEBMAPP.
Implantação da Sala de Situação, via
WEBMAPP, com a disponibilização das 19
matrizes das secretarias participantes da
GPR, dos relatórios de acompanhamento
do desempenho de produtos e programas
e do Painel de Controle.
Elaboração de documento, com análise do
atual Modelo de GPR, com a identificação
de problemas e a sugestão de ações
para o aperfeiçoamento do modelo
implantado.

Rede Estadual
•

a realização de Seminário que contou
com a participação, como palestrante,
da Dra. Tânia Bacelar, e da Secretária de
Planejamento e Gestão de Minas Gerais,
Dra. Renata Vilhena.

Publicação de Informativos das 8
Macrorregiões do Estado, contendo a
programação orçamentária regionalizada
2010.

de

Planejamento

Institucionalização e lançamento da
Rede Estadual de Planejamento, com
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•

Definição do escopo da consultoria
da FGV para dar suporte técnico à
implantação dos Escritórios de Projeto
nas secretarias pilotos.

•

Elaboração da metodologia de
monitoramento dos projetos do
Governo.

•

Capacitação das
e coordenadorias
das setoriais nas
monitoramento e
projetos.

equipes SEPLAG
de planejamento
metodologias de
gerenciamento de

Planejamento Orçamentário
•

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010
(Lei nº 14.416, de 23 de Julho de 2009),
estabelecendo as prioridades, os objetivos
e estratégias da administração pública
estadual para o exercício financeiro
subsequente.

•

Manual Técnico de Orçamento, contendo
orientações técnicas necessárias à
elaboração do Orçamento do Estado,
para o exercício de 2010.

•

Participação no grupo técnico nacional
de padronização de relatórios e de
procedimentos contábeis, sob supervisão
da Secretaria do Tesouro Nacional – STN,
de forma a contribuir para a elaboração
do Manual de Plano de Contas aplicado
ao Setor Público.

•

Projeto de Lei Orçamentária Anual para
2010, compreendendo o orçamento
fiscal (referente aos três Poderes
Estaduais, Ministério Público, fundos,
órgãos e entidades da administração
direta e indireta e empresas estatais
dependentes).
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•

Decreto de Descentralização Orçamentária
nº 29.623, de 14 de janeiro de 2009,
que revoga o Decreto nº 29.190 de
2008, estabelecendo novas normas
para a execução orçamentária das
despesas mediante a descentralização
do orçamento.

Monitoramento
•

das

Ações

de

•

Em fase de preparação, 15 operações de
crédito cujos financiamentos totalizam R$
2,3 bilhões, sendo 58% provenientes de
instituições financeiras internacionais e
42% de bancos brasileiros.

•

Monitoramento de 154 convênios
validados no SACC, com valores totais
conveniados da ordem de R$ 2,8
bilhões.

•

Em execução, 2 acordos de Cooperação
Financeira não Reembolsável com o
Estado do Ceará: Projeto Mata Branca,
de US$ 10 milhões, com recursos do GEF
(Global Environment Facility, do BIRD),
e o Projeto de Preparação do Programa
Cidades I, de US$ 850 mil, com apoio do
PHRD (Japan Policy and Human Resources
Development Fund, do BIRD).

•

Em elaboração 4 outros acordos de
Cooperação Financeira não Reembolsável,
no valor de US$ 1,6 milhão: (i) apoio à
preparação do Programa Cidades do
Ceará II, provenientes do Fundo Fiduciário
de Cooperação Técnica Portuguesa e do
Fundo Geral de Cooperación da Espanha,
ambos administrados pelo BID; (ii) apoio
à preparação e implementação do
Programa de Apoio às Reformas Sociais
do Ceará (Proares II), com o patrocínio
do JSF/BIRD. (iii) apoio à preparação
do Programa Piloto de Manutenção
Rodoviária, oriundo do Fundo para a
Preparação de Projetos de Infraestrutura
– FraFund/BID.

•

Celebração de 18 Contratos de Gestão,
por meio de várias Secretarias Setoriais
com Organizações Sociais, perfazendo
um total de R$ 141,2 milhões.

Governo

Implantação da Programação fisicofinanceira nos sistemas SIAP/Webmapp.

•

Integração do Webmapp com a Gestão
Pública por Resultados (GPR).

•

Elaboração de metodologia para
monitoramento dos projetos prioritários
do Mapp, baseado no PMBOK.

•

Desenvolvimento do Sistema de Solicitação
e Controle de Limites Financeiros ao
COGERF.

•

Desenvolvimento das novas rotinas de
acompanhamento e monitoramento de
projetos prioritários.

FECOP

•

1 em que a CAGECE é a mutuaria. O
total dos projetos a R$ 1,518 bilhão,
enquanto o saldo a desembolsar é de R$
1,038 bilhão.

Aprovação de 77 projetos, com um valor
total de R$ 244,6 milhões, vinculados a
10 Secretarias de Estado. Dos recursos
aprovados, 86% estão concentrados nas
Secretarias do Desenvolvimento Agrário,
do Trabalho e Desenvolvimento Social,
das Cidades e da Educação.

Prêmio Ceará Vida Melhor
•

Monitoramento da execução dos
projetos sociais, implementados pelos
30 municípios ganhadores do Prêmio,
que envolveu recursos no valor de
R$ 1,5 milhão.

Cooperação Técnico-financeira
•

Contratação de 13 projetos, 12 dos
quais tendo o Estado como mutuário e
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Gestão

•

Suprimentos de Pessoas

•

•

•

•

•

Reavaliação do planejamento estratégico
da SEPLAG com o fim de melhor adaptálo ao novo modelo de gestão e torná-lo
compatível com o papel institucional da
Secretaria.
Levantamento dos processos que tramitam
pela Secretaria, com a descrição do
seu trâmite, tendo sido documentados
nada menos que 100 processos de
todas as áreas da SEPLAG. Edição de 4
Revistas, com a divulgação das atividades
desenvolvidas pela SEPLAG e de suas
Vinculadas.
Realização, nos dias 19 e 20/10/2009,
do II Congresso Ceará Gestão Pública,
no Hotel Vila Galé, com a participação de
mais de 850 pessoas, entre participantes
propriamente ditos e palestrantes de todo
o território nacional.
Implantação do novo Modelo de
Avaliação de Desempenho. Após a
conclusão dos trabalhos, foi feito um
trabalho de sensibilização por uma
consultora especialmente contratada.
Na oportunidade, foi distribuído o
manual “Avaliação de Desempenho
2009”, contemplando as políticas e
procedimentos definidos para o novo
processo.
Realização de 15 eventos “Café com
Debate”, com palestras proferidas
por experts em diversos assuntos de
interesse do Estado. O evento vem sendo
promovido pela SEPLAG, em parceria
com o CORECON-CE, com grande
êxito, desde dezembro 2008, em cada
última sexta-feira do mês.
Implantação da agenda de gestão, por
meio de uma parceria SEPLAG/Órgãos
Estaduais, com o fim de auxiliar as demais
Setoriais com ações para a melhoria
contínua da gestão pública.
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de

Pessoas

•

Acompanhamento dos concursos
públicos da SEFAZ, SEJUS, SESA( Médio
e Nível Superior), DETRAN, PMCE
(Policia Militar) , CBMCE (Corpo de
Bombeiro Militar), (SSPDS) Delegado de
Policia Civil e Escrivão de Policia Civil,
ADAGRI, SEMACE, SEDUC e da seleção
de servidores temporários do DER e
SEPLAG.

•

Análise e acompanhamento da inserção
de cerca de 1.200 estagiários (níveis
médio e superior) nos órgãos/entidades
do Poder Executivo, proporcionando
a complementação do ensino e
aprendizagem a estudantes do nível e
nível superior.

•

Elaboração dos Manuais de Concurso
Público, Seleção de Estagiários e Cessão
de Servidor.

•

Realização de Encontro de Gestores de
RH no Poder Executivo.

•

Efetivação de 3.064 nomeações/
designações de cargos em comissão;
2.788 exonerações/cessar efeitos; 1.881
nomeações em cargo efetivo; 5.983
certidões emitidas, com identificação de
acumulações ilícitas de cargos públicos,
no âmbito do Poder Executivo Estadual.

•

Participação no desenvolvimento do
Sistema Informatizado de Autorização
de Cargos Comissionados - SIACC,
com o objetivo de desburocratizar e
descentralizar o processo de autorização
para nomeação dos cargos comissionados
no Estado.

Plano de Cargos e Salários/ Avaliação de
Desempenho e Ascensão Funcional
•

Análise e emissão de pareceres técnicos
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em 1.082 processos de ascensão
funcional, estabilidade e outros assuntos
relacionados a gestão de carreiras do
Poder Executivo Estadual.
•

•

•

Encaminhamento para publicação de
processos relativos à ascensão funcional
de 21.740 servidores.
Elaboração de minutas de lei para a
implantação dos itens negociados para
a carreira de Médico Legista, Magistério
– grupo MAS, Agente Penitenciário,
Gratificação de Desempenho da SEMACE
e ADAGRI.

•

Realização de treinamento sobre utilização
do SISTER – Sistema de Controle de
Terceirização, em parceria com a COTEC,
para 57 órgãos/entidades, com a
participação de 128 pessoas.

•

Elaboração de instrução normativa
para padronizar contratação de serviços
terceirizados de natureza contínua.

•

Treinamento sobre recadastramento
para os representantes dos 53 órgãos
do Estado.

•

Recadastramento dos servidores ativos,
objetivando agilizar os processos de
recursos humanos, apoiar as decisões
governamentais, conhecer o perfil
do servidor, para definir políticas de
valorização e melhorar o aproveitamento
de suas habilidades e competências,
e dar suporte aos estudos atuariais da
Previdência, já tendo sido recadastrados,
até novembro/2009, 19.080 servidores.

Envolvimento na implantação do novo
modelo de Avaliação de Desempenho
do Estado, que alinha as iniciativas
estratégicas do Governo para o alcance
dos resultados estratégicos.

Gestão da Folha de Pagamento
•

Criação e atualização das tabelas de
funções, códigos e verbas no Sistema de
Folha de Pagamento - SFP, bem como
alimentação e atualização do Guia Prático
de Vantagens e Descontos – GPDV.

•

Preparação do novo modelo de Gestão
das Consignações.

•

Implantação de um sistema de apoio
à decisão da folha de pagamento, em
parceria com a Universidade Federal do
Ceará.

Mesa de Negociação
•

Realização de 15 reuniões, sendo 12
ordinárias e 3 extraordinárias, para
discussão de temas de natureza econômica
(PCCS do grupo SES/ATS, DETRAN,
Agentes Penitenciários, Peritos Legistas,
Polícia Militar e Civil) e outros: assédio
moral; plano de saúde; ampliação
de carga horária dos servidores;
consignações, etc.

•

Acompanhamento do funcionamento
das 12 mesas setoriais instituídas dos
seguintes Órgãos: SEPLAG, SRH, SDA,
SECITECE, SSPDS, STDS, SEFAZ, SECULT,
CGE, SESA-SUS, SEDUC e SEJUS.

Gestão da Terceirização
•

Implantação de melhorias no sistema
de terceirização, em parceria com a
COTEC e CGE, com relatórios gerenciais
e integração com o SIAP/SAC.

•

Realização do seminário sobre
terceirização, que contou com a
participação de aproximadamente 120
representantes de diversos órgãos do
Poder Executivo e dos Tribunais de Contas
do Município e do Estado.
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Desenvolvimento de Pessoas
•

Instituição da Escola de Gestão Pública,
por meio da Lei 14.335, de 20/04/2009,
criada com o objetivo de desenvolver o
processo educacional em gestão pública
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010
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Mérito Funcional e do Prêmio do Mérito
Funcional.
Programa Nacional de Apoio à
Modernização da Gestão e do
Planejamento dos Estados e do Distrito
Federal (PNAGE).

•

Capacitação de 1.551 servidores/
empregados públicos, em diversos cursos,
na modalidade presencial.

•

Criação do Núcleo de Educação a
Distância Governamental - @NedGov,
ambiente virtual, que utiliza a plataforma
moodle, através do qual foi possibilitada
a participação de 126 servidores/
empregados públicos estaduais e
municipais no Curso Desenvolvimento
Territorial.

•

Assinatura de 16 contratos, totalizando R$
1,5 milhão, destacando-se, dentre outros,
a reforma das instalações do prédio da
Previdência e Perícia, a logística das oficinas
do PPA, a aquisição de equipamentos e de
infraestrutura de informática, a aquisição
de material permanente e a contratação
de consultorias.

•

Continuidade ao Programa de Formação
e Escolarização do Servidor Público com
a manutenção de 17 núcleos, com 28
turmas de ensino fundamental e médio, e
551 alunos, com o objetivo proporcionar
a conclusão dos seus estudos.

•

Execução de despesas elegíveis (inscrições
em congressos, cursos e seminários,
aquisição de passagens e pagamento de
diárias), com um valor aproximado de R$
100 mil, traduzidas em cerca de 80 novas
oportunidades de capacitação.

•

Realização do Programa Qualidade
de Vida, atendendo 1.828 servidores
por meio de: (i) 12 ações no âmbito
corporativo, entre Palestras; Trilhas
Ecológicas, no Parque Adahil Barreto e
no Parque Botânico; Oficinas Gestão de
Qualidade de Vida e Arte de Respirar;
Curso de Finanças Pessoais; e Passeio
Ecológico, no Rio Ceará; e (ii) atividades
sistemáticas do Programa Qualidade
de Vida, na SEPLAG, com Yoga, Coral,
Dança de Salão, Teatro e Ginástica
Laboral

•

Elaboração de 18 processos licitatórios,
no valor estimado de R$ 4,2 milhões,
incluindo consultorias organizacionais,
capacitações, aquisição de equipamentos
e desenvolvimento de sistemas.

•

•

Estabelecimento de regras para
o financiamento de cursos de pósgraduação para servidores/empregados
públicos do Poder Executivo, conforme a
Lei nº 14.367, de 10/06/200.
Realização da Semana Estadual do
Servidor Público, em parceria com a
Casa Civil, SECULT, SESPORTE, STDS e
SEINFRA, com outorga da Medalha do
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Gestão do Sistema de Editoração Eletrônica
de Documentos Oficiais do Estado do
Ceará (EDOWEB).
•

Atualização da base dos usuários do
EDOWEB.

•

Integração das bases de dados dos
aplicativos EDOWEB e SIRE-RH, relativos
aos documentos de aposentadoria.

•

Estudo para padronização de modelos
de documentos de atos/portarias, em
atendimento a diretrizes definidas no
redesenho do Processo de Nomeação e
Exoneração de Cargo em Comissão.

•

Revisão/atualização no ambiente de
produção de aproximadamente 290
documentos do EDOWEB.
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para servidores/empregados públicos,
visando o aprimoramento da qualidade
dos serviços ofertados ao cidadão.
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Redesenho de Processos
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•

•

•

•

•

Redesenho do processo de Emissão de
Certidão de Contagem de Tempo de
Contribuição, contemplando as etapas
de instrução do processo pelas setoriais,
análise e emissão da certidão pela
Coordenadoria de Previdência.
Redesenho e elaboração das propostas
de melhorias do processo de Averbação
e Desaverbação de Tempo de Serviço,
envolvendo as etapas: instrução do
processo, análise do processo e expedição
da certidão.
Redesenho do processo de Concessão de
Pensão, envolvendo pensão provisória e
pensão definitiva, com a realização de
12 reuniões do GT, com o envolvimento
dos órgãos Seplag, Seduc, Sesa, PMCE,
PGE e Casa Civil.
Redesenho do processo de Concessão
de Identidade Civil, realizado na
Coordenadoria de Identificação Humana
e Perícias Biométricas (CIHPB), envolvendo
a identificação do usuário, perícia
papiloscópia e expedição do documento.
Foram realizadas 15 reuniões do GT,
composto pela Seplag, membros da
SSPDS e voluntário do GESPÚBLICA.
Redesenho do processo de Nomeação
e Exoneração de Cargos de Provimento
em Comissão, contemplando os
subprocessos: Autorização, Emissão do
Instrumento Legal, Análise, Publicação
e Cadastro na Folha de Pagamento,
com a realização de 10 reuniões do GT,
composto por servidores da Seplag, Casa
Civil, Gabgov e PGE.

Análise de leis e decretos de criação
e/ou revisão estrutural de órgãos e
entidades.
•

Análise de Projeto de Lei criando entidade
gestora da Previdência Estadual.
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•

Elaboração e análise de propostas de
reestruturação organizacional dos órgãos:
SECITECE, SEJUS, DPG, ARCE, SEDUC,
CEE, STDS, SEPLAG, ETICE, CGE,
FUNTELC, ADAGRI, EMATERCE, SEMACE,
SDA, COGERH e CEARAPORTOS.

•

Elaboração e análise de propostas de
regulamento dos seguintes órgãos:
SSPDS, SEPLAG, CEE, ETICE e CGE.

•

Definição e disseminação de metodologia
de Planejamento Estratégico.

Diagnóstico Administrativo e Estruturação
Organizacional em órgãos estaduais
•

Elaboração de Diagnóstico e de Proposta
de Reestruturação Organizacional da
FUNCAP, SEJUS, FUNTELC e SEMACE.

Núcleo Estadual do GesPública.
•

Autoavaliações: Hospital de Maracanaú,
Procuradoria Geral de Justiça, Prefeitura
de Caucaia, Prefeitura de Brejo Santo,
Hemoce, Guarda Municipal e Escola de
Aprendizes Marinheiros.

•

Simplficação de processos: Ministério
da Fazenda no Ceará, Hospital de
Maracanaú, Secretaria do Planejamento e
Gestão, Hospital de Messejana, Hospital
Universitário Walter Cantídio, Escola de
Aprendizes Marinheiros e Hospital Albert
Sabin.

•

Lançamento do Prêmio Ceará Gestão
Pública (04/04/2009); inscrições de 13
organizações candidatas ao Prêmio (6 do
Governo Federal e 7 do Governo Estadual);
mobilização de 21 examinadores para
os relatórios do PCGP e de 4 juízes; e
entrega do Prêmio, em 20 de outubro,
com as presenças do Vice-Governador
do Estado e do Gerente do Programa
Nacional do GesPública.

•

Capacitação, no Ceará, de cerca de
400 servidores públicos, nos produtos
oferecidos pelo Gespública.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010
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•

Assinatura de 7 adesões ao Programa
Gespública pelos seguintes órgãos:
Hemoce, Prefeitura de Cauca i a ,
Guarda Municipal, Gerência Regional
do Ministério da Fazenda, Hospital
Universitário, Maternidade Escola e
Escola de Aprendizes Marinheiros.
Assinatura de 12 termos de adesão de
órgãos voluntários.

com 80 participantes, totalizando 93
cursos, com 1.630 participantes.
Gestão Previdenciária
•

Re c a d a s t r a m e n t o d o s s e r v i d o r e s
inativos.

•

Elaboração, por meio de empresa
especializada, de estudo e levantamento
do déficit atuarial do RPPS/SUPSEC, tendo
em vista garantir uma gestão responsável
para sustentabilidade do Sistema.

•

Realização de reforma de prédio próprio,
para unir, em um só ambiente, as
atividades da Previdência Social e da
Perícia Médica, visando à melhoria do
atendimento dos beneficiários do Sistema
e à facilitação das ações de concessão
de benefícios previdenciários decorrentes
de invalidez e incapacidade para o
trabalho.

•

Desenvolvimento, via Escola de Gestão
Pública do Ceará, de diversos cursos a
distância, com foco em Previdência Social,
visando a capacitação de servidores
e colaboradores de todos os órgãos
e entidades da Administração Pública
Estadual.

•

Levantamento da legislação previdenciária
relativa ao RPPS/SUPSEC, para formação
de coletânea e elaboração do Manual da
Previdência Social Estadual.

Gestão de Recursos Logísticos e de
Patrimônio
•

Realização de 426 vistorias em imóveis
sob a responsabilidade de vários órgãos
estaduais.

•

Depuração do cadastro único de veículos
da frota oficial a serviço do Estado,
totalizando 7.364 veículos.

•

Realização de três seminários para
implantação das redes de relacionamentos
com os órgãos setoriais nas áreas de
gestão de imóveis, gestão de frota e
gestão de matéria.

•

Encaminhamento de 500 processos à
PGE, relativos à regularização de imóveis
públicos de propriedade do Estado.

Programa de Ação Integrada para o
Aposentado – PAI
•

•

•

Atividades socioeducativas e culturais, com
a realização de 77 cursos e atividades da
programação sistemática (38 no primeiro
semestre e 39, no segundo), com 1.340
participantes.
Realização de 12 cursos extras, com
210 participantes: Ética e Sabedoria
Popular, Espiritualidade e Afetividade,
Criar e Sentir, Criativa Idade (sandálias,
chaveiros, bonecas, velas e sabonetes
decorativos).
Realização de 4 cursos do Projeto Pipa,
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Perícia Médica do Estado
•

Elaboração de padronização de exames
médicos complementares para admissão
no serviço público estadual.

•

Agendamento da perícia dos militares.

•

Criação de Juntas para realização de
perícias para isenção de imposto de
renda e invalidez de dependentes para
servidores estaduais.
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•

Elaboração de relatórios gerenciais.

•

Elaboração da Cartilha do Servidor.

•

Digitalização de prontuários da Perícia
Militar; (i) realização de Encontro da
Perícia Médica com o Conselho Regional
de Medicina.

•

Re a l i z a ç ã o d e C u r s o d e Pe r í c i a
Psiquiátrica

•

Elaboração de Padronização de Tempo
de Licenças Médicas Iniciais.

•

Reforma da Estrutura Física da Perícia.

•

Elaboração de Instrução Normativa
com vistas a melhor caracterização das
doenças graves infecciosas e incuráveis,
de que trata o artigo 89, da Lei 9826, de
14/05/07.

•

•

•

•

•

Reformulação e modernização do sistema
de atendimento e da estrutura física da
recepção central do ISSEC, bem como a
renovação e qualificação do quadro de
atendentes.

•

Realização de 4 Campanhas Educativas
de Saúde, voltadas para a prevenção da
saúde dos servidores estaduais, sediadas
na SEPLAG, SEDUC, ISSEC e Congresso
Ceará Gestão Pública.

•

Implantação do Sistema de Gestão para
Resultados (GPR), com a definição e
execução dos 34 planos de ação previstos
por ocasião da construção da Matriz GPR
do ISSEC.

•

Criação do Sistema de Premiação das
Equipes por Alcance de Resultados, a
partir da conclusão com êxito dos Planos
de Ação desenvolvidos em 2009

Realização de 29.982 perícias médicas.

Saúde do Servidor Estadual
•

da atuação da Comissão de
Desburocratização, objetivando agilizar
ações, evitar desperdício, economizar
tempo e gasto.

Viabilização do processo licitatório para a
contratação dos especialistas em plano de
saúde para assessorar o ISSEC, no Projeto
do Plano de Saúde do Servidor.
Execução do Programa de Capacitação
dos Servidores do ano de 2009,
constando de cursos nas áreas de gestão,
auditoria de saúde, direito, contabilidade,
atendimento, marketing, brigada de
incêndio, licitação e contratos públicos,
e outros.
Realização do Diagnóstico do Sistema
Atual de Assistência à Saúde, com ênfase
nos estudos atuariais e da tecnologia da
informação, além da apresentação dos
modelos alternativos de gestão de plano
de saúde e da montagem das tabelas de
preços das mensalidades a serem pagas
pelos servidores.
Remodelagem e simplificação dos
processos administrativos através
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Gestão de Compras
•

Implantação de um novo Sistema
de Abastecimento da Frota veicular/
maquinário, com cartão magnético.

•

Assessoria ao Metrofor no que concerne
aos estudos do modelo de abastecimento
para os trens de Fortaleza, à pesquisa
de empresas para fornecer base SKID
a ser utilizada para abastecimento dos
trens do Cariri, à elaboração do Termo
de Referência e Edital para aquisição de
óleo diesel para os trens de Fortaleza e
do Cariri, e à elaboração do Termo de
Referência e Edital para locação.

•

Implantação do Módulo de Planejamento
Anual de Compras no Sistema de Registro
de Preços.
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

•

Publicação do Manual do Fornecedor;
implantação e implementação do Portal
de Compras do Estado, com 209.563
visitas ao site.

•

Realização de 1.328 inscrições, de 584
renovações e 12.327 atualizações de
certidões no Certificado de Registro
Cadastral (CRC).

de Variação Salarial – FCVS: 13.245
contratos pertencentes ao Estado do
Ceará/ COHAB -Ce, no valor de R$
37.986.456,87 (trinta e sete milhões,
novecentos e oitenta e seis mil,
quatrocentos e cinqüenta e seis reais e
oitenta e sete centavos).
•

Total acumulado dos créditos validados
(RCV) até 2009: 7.284 créditos, no valor
de R$ 28 milhões.

•

Habilitação de 278 créditos ao FCVS.

•

Depuração de 2.984 contratos.

•

1ª fase concluída (identificação dos
imóveis).

Elaboração de 5.561 recursos
administrativos para revisão nos contratos
negados parcial ou total com a Caixa
Econômica Federal.

2ª fase iniciada (elaboração dos memoriais
descritivos e croquis e envio à Prefeitura
de Fortaleza para análise).

Créditos cedidos à Caixa Econômica
Federal/Carteira Imobiliária do SFH e
Mutirões Habitacionais

•

Conjuntos Habitacionais João Paulo II
e Planalto das Goiabeiras, aguardando
parecer da Procuradoria Patrimonial do
Município de Fortaleza.

•

•

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.

Total acumulado dos créditos habilitados
até o ano de 2009 ao Fundo de
Compensação das Variações Salariais –
FCVS: 37.258 contratos, no valor de R$
162 milhões.

•

Depuração de 4.561 contratos.

•

Elaboração de 3.254 recursos
administrativos para revisão dos contratos
negados parcial ou total junto à CAIXA.

•

Regularização de 789 cadastros de
mutuários no Cadastro Nacional de
Mutuários – CADMUT.

•

Atendimento de 10.543 mutuários e
mutirantes; e (c) emissão/ liberação de
958 escrituras.

Liquidação e Extinção
Regularização Fundiária
Conjunto JOSÉ WALTER / Conjunto CEARÁ
•

•

Áreas remanescentes institucionais e
equipamentos comunitários:

Continuidade na legalização dos
terrenos de propriedade da COHABCE, onde estão edificados blocos e
demais prédios que constituem o Centro
Administrativo Governador Virgílio Távora
– CAMBEBA.

Carteira Imobiliária

Pesquisa e Estratégia Econômica

Créditos da COHAB-CE/Estado do Ceará

•

•

Total acumulado dos créditos habilitados
até 2009 ao Fundo de Compensação
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Elaboração de diversos estudos e
propostas de políticas, abordando os
fatores de crescimento econômico, as
desigualdades econômicas regionais,
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a inserção do Ceará na economia
internacional, a economia rural, o setor
industrial e o setor de serviços.
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•

•

•

Calculo e/ou divulgação de: (i) 6
Relatórios do Produto Interno Bruto (1
Estadual, 1 Municipal e 4 Trimestrais);
(ii) 4 Relatórios Trimestrais do Tesouro
Estadual (acompanhando as receitas e
despesas orçamentárias e o endividamento
estadual); e (iii) 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).
Realização/elaboração de 9 estudos,
nas suas diversas áreas de atuação, a
saber: “Caracterização socioeconômica e
geográfica dos municípios que compõem
o Complexo Industrial e Portuário do
Pecém (CIPP)”, “Sustentabilidade das
contas municipais cearenses”, “Renda
do trabalho, renda de transferências
e desigualdade: uma nova proposta
de investigação empírica da curva de
Kuznets para o Ceará”, “Estudo sobre
as exportações cearenses de calçados”,
“Elaboração de estudo de viabilidade
econômico-financeira para a implantação
de um porto seco na região do Cariri”,
“Análise da distribuição espacial dos
produtos exportados pelos municípios
cearenses”, “A indústria cearense com
foco na distribuição do emprego e da
produção no espaço territorial do estado”,
“Precipitação e a economia cearense:
uma análise de painel municipal” e “O
impacto do varejo moderno na economia
cearense”.
Realização do cálculo dos índices
utilizados para a distribuição da cotaparte do ICM-S dos municípios.
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•

Pa r t i c i p a ç ã o n a s n e g o c i a ç õ e s e
coordenação da operação SWAP
II, fazendo o acompanhamento dos
indicadores firmados com as diferentes
áreas, o que contribui não só para a
interação entre as setoriais mas também
para a obtenção de resultados cada vez
mais promissores para o Estado.

•

Realização de estudos e propostas de
políticas na área social, que buscam
reduzir as desigualdades regionais, a
melhoria da educação e das condições
de saúde no Estado e o combate à
pobreza.

•

Realização de Projeção Populacional
dos Municípios do Ceará e do
Acompanhamento da Nova Lei do
ICMS.

•

Elaboração de cartilha sobre e cota-parte
do ICMS.

•

Assinatura de convênios, no âmbito da
Política de Capacitação e Aprimoramento
dos Recursos Humanos, com as seguintes
instituições: IPEA, Fundação Itaú Social
e IBGE, visando a uma maior interação
na obtenção de dados, para subsidiar a
avaliação e propostas de programas do
Estado.

•

Atualização dos estudos geográficos
na internet, como a publicação Ceará
em Mapas, que é composta de mapas
temáticos, abordando aspectos ligados
a informações político-administrativas,
fisiográficas, demográficas,
infraestruturais, sociais e econômicas.

•

Elaboração de pareceres e a prestação de
assessoria técnica à Assembléia Legislativa
sobre limites municipais e estaduais do
Estado do Ceará, utilizando-se, para
tanto, do material cartográfico oficial e
da análise da legislação vigente.
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•

•

Lançamento do Projeto Ceará em Mapas
Interativo, que consiste em um sistema
de informações georreferenciadas para
internet (SIG-WEB), gerado a partir
de software livre e capaz de realizar
consultas e análises utilizando dados
georreferenciados e cartográficos, como
imagens de satélite, fotos aéreas, mapas
de indicadores socioeconômicos, vias de
acesso, rios, localidades, equipamentos,
etc. O Projeto foi premiado pelo Governo
do Estado do Ceará, com o Prêmio de
Mérito Funcional-2009.
Coordenação da realização do V
Encontro Economia do Ceará em Debate,
que contou com 260 participantes, e
apresentação de diversos estudos sobre
a realidade cearense.

Políticas de Tecnologia
Comunicação

Conclusão do lançamento das fibras
ópticas e ramificações, interligando os
órgãos do Governo situados em Fortaleza
e Região Metropolitana.

•

Contratação de 2 links de 152 Mbps
de serviços de backbone internet, para
atender a demanda dos participantes de
rede governamental do Estado do Ceará
instalado no prédio da Etice.

•

Hospedagem dos equipamentos do Ponto
de Troca de Tráfego de dados, conforme
especificações do NIC.BR.

Cinturão Digital do Ceará
•

Instalação de 200 km de fibras óticas,
da rota que compreende o trecho de
Caucaia até Sobral.

•

Iniciado processo de instalação das
antenas, com rádio Wimax (dando
prioridade a Fortaleza, e, em seguida,
nos trechos onde já estiver lançada a fibra
no interior).

•

Capacitação e certificação de profissional
da Empresa na tecnologia Wimax, durante
realização do Wimax Forum 2009, em
Miami, nos EUA, visando capacitação
para gerenciamento da ferramenta,
contribuindo para seu uso no projeto.

•

Realização das licitações que visaram
adquirir os equipamentos da última milha:
torres, mastros, site survey, estações
terminais de rádios remotos e estações
rádio-bases.

da Informação e

Nova rede de troca de trafego de
dados entre os Órgãos do Governo
(GigaforGov).
•

•

Instalação de 400 km de fibras óticas,
compreendendo os trechos entre Pacajus
e Morada Nova, de Pacajus a Beberibe e
de Pacajus a Fortaleza.
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Certificação Digital
•

Aquisição de unidades certificadoras
digitais (tokens) para Secretarias e
Vinculadas e testes e validação de uso
das unidades certificadoras digitais por
parte dos gestores estaduais.

•

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.

Escritório de Gerência de Projetos
•

Levantamento das atribuições dos técnicos
da ETICE para subsidiar a elaboração da
matriz de responsabilidades.

•

Definição e construção de ferramenta
informatizada para gerência de
projetos.
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Sistema de Gestão Governamental por
Resultados

•

Conclusão da especificação da
engenharia de software do Módulo
do Ciclo Orçamentário do Estado que
implementará os Processos do Ciclo
Orçamentário.

•

Validação dos recursos específicos do
framework Java S2GPR.

Planejamento e Gestão

Módulo de Compras Governamentais:
•

Revisão da documentação técnica dos
processos de Compras Governamentais
do Estado.

•

Implementação do submódulo de Pregão
Eletrônico.

•

Implementação de 15% das funcionalidades
do módulo de ciclo orçamentário.

•

Implementação do submódulo de
Catálogo de Materiais.

•

Construção dos casos de testes e validação
das funcionalidades construídas.

•

Validação das funcionalidades de Pregão
Eletrônico junto à Procuradoria Geral do
Estado.

Arquitetura do S2GPR:
•

Modelagem do Portal de Segurança.

Planejamento de implantação do
submódulo de Pregão Eletrônico.

•

Suporte ao desenvolvimento - Pregão e
SGO.

•

Especificação tecnológica: auditoria de
dados e relatórios.

•

Especificação e implementação da IHC.

•

Análise, treinamento e prova de conceito
do JBoss ESB.

•

Módulo de Contabilidade:
•

•

Conclusão da especificação da engenharia
de Software do Módulo de Contabilidade
do Estado, que implementa os Processos
da Contabilidade do Estado.
Implementação de 5% do módulo de
contabilidade – manutenção do plano
de contas.

Módulo de Patrimônio:
•

Conclusão da documentação dos
Processos da Gestão do Patrimônio do
Estado.

•

Conclusão da especificação da engenharia
de software do Módulo de Gestão do
Patrimônio do Estado, que implementará
os Processos da Gestão do Patrimônio
do Estado.

Estratégias de Tecnologia da Informação
e Comunicação
•

Atualização e realização de gestão do
Portal de Software Livre do Governo do
Estado, contemplando a manutenção de
notícias, fóruns virtuais, biblioteca, com
informações sobre eventos, legislação,
publicações, orientações técnicas e casos
de sucesso sobre software livre.

•

Realização de dois seminários de
Acompanhamento do Projeto Software
Livre, com a participação dos órgãos
e entidades estaduais, visando o
acompanhamento das ações de migração
e o fortalecimento de um ambiente
colaborativo.

•

Realização de vários cursos de capacitação
em software livre, como: BrOffice (11

Módulo de Ciclo Orçamentário (Planejamento
e Execução Orçamentária):
•

Conclusão da documentação dos
Processos do Ciclo Orçamentário do
Estado.
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turmas e 136 alunos), Java (8 turmas e
120 alunos), Linux Básico (8 turmas e 114
alunos), Linux Avançado (4 turmas e 61
alunos), PostSQL Básico (8 turmas e 115
alunos), PostSQL Avançado (4 turmas e
59 alunos), Zope Plone (4 turmas e 49
alunos), e Joomia (1 turma e 16 alunos),
totalizando 48 turmas, com 670 alunos.

•

Elaboração e publicação de Instrução
Normativa sobre os procedimentos
para liberação de recursos financeiros
orçamentários referentes à TIC e
procedimentos aplicáveis aos processos
administrativos de aquisição de bens e
contratação de serviços, no âmbito da
Administração Pública Estadual.

Realização e avaliação da pesquisa
de satisfação dos usuários com as
áreas de TIC dos órgãos e entidades
estaduais, visando aferir o resultado
dessas áreas e propor melhorias em
futuras realizações.

•

Redesenho e documentação do processo
de Monitoramento do Orçamento de
TIC.

•

Definição e publicação dos padrões de
URL e Endereçamento Eletrônico para o
Estado do Ceará.

•

•

Implementação da Premiação de Projetos
de Inovação, Uso de Software Livre,
inclusão sociodigital e TI Verde, com
o objetivo de atender aos princípios
de democratização, transparência e
efetividade das ações. A Premiação visa
reconhecer a qualidade dos serviços dos
órgãos/entidades do Governo do Estado
do Ceará.

Desenvolvimento e Implantação do
Sistema de Almoxarifado Corporativo –
SIGA, cujo objetivo é agilizar o processo
de cadastro de entrada e saída no
almoxarifado.

•

Implementação do Sistema de Avaliação
de Desempenho – SADGov , que se
encontra em processo de implantação na
SEPLAG e será base para a informatização
do processo de avaliação de desempenho
nas demais instituições estaduais.

•

Implementação do Sistema de Concursos
Públicos, que visa automatizar o
processo, objetivando a manutenção
das informações de um concurso desde
o processo inicial identificado pela
disponibilização do edital e abertura do
concurso até o resultado individual e
coletivo dos candidatos, a fim de manter
um banco de dados ativo.

•

Implementação do Módulo de Créditos
adicionais do SIOF, visando descentralizar
as solicitações de suplementações e
anulações de dotações orçamentárias de
modo a agilizar o processo de decretos
e permitir que as setoriais acompanhem
como está o trâmite de suas solicitações
pela Web.

•

•

Elaboração do ranking dos sites
institucionais dos órgãos e entidades
estaduais do Governo do Ceará, com
critérios definidos conforme Resolução
nº 3/2008, que dispõe sobre Padrões de
Identidade Visual.

•

Elaboração da proposta de Padrão de
Nível Hierárquico e Estruturas de TIC,
visando obter maior eficiência e eficácia
dos serviços prestados a entidades
estaduais, em benefício do cidadão
usuário.

•

Elaboração do documento legal para
desburocratização da doação de
equipamentos de TIC, visando atender
aos novos preceitos da TIC Verde e da
contenção do Lixo Digital.
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I n f r a e s t r u t u r a d a Te c n o l o g i a s d a
Informação e Comunicação

257

Planejamento e Gestão

GESTÃO ÉTICA, EFICIENTE E PARTICIPATIVA

GESTÃO ÉTICA, EFICIENTE E PARTICIPATIVA

Planejamento e Gestão

•

•

Implementação do Sistema de Gestão
da Capacitação, que é um sistema
que foi concebido para que a extinta
Coordenadoria de Desenvolvimento de
Pessoas da SEPLAG, atual Escola de
Gestão Pública do Estado, possa gerir,
com uma maior eficiência, o processo
de capacitação dos servidores do Poder
Executivo do Estado do Ceará.

•

Planejamento Orçamentário
•

Elaboração dos instrumentos de
planejamento para o período (Lei de
Diretrizes Orçamentária, Lei Orçamentária
Anual, Manual Técnico do Orçamento,
Leis e Decretos de Créditos Adicionais).

•

Elaboração de relatórios quadrimestrais
de execução orçamentária do Estado e
disponibilizar na internet.

•

Aperfeiçoamento do sistema de créditos
adicionais de forma compatível com o
Sistema Integrado SIC, capaz de gerenciar
todas as informações relativas aos
créditos orçamentários de forma on-line,
substituindo o envio de papéis impressos,
modernizando a gestão orçamentária no
Estado do Ceará.

Implantação da nova Intranet da SEPLAG
utilizando Software Livre.

2010 | Propostas
Planejamento, Orçamento e Gestão

Planejamento Governamental
•

Avaliação do Plano Plurianual relativa ao
período 2008/2009.

•

Realização de 14 Oficinas Regionais
d e P l a n e j a m e n t o Pa r t i c i p a t i v o e
Regionalizado para prestação de contas
da ação do Governo nas regiões, período
2007/2009.

•

Realização do IV Fórum Estadual
d e P l a n e j a m e n t o Pa r t i c i p a t i v o e
Regionalizado.

•

Elaboração e envio da Mensagem 2010
à Assembléia Legislativa, com foco nas
principais realizações/resultados do
Governo no ano de 2009, e com alguns
destaques na realização da gestão
2007/2009.

•

Elaboração e envio, ao Tribunal de Contas
do Estado, do Relatório das Principais
Realizações/Resultados de 2009.

Gestão
•

por
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Monitoramento das Ações de Governo
•

Elaboração de relatórios mensais
de monitoramento dos projetos de
investimento, visando subsidiar os gestores
de informações estratégicas.

•

Implantação e consolidação da
metodologia de monitoramento de
projeto.

•

Aperfeiçoamento das novas rotinas de
acompanhamento e monitoramento de
projetos.

•

Desenvolvimento de rotinas de solicitação
e controle de atividades de custeio
finalístico; manutenção e aprimoramento
dos sistemas SIAP e WebMapp.

•

Aprimoramento do Sistema de solicitação
e controle de limites financeiros através da

Resultados

Reestruturação das Matrizes setoriais de
GPR, considerando a revisão do PPA
2010-2011.

Elaboração do Relatório de Desempenho
Setorial – RDS, com aprovação pelo
BIRD, de oito relatórios referentes às
secretarias escolhidas, que se constituem
indicador de desembolso da operação de
crédito SWAP II.
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Rede Estadual
•

•

•

de

Planejamento

Implantação da Rede Estadual de
Planejamento e dos Escritórios de Projetos
nas seguintes Secretarias: SESA; SECULT;
SECITECE; SEJUS; SDA; CEDE; STDS;
SCIDADES; SESPORTE; CONPAM.
Capacitação dos gerentes de projetos
estratégicos, das secretarias piloto,
nas ferramentas a serem utilizadas no
gerenciamento de projetos.
Capacitação das equipes e coordenadorias
de planejamento das secretarias setoriais
citadas acima nas metodologias de
monitoramento e gerenciamento de
projetos.

- PRODETUR Nacional/BID.
- Programa de Desenvolvimento Rural/
BIRD.
Desenvolvimento Institucional
•

Consolidação da sistemática de
acompanhamento dos instrumentos de
planejamento da Secretaria.

•

Edição da Revista Ceará Gestão Pública,
como veículo para a comunicação externa
da Secretaria.

•

Redesenho/documentação de processos
de algumas Unidades Orgânicas da
SEPLAG.

•

Realização do III Congresso Ceará
Gestão Pública.

Desenvolvimento

Realização de avaliação de impacto de
nove projetos financiados pelo FECOP
e monitoramento dos indicadores de
resultado dos projetos em execução.

Capacitação de 1500 servidores/
empregados públicos, em cursos nas
modalidades presencial e a distância.

•

Realização de 5 cursos na modalidade a
distância, por meio do Núcleo de Educação
a Distância Governamental - @NedGov:
Desenvolvimento Territorial; Previdência
Estadual; Gestão de Pessoas; Gestão de
Compras; Gestores de Tecnologias da
Informação e Comunicação.

•

Continuidade ao Programa de Formação
e Escolarização do Servidor Público,
realizando turmas de ensino fundamental
e médio.

•

Realização de 12 ações do Programa
Qualidade de Vida, no âmbito corporativo
e de atividades sistemáticas do Programa
Qualidade de Vida, na SEPLAG.

•

Realização da Semana Estadual do
Servidor Público, em parceria com a
SEPLAG, Casa Civil, SECULT, SESPORTE,
STDS e SEINFRA.

Cooperação Técnico-financeira
•

•

Assinatura de 19 contratos de gestão
com as OS qualificadas pelo Estado,
totalizando R$146.629.321, 00.
Realização de Operações de Crédito
Internas, totalizando R$724.559.000.
- Projeto Rio Cocó/CAIXA.
- Urbanização da Favela do Dendê/
CAIXA.
- PEF II/BNDES.

•

Realização de Operações de Crédito
Externas, totalizando US$317.559.000.
- Desenvolvimento de polos regionais/
BID.
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Pessoas

•

FECOP

•

de
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sua integração com o Sistema Integrado
de Contabilidade e com Sistema de
Acompanhamento de Contratos e
Convênios.
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•

Análise e emissão de pareceres técnicos
nos processos referentes a Afastamento
para Pós-graduação.

Planejamento e Gestão

Modernização

da

Gestão

do

Elaboração de 29 novos processos
licitatórios, alocando recursos do PNAGE
da ordem de US$ 3,7 milhões.

•

Aquisição e/ou 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.

•

Monitoramento da implantação do
processo de Concessão de Pensão, no
que se refere à capacitação de servidores,
publicação da instrução normativa e
adequação do sistema informatizado para
atendimento das alterações propostas no
redesenho.
Implantação do processo de Concessão
de Identidade Civil, realizado na
Coordenadoria de Identificação Humana
e Perícias Biométricas (CIHPB), incluindo
a aplicação do Instrumento Padrão de
Pesquisa de Satisfação (IPPS).

•

Redesenho e implantação do processo de
atendimento na Delegacia de Roubos e
Furtos de Veículos, vinculada à Secretaria
de Segurança e Defesa Social (SSPDS).

•

Gerenciamento da base de dados de
estrutura organizacional e cargos de
provimento em comissão.

Gestão de Recursos Logísticos
Patrimônio
•

•

Implantação do Sistema Corporativo de
Gestão de Almoxarifados SIGA, em todos
os órgãos da Administração Direta do
Poder Executivo.

•

Implantação da política de locação de
imóveis, definindo a legislação pertinente,
formalizando o processo e adequando o
Sistema de Gestão de Bens Imóveis SGBI
e incorporando novas funcionalidades.

•

Proposição de novas legislações de
Patrimônio e Frota, notadamente nas
áreas de: Cessão de Bens Imóveis,
Locação de Imóveis por Parte do Estado,
Cadastro e Classificação de Veículos
Oficiais e Manutenção de Frota.

Gestão Previdenciária
•

Encaminhamento à Assembleia Legislativa,
da proposta de lei para criação da Unidade
Gestora Única do RPPS/SUPSEC.

•

Continuidade do processo licitatório para
contratação de empresa especializada
para desenvolver e implantar a estrutura
administrativa da Unidade Gestora
Única do RPPS/SUPSEC e definir fluxos
processuais.

•

Continuidade do processo licitatório para
aquisição e implantação de sistema de
gestão previdenciária, para administrar
e controlar as atividades do RPPS/
SUPSEC.

•

Transferência das atividades da Previdência
Social para prédio próprio, onde funciona
a Perícia Médica do Estado, reunindo-as
em único local.

•

Finalização do recadastramento de

e de

Consolidação da implantação da rede
de relacionamento de gestão de bens
imóveis, através da realização de cursos,
já contratados, para a capacitação
dos gestores das setoriais nas áreas de
regularização, avaliação e gestão de
bens imóveis.
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Início da implantação do Plano Diretor de
Gestão de Frota (quinquenal) no que se
refere à contratação, através de pregão
eletrônico para registro de preço, de
serviços de manutenção de frota.

Estado

•

•

•
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todos os segurados inativos do SUPSEC,
corrigindo distorções e revendo benefícios
inconsistentes ou irregulares.
•

Gerenciamento do estoque de benefícios
de pensão previdenciária concedidos pelo
extinto Instituto de Previdência do Estado
do Ceará – IPEC.

•

Organização e publicação de coletânea
da legislação previdenciária relativa ao
RPPS/SUPSEC.

•

Continuidade à elaboração do Manual
da Previdência Social Estadual.

•

Intensificação da capacitação da equipe
técnica responsável pela execução das
atividades da Previdência Social Estadual,
inclusive através de intercâmbio com
outros órgãos gestores de regime próprio
de previdência social.

Perícia Médica

do

Digitalização de prontuários médicos da
perícia dos servidores civis.

•

Realização de Seminário de Perícia
Médica, envolvendo as três esferas de
governo: União, Estado e Município.

•

Realização de cursos no âmbito da Perícia
para aprimoramento de funcionários e
profissionais médicos

•

Elaboração do Manual de Perícia
Médica.

•

Revisão e atualização de dispositivos
legais dos benefícios concedidos.

•

Descentralização da Perícia médica.

•

Seleção de novos peritos, sobretudo
psiquiatras para complementar o Corpo
Clínico da Perícia.

•

do

•

Intensificação e diversificação das
Campanhas Educativas de Saúde,
voltadas à promoção do bem-estar,
à prevenção de doenças próprias da
faixa etária predominante dos servidores
estaduais, assim como à redução dos
custos de assistência à saúde.

•

Reformulação e modernização do sistema
de atendimento e da estrutura física
dos demais pontos de relacionamento
com o cliente do ISSEC, bem como
promoção e renovação de parte do
quadro de atendentes, acompanhada de
um processo de capacitação voltado para
a excelência no atendimento.

•

Consolidação do Sistema de Gestão
para Resultados (GPR), por meio
do planejamento, elaboração e
monitoramento dos planos de ação,
focados no cumprimento dos objetivos
estratégicos do ISSEC para 2010.

•

Desenvolvimento e implementação de
sistemas de informatização nos diversos
setores do ISSEC (ponto eletrônico,
material ,almoxarifado, biometria, gestão
de RH, etc.), objetivando racionalizar e
agilizar processos de trabalho, melhorar
a produtividade, economizar gastos com
material e pessoal.

•

Assistência aos usuários da capital e interior,
com o lançamento de um Edital Amplo
de Credenciamento, contemplando uma
grande diversificação de especialidades
médicas e expandindo a rede de hospitais,

Estado

•

Saúde

à saúde, através de uma divulgação
mais eficaz dirigida à ampliação da
rede credenciada de atendimento aos
servidores domiciliados nos municípios
fora da Região Metropolitana de Fortaleza,
bem como ofertar uma melhor política de
preços para atrair mais médicos, hospitais,
clínicas e laboratórios do interior.

Servidor Estadual

Priorização da interiorização da assistência
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clínicas e laboratórios, a partir de uma
tabela de preços mais condizente com a
realidade de mercado.

Planejamento e Gestão

•

Fortalecimento da política de valorização
do servidor por meio da ênfase na
capacitação, em ações de qualidade de
vida e premiação por resultados.

Gestão
•

de

comércio exterior cearense.
Políticas de Tecnologia
Comunicação
•

Análise, construção e implantação do
novo sistema de controle de processos,
com redução do trâmite de papel,
digitalização de documentos e assinatura
digital.

•

Fomento ao uso do software livre, não
somente nos órgãos estaduais, mas em
todos os fornecedores e cidadãos.

•

Conclusão do lançamento das fibras
ópticas do Cinturão Digital do Ceará.

•

Inauguração dos pontos de presença, nas
grandes sedes municipais, do Cinturão
Digital do Ceará.

•

Construção e implantação do Sistema
Governamental de Gestão Por Resultados
(S2GPR).

•

Construção de salas seguras para
ambientes de TIC, de forma a abrigar o
sistema S2GPR, Rede Cinturão Digital e
GigaforGov.

•

Promoção de treinamentos aos técnicos
da ETICE e demais órgãos do Estado
em ferramentas modernas de soluções
tecnológicas.

•

Implantação de telefonia IP nos órgãos
do Estado, com perspectiva de redução
de custos da ordem de 50%.

•

Fomento junto às empresas provedoras
de internet a utilização do PTT instalado
na sede da Etice.

•

Fomento, nos órgãos setoriais, do uso
efetivo do Cinturão Digital, notadamente
nas áreas de Educação a Distância,
Telemedicina, Segurança Pública, Inclusão
Digital (Centros de Inclusão Digital),
combate à sonegação.

Compras

Implementação de melhorias no módulo
de consulta e solicitação no Sistema de
Catálogo de bens materiais e serviços; no
sistema de Banco de Preços; no Sistema
de Gestão de Registro de Preços.

•

Proposta de desenvolvimento da
implantação do Sistema Próprio de
Compras; implementação de melhorias
no Portal de Compras.

•

Realização de campanhas para divulgação
do sistema de aquisição do Governo.

•

Capacitação de servidores envolvidos nos
processos de compras.

•

Fechamento das bases de abastecimento
do Estado.

•

Elaboração de políticas que visem à
efetividade da sistemática de compras.

•

Implementação de pesquisas sobre
melhores técnicas de compras do
Governo.

Pesquisa e Estratégia Econômica
•

Realização do Monitoramento
macroeconômico e setorial do Estado
e elaboração de estudos e propostas
que visem à otimização da gestão das
finanças públicas e 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
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da Informação e
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Estratégias da Tecnologia
Comunicação

•

da Informação e

•

Apoio e monitoramento da implantação
do software livre no Governo.

•

Realização do Prêmio Ceará de Cidadania
Eletrônica 2010.

Licitação do serviço de Gerência de
Redes.

•

Elaboração do ranking dos sites
governamentais.

•

Certificação de profissionais da ETICE
em PMBOK.

•

E l a b o r a ç ã o d e Po l í t i c a d e
Desburocratização para Doação de
Equipamentos de TIC.

•

Operacionalização dos processos iniciais
do Escritório de Gerência de Projetos.

•

Elaboração de requisitos para projetos
de GED.

•

Implantação e aperfeiçoamento
dos templates de planos de projetos
elaborados.

•

Monitoramento da implantação da Polícia
de Segurança nos Ambientes de TIC.

•

Elaboração da Política para TI Verde.

•

Implantação da ferramenta de oferta de
serviços on-line pela Web.

•

Aperfeiçoamento do Sistema de Gerência
de Projetos.

•

Disseminação do Gerenciamento de
Projetos na ETICE.

•

Acompanhamento dos projetos
estratégicos de TIC.

•

Aprimoramento da gestão de contratos
(implantar metodologia).

•

Monitoramento dos Contratos de Gestão
do CGDT, pactuados com os órgãos e
entidades do Estado.

•

Desenvolvimento constante da equipe,
levando à melhoria contínua.

•

Participação de Conselhos e Comitês
Temáticos de TIC.

•

Criação de base de dados de
conhecimento.

•

Aquisição de Sistema de Gestão da TIC
estadual.
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Elaboração de minuta de “acordo de
sociedade” e edital para leilão que
irá definir empresas que irão compor
sociedade com o Governo do Estado,
criando uma Empresa para gerenciar o
Cinturão Digital.

•
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Gestão Fiscal e Financeira

gestão fiscal e financeira

Gestão Pública por Resultados – GPR
Evolução dos Indicadores
Realizado

Indicadores Selecionados
Resultado Primário (R$ Milhão)
Evolução nominal do ICMS (%)
Capacidade de investimento do Tesouro (Receita Corrente – Despesa Corrente

2008

2009(*)

965,95

985,89**

20,46

8,8

1.345,58

646,07

3.162,15

1.586,65

– Amortização) (R$ milhão)
Capacidade de Endividamento (R$ Milhão)
Fonte: SEFAZ.
(*) Dados atualizados até outubro/2009.
(**) Excluidos os programas de infraestrutura listados no anexo V da Lei 14.544/09.

2009 | Política Setorial
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, durante o ano de 2009,
ações de modernização da arrecadação
e integração de dados, voltadas para o
incremento da receita; desenvolvimento de
soluções de sistemas de gestão financeira;
Educação Fiscal e melhoria da satisfação do
cliente.
A Missão da Secretaria da Fazenda é
“captar recursos financeiros para atender às
demandas da sociedade”, o que impõe ao
órgão arrecadador o desafio de equilibrar
as demandas sociais, considerando a
disponibilidade escassa de recursos. Dessa
forma, é imperativo investir na modernização
da máquina arrecadadora, o que implica
tecnologias inovadoras, implementação de
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novas técnicas, aperfeiçoamento de métodos
e processos, desenvolvimento de pessoas e
excelência no atendimento.
Faz-se necessário, portanto, o uso de fontes
adicionais de recursos financeiros, uma vez
que os recursos do tesouro estão alocados
de forma prioritária em áreas sociais mais
carentes, como Educação, Segurança Pública
e Saúde.
Considerando essa realidade, o Estado do
Ceará aderiu à Linha de Crédito PROFISCO/
BID, visando à implementação do Programa
de Modernização da Gestão Fiscal do
Estado do Ceará, bem como ao BNDES,
para implementação do Programa de
Modernização da Administração das Receitas
e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial
das Administrações Estaduais – PMAE. Os
investimentos desses programas priorizam a
modernização da arrecadação, a automação
da fiscalização do trânsito de mercadorias, a
tecnologia da informação, o atendimento de
excelência e o desenvolvimento dos recursos
humanos.
Os investimentos provenientes das fontes
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010
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No exercício de 2009, os valores empenhados
dos Programas PROFISCO e PMAE estiveram
focados na tecnologia da informação, no
tocante à aquisição de equipamentos e ao
desenvolvimento de sistemas e soluções
voltadas para a modernização da arrecadação
e integração dos fiscos estaduais.

INCREMENTO NA RECEITA TRIBUTÁRIA

Crescimento Real da Receita Tributária
Receitas de Arrecadação Própria
A arrecadação tributária do Estado do Ceará,
no período de janeiro a dezembro de 2009,
atingiu o montante de R$ 5,484 bilhões
em termos nominais. Na composição da
arrecadação, o ICMS apresenta-se como a
receita mais expressiva, contribuindo com
93,62% da Receita de Arrecadação Própria.
O IPVA contribuiu com 5,29%, o ITCD com
0,37% e as taxas e outras receitas tributárias
com 0,72%. O montante tributário relativo à
arrecadação própria obteve um crescimento
nominal de 9,50%, comparado ao exercício
de 2008, quando se atingiu a cifra de R$
5,008 bilhões, conforme demonstrado no
Quadro I.

Quadro I
Receitas de Arrecadação Própria
Valores Nominais
VARIAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

2008

2009

(2009/2008)

(%)

ICMS

4.719.280.826,72

5.134.390.577,28

8,80%

93,62%

IPVA

244.985.221,75

290.146.093,07

18,43%

5,29%

ITCD

18.794.304,88

20.197.038,48

7,46%

0,37%

MULTAS AUTÔNOMAS /

25.134.061,95

39.314.904,23

56,42%

0,72%

5.008.194.415,30

5.484.048.613,06

9,50%

100%

RECEITAS

TAXAS / OUTRAS
TOTAL

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 2009, no período de janeiro a dezembro, totalizaram R$ 5,580 bilhões, acusando
um acréscimo de 4,36% em termos reais, comparando com o mesmo período do ano anterior,
conforme Quadro II.
Quadro II
Receitas de Arrecadação Própria
Valores a Preço de Dezembro/2009 (Ipca/Ibge)
VARIAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

2008

2009

(2009/2008)

(%)

ICMS

5.033.573.131,64

5.220.665.641,52

3,72%

93,57%

IPVA

266.031.542,03

298.483.446,53

12,20%

5,35%

ITCD

20.031.599,05

20.524.619,76

2,46%

0,37%

MULTAS AUTÔNOMAS /

26.747.833,16

39.922.841,27

49,26%

0,72%

5.346.384.105,88

5.579.596.549,08

4,36%

100%

RECEITAS

TAXAS / OUTRAS
TOTAL
Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC
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externas, BID e BNDES, estão, em grande parte,
alocados nos Macroprojetos Atendimento de
Excelência ao Cidadão, Melhoria da Imagem
Institucional, Desenvolvimento dos Talentos
Humanos, Maximização da Arrecadação,
Uso Intensivo de Tecnologia da Informação,
Simplificação dos Processos Fazendários, e
Fortalecimento da Administração Financeira
do Estado.
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Gráfico 1
Crescimento Real das Receitas de Arrecadação Própria
Valores a Preço de Novembro/2009 (IPCA/IBGE)

Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC

Receitas de Transferências Constitucionais
As transferências constitucionais feitas ao Tesouro Estadual atingiram R$ R$ 3,422 bilhões, no
período de janeiro a dezembro de 2009, com um decréscimo nominal de 4,90% relativamente
ao mesmo período do ano passado, conforme demonstrado no Quadro III. Das transferências
constitucionais, a de maior representatividade foi a receita do FPE, que, no período supracitado,
totalizou R$ 3,321 bilhões, com um decréscimo nominal de 3,62%, comparado com 2008.
Quadro III
Receitas de Transferências Constitucionais
Valores Nominais
VARIAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

2008

2009

(2009/2008)

(%)

3.445.251.959,63

3.320.535.245,38

-3,62%

97,04%

CIDE

41.473.198,99

25.259.015,71

-39,10%

0,74%

ROYALTIES

29.128.440,56

20.195.539,23

-30,67%

0,59%

IPI

31.556.184,67

25.093.879,59

-20,48%

0,73%

LEI KANDIR

23.821.346,27

23.821.346,28

0,00%

0,70%

FUNDO DE EXPORTAÇÃO

27.011.205,00

7.015.320,00

-74,03%

0,21%

3.598.242.335,12

3.421.920.346,19

-4,90%

100%

RECEITAS
FPE

TOTAL
Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC

Conforme demonstrado no Quadro IV (valores corrigidos pelo IPCA/IBGE), as transferências
constitucionais somaram R$ 3,482 bilhões, de janeiro a dezembro de 2009, enquanto no mesmo
período do ano anterior totalizaram R$ 3,829 bilhões, apresentando um decréscimo real de
9,36%.
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2009

2008

RECEITAS

VARIAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

(2009/2008)

(%)

FIPE

3.679.043.100,13

3.379.200.147,20

-8,15%

97,04%

CIDE

44.639.205,21

25.732.297,25

-42,35%

0,74%

ROYALTIES

31.056.055,20

20.527.318,56

-33,90%

0,59%

IPI

33.685.913,30

25.522.731,91

-24,23%

0,73%

LEI KANDIR

25.403.877,71

24.246.160,29

-4,56%

0,70%

28.240.232,53

7.134.580,44

-74,74%

0,20%

3.842.068.384,08

3.482.363.235,65

-9,36%

100%

FUNDO DE EXPORTAÇÃO
TOTAL
Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC

Por fim, considerando o somatório das receitas de arrecadação própria e as transferências
constitucionais, o Estado arrecadou, no período de janeiro a dezembro de 2009,
R$ 8,906 bilhões, com crescimento nominal de 2,30%, comparativamente ao mesmo período
do ano passado, como demonstrado no Quadro V.
Quadro V
Receita Total
Valores Nominais
RECEITA
RECEITA TOTAL

2008

2009

8.606.436.750,42

8.905.968.959,25

VARIAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

(2009/2008)

(%)

3,48%

100%

Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC

ICMS

A arrecadação acumulada do ICMS, no período de janeiro a dezembro de 2009, totalizou,
em termos nominais, o valor de R$ 5,025 bilhões (incluídos multa, juros e Dívida Ativa), que
corresponde a um incremento de 6,49% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando
a arrecadação atingiu o total de R$ 4,719 bilhões, conforme apresentado no Quadro VII.
Quadro VII
Receitas do ICMS
Valores Nominais
2008

2009

2009/2008 (%)

Janeiro

383.740.085,49

428.874.448,14

11,76%

Fevereiro

367.504.624,92

373.101.979,11

1,52%

Março

342.462.678,86

376.288.662,46

9,88%

Abril

369.209.139,54

372.400.445,72

0,86%

Maio

348.086.764,79

385.056.165,86

10,62%

Junho

374.720.108,63

386.161.167,07

3,05%

Julho

388.954.296,43

411.238.757,98

5,73%

Agosto

442.326.548,68

465.675.559,04

5,28%

Setembro

423.417.256,46

455.479.987,84

7,57%

Outubro

447.458.158,27

464.409.247,31

3,79%

Novembro

426.092.555,28

482.007.722,42

13,12%

Dezembro

405.308.609,37

533.696.434,33

31,68%

4.719.280.826,72

5.134.390.577,28

8,80%

MÊS

TOTAL
Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC

Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

267

Gestão Fiscal e Financeira

Quadro IV
Receitas de Transferências Constitucionais
Valores a Preço de Dezembro/2009 (IPCA/IBGE)
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Gráfico 3
Receitas do ICMS
Valores Nominais em Milhões

Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC

O Quadro VIII apresenta o desempenho mensal da arrecadação de ICMS, nos exercícios de
2008 e 2009, constatando-se um acréscimo real de 3,72%, no período de janeiro a dezembro
2009.
Quadro VIII
Receitas do ICMS
Valores a Preço de Novembro/2009 (IPCA/IBGE)

2008

2009

2009/2008 (%)

Janeiro

421.653.605,94

445.214.564,61

5,59%

Fevereiro

401.829.556,89

385.227.793,43

-4,13%

Março

372.667.887,14

387.727.837,80

4,04%

Abril

399.558.130,81

381.896.657,09

-4,42%

Maio

373.740.759,36

393.026.828,49

5,16%

Junho

399.376.691,78

392.725.906,91

-1,67%

Julho

412.369.345,08

417.242.843,85

1,18%

Agosto

467.671.859,92

471.775.908,86

0,88%

Setembro

446.493.496,94

460.308.075,71

3,09%

Outubro

469.741.574,55

468.031.639,44

-0,36%

Novembro

445.692.812,82

483.791.150,99

8,55%

422.777.410,43

533.696.434,33

26,24%

5.033.573.131,64

5.220.665.641,52

3,72%

MÊS

Dezembro
TOTAL
Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC
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Fonte: SEFAZ/CATRI/CEPAC

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
CONSCIENTIZAÇÃO JUNTO À SOCIEDADE

Educação Fiscal

para a

Cidadania

A Secretaria da Fazenda, continuando o
trabalho iniciado em 1998, no tocante à
Educação Fiscal, desenvolve suas ações
“sempre no sentido de informar, para que
todos conheçam, e educar, para que todos
pratiquem”.
Em 2009, o Programa de Educação Fiscal
do Ceará inovou em sua metodologia, na
realização de um Curso de Educação Fiscal
através da Fundação Demócrito Rocha, em
12 fascículos, veiculados no jornal O Povo,
com adesão de 33 mil participantes, bem
como solidificou sua educação a distância,
por meio do Curso de Disseminadores,
promovido pela ESAF, em que houve um
aumento de 100% das inscrições, em relação
ao ano de 2008.
Com isso, a missão de prover o Estado de
recursos para atendimento das condições
sociais básicas também é exercida através

Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

da disseminação de informações e valores,
em um processo educacional voltado para
o exercício da cidadania por cada membro
da sociedade.
SATISFAÇÃO DO CLIENTE NO
ATENDIMENTO

Índice

de

Satisfação

do

Cliente

O Projeto Atendimento de Excelência ao
Cidadão está em andamento. A partir do
resultado da pesquisa de satisfação de clientes,
realizada em 2008, foi contratada, em 2009,
empresa de consultoria especializada no
desenvolvimento de soluções de melhorias
no atendimento. O diagnóstico e as soluções
de melhoria contemplam os processos de
Autoatendimento, Atendimento Presencial,
Atendimento Virtual, Atendimento Telefônico
e Call Center.
MONITORAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Estoque
Líquida

da

Dívida

pela

Receita Corrente

O Governo do Estado do Ceará vem
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Gráfico 4
Receitas do ICMS
Valores a Preço de Novembro/2009 (IPCA/IBGE)
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cumprindo os limites constitucionais, em
conformidade com o que estabelece a
legislação pertinente à contratação de Dívida
Pública. Cabe ressaltar que, no tocante à
Capacidade de Pagamento anual, limitada
a 11,5% da Receita Corrente Líquida, com
amortizações, juros e demais encargos da
dívida consolidada, o percentual vem se
mantendo abaixo do limite, desde 2007. O
serviço da dívida abaixo do limite em 2009
deve-se ao aumento da Receita Corrente
Líquida e à própria diminuição do Estoque da
Dívida Pública, provocada por um volume de
amortização das dívidas internas e externas,
no período de janeiro a outubro, no valor
de R$ 341,33 milhões e R$117,25 milhões,
respectivamente.
Em relação ao Resultado Primário em 2009,
embora o indicador referente a esse quesito
fosse zero, de acordo com o Programa de
Reestruturação e Ajuste Fiscal- PAF, observase, ainda, um superávit de ordem de R$
266,01 milhões, no período de janeiro a
outubro. Segundo a STN, o resultado primário
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é a diferença entre as receitas e despesas
primárias, sendo o principal indicador
de solvência fiscal do Setor Público. Sua
apuração fornece uma avaliação do Impacto
da Política Fiscal em execução pelos Estados
da Federação.
Cabe ressaltar 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 e Transferências
com Saúde e Educação, 12% e 25%,
respectivamente, serão cumpridos. O Gasto
com pessoal também ficará abaixo dos
limites prudencial e máximo, demonstrando
uma gestão fiscal responsável e equilibrada,
preocupada em atender as demandas da
população cearense.
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Principais Produtos por Programa
ACUMULADO

EM 2009

2007-2009

2

2.370

SERVIÇO EM TI ADQUIRIDO

2

2

TREINAMENTO EM TI REALIZADO

4

4

Educação Fiscal - PEF

CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA

1

3

Gestão Tributária -

EDIFICAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA

52%(1)

-

SEFAZ

REFORMADA
CONSULTORIA EM TI REALIZADA

9%(2)

-

POSTO FISCAL MODERNIZADO

40%(3)

-

0

0

0

0

PRODUTOS

Programa de

EQUIPAMENTO PARA TI ADQUIRIDO

Modernização da Gestão

Gestão Fiscal e Financeira

REALIZADO

PROGRAMA

Fiscal do Estado do Ceará PROFISCO
Modernização das
Receitas e da Gestão Fiscal,
Financeira e Patrimonial da
Administração do Estado do
Ceará - PMAE

MONITORAMENTO DE CONTRIBUINTES
SISTEMATIZADOS E CENTRALIZADOS
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
MODERNIZADO
EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ADQUIRIDOS
Valorização do

SERVIDOR PÚBLICO CAPACITADO E TREINADO

Servidor

TREINAMENTO REALIZADO

Gestão de Tecnologia

EQUIPAMENTO PARA TI ADQUIRIDO

da Informação - SEFAZ

LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADQUIRIDA

77,8%(4)

-

228

283

60

415

1.179

3.767

1

1

SERVIÇO EM TI REALIZADO

-

1

CONSULTORIA EM TI REALIZADA

2

3

Fonte: SEFAZ
Notas (1) e (4) Percentual do valor empenhado sobre o programado; (2) Fase 1 do trabalho de consultoria; (3) Percentual
correspondente à parte da obra de reforma do PF de Queimadas (PFs de Pena Forte, Asa Branca e Aracati estão com obras
contratadas, mas não iniciadas)

2009 | Realizações

de R$ 84,4 milhões, que corresponde
ao crescimento de 53,16% em termos
nominais, em relação ao mesmo período
de 2008.

INSTITUIÇÃO DO REGIME DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Segmentos Atacadista e Varejista

Medicamentos

•

•

Instituição da sistemática de substituição
tributária (carga líquida), por meio do
Decreto nº 29.560/2008, para atacadista
e varejista de alimentos e produtos
de higiene pessoal. A implantação da
referida sistemática proporcionou um
incremento em 2009 na arrecadação
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Instituição da sistemática de substituição
tributária para os contribuintes que
exercem as atividades de comércio
atacadista e varejista de produtos
farmacêuticos (Decreto nº 29.816/2009),
de forma a estabelecer um regime
operacional e simplificado.
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contribuintes, abrangendo, dentre outras,
as atividades de Importadores de Veículos,
Atacadistas, Fabricantes e Distribuidoras.
Desses, 1.857 foram credenciados a
pedido, 1.600 credenciados de ofício
e 1.336 solicitaram o credenciamento
espontaneamente. Estão sendo emitidas
70.000 NFE/dia Efetivamente, em
média,.

Gestão Fiscal e Financeira

PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL
– REFIS

A Lei nº 14.505, de 18/11/2009, que institui
o Programa de Refinanciamento Fiscal (REFIS
2009) estabelece condições especiais aos
contribuintes do ICM/ICMS, IPVA e ITCD
para efetuarem a regularização dos débitos
de natureza tributária, decorrentes de fatos
geradores ocorridos até 31/12/2008,
inscritos ou não em Dívida Ativa. O objetivo
dessa Lei é proporcionar ao contribuinte
inadimplente com o Estado condições
favoráveis à regularização dos débitos, de
forma que se possa readquirir a normalidade
das obrigações tributárias.
•

SIGET

•

Estimativa de arrecadação com a
implantação do REFIS: R$ 100 milhões.

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO
DIGITAL – SPED

Projeto desenvolvido em parceira entre os
Fiscos Estaduais e Federal, que abrange
a Escrituração Fiscal Digital – EFD,
Escrituração Contábil Digital – ECD e
Nota Fiscal Eletrônica – Nfe.
•

Implantação de sistemas com objetivo de
recepcionar os arquivos digitais de 2.152
contribuintes obrigados a EFD. Desse
total, em média, 1.770 contribuintes
efetivamente estão cumprindo essa
obrigatoriedade. Esse Sistema permite
ao Fisco, de forma rápida e detalhada,
analisar a movimentação econômica dos
contribuintes, possibilitando a geração de
informações valiosas e imprescindíveis
ao planejamento das ações fiscais,
bem como subsidiar os processos de
monitoramento e de fiscalização.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

•

Cumpridas todas as etapas do calendário
de obrigatoriedade de utilização da
NF-e, com um alcance do total de 4.793
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Aquisição do SISTEMA INFORMATIZADO
DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS para
Monitoramento e Controle Fiscal do
Desempenho de Contribuintes Estaduais –
SIGET, que visa contemplar e proporcionar
uma solução completa para gerenciamento
do ICMS por homologação do Estado,
disponibilizando aos contribuintes a
NF-e, a Escrituração dos Livros Fiscais no
padrão SPED, as Consultas Públicas e o
Portal do Contribuinte.

PROJETO CENTROS COMERCIAS

•

Implantação da obrigatoriedade de
inscrição no Cadastro Geral da Fazenda
para as empresas administradoras
de centros comerciais, ou de
empreendimentos semelhantes, as quais
deverão enviar à SEFAZ informações
alusivas ao faturamento dos lojistas que
fazem parte desses centros.

ATIVIDADE DE CONTROLE DAS
OPERAÇÕES COM ISENÇÃO DO ICMS

Com base no Convênio 05/98, a SEFAZ
exerce o controle sobre as operações de
Importação com isenção, efetivadas por
Clínicas e Hospitais particulares. O valor
do ICMS-importação exonerado na entrada
da mercadoria é convertido em prestação
de serviço de saúde, por meio de exames
realizados nas Clínicas e Hospitais. O
controle da prestação do serviço fica sob a
responsabilidade da Secretaria de Saúde,

Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

GESTÃO ÉTICA, EFICIENTE E PARTICIPATIVA

que, após firmar Termo de Acordo com os
importadores, inclui no sistema UNISUS da
Central de Regulação Estadual do SUS.

diferido dos contribuintes beneficiários do

•

51,3 milhões.

FDI, em comparação ao mesmo período

Assinatura de Termos de Acordos que
resultaram em contraprestação de serviço
à sociedade, no valor de R$ 2,2 milhões.
Dos processos encaminhados à SESA,
que não resultaram em Termo de Acordo,
foram recuperados R$ 153 mil e lançados,
de ofício, R$ 80 mil, relativos ao ICMS.

Recuperação

•

decorrente das

Recolhimento nas entradas de bens
oriundos de outras Unidades da Federação
cujas operações realizadas via Internet
totalizaram o valor de R$ 666 mil.

Contribuintes Substitutos Tributários

•

ICMS

operações realizadas via Internet

AÇÕES DE MONITORAMENTO E
FISCALIZAÇÃO

•

do

Ações de monitoramento: recuperação
do montante de R$ 2,8 milhões;

Representações Fiscais

enviadas ao

Ministério Público

do

Estado

Coordenadoria

Pesquisa e Análise Fiscal

- CEPAF

Ações de fiscalização: lançamento do
crédito tributário (ICMS e Multa) no valor
de R$ 3,6 milhões.

•

de

no exercício de

do

Ceará

pela

2009

Envio ao Ministério Público do Estado do
Ceará, para apreciação e providências,
um total de 383 representações fiscais,

Macrossegmentos Energia, Comunicação
Combustíveis

originadas de 447 autos de infração

•

do Ceará, todos com trânsito em julgado

lavrados contra contribuintes do Estado

Ações de fiscalização: lançamento do
crédito tributário (ICMS e Multa), no
valor de R$ 50,3 milhões, do segmento
de energia e comunicação, e R$ 24,7
milhões, do segmento de combustíveis.

na via administrativa e devidamente
inscritos na Dívida Ativa Estadual. Essas
representações fiscais resultaram em
supressão de receita tributária de ICMS no

RETORNO DO FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO
CEARÁ – FDI

valor de R$ 39 milhões que, acrescida dos

•

montante de R$ 87,2 milhões devidos

pecuniárias legais, totalizaram um

Crescimento, em termos nominais,
de 65,56% do recolhimento do ICMS

Representações Fiscais
383

valores correspondentes às penalidades

ao Estado do Ceará, assim distribuídos:

Autos de Infração

ICMS Devido
(R$)

(R$)

(R$)

447

39.060.402,61

48.231.997,75

87.292.400,36

Multa

Total

NOTA: Os valores demonstrados correspondem somente aos Autos de Infração lavrados em "REAIS" e apresentam-se em valores
nominais (valores da época da autuação).

Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

273

Gestão Fiscal e Financeira

de 2008, correspondendo ao valor de R$
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EDUCAÇÃO FISCAL PARA A CIDADANIA

Documentos Fiscais e Cidadania

Cursos

•

Gestão Fiscal e Financeira

Educação Fiscal e Cidadania
•

Realização, em parceria com a Fundação
Demócrito Rocha, de 12 fascículos,
veiculados através do Jornal O Povo, com
adesão de 33.000 participantes, com
duração de 3 meses.

Formação de Tutores para curso on-line
•

Cursos Presenciais em Educação Fiscal
•

Promoção pela SEFAZ/SRFB/CENTRESAF,
com 17 participantes.

Monitores de Educação Fiscal
Foram realizadas as seguintes capacitações:
•

200 jovens do convênio SEFAZ/SEDUC,
cuja parte prática do curso é desenvolvida
no Programa Sua Nota Vale Dinheiro, e,
na sociedade, através da operação Natal.
Duração 300 dias.

•

67 alunos do convênio SEFAZ/SEDUC/
SAS, através do Programa Jovens
Estagiários, cuja parte prática é executada
nas unidades de atendimento da SEFAZ.

•

55 participantes do Programa Jovem
Bombeiro voluntário, em parceria com
o Corpo de Bombeiros, realizado na
unidade do Conjunto José Walter, em
Fortaleza.

Oficina de Orientação Para o Trabalho
•

Realização, em parceria com o Instituto
de Desenvolvimento do Trabalho IDT, Oficina de Orientação para o
Trabalho, bem como aplicação de testes
vocacionais, ministrada a alunos da rede
pública de ensino (Convênio SEDUC/
SEFAZ), com carga horária de 6 horas,
tendo como objetivo preparar o jovem
para o mercado de trabalho.
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Ministração do Programa de Cidadania
Tributária, para 100 jovens universitários,
com objetivo de sensibilizar a população
sobre a importância dos documentos
fiscais para arrecadação dos tributos
necessários para o atendimento das
demandas da sociedade.

Realização de cursos presenciais em
educação fiscal, para professores do
ensino público, ligado às Credes Centros Regionais de Desenvolvimento
da Educação, realizados nas cidades
de Horizonte, Russas, Icó, Maracanaú e
Sobral, com total de 180 participantes,
com carga horária de 16 horas.

PROGRAMA “TRABALHANDO EDUCAÇÃO
FISCAL” NAS ESCOLAS

•

Realização do Programa “Trabalhando
Educação Fiscal”, em 3 escolas do ensino
público, em caráter pioneiro, sendo 2
estaduais e 1 municipal, com o objetivo de
aplicar os conteúdos da Educação Fiscal,
de forma transversal, abrangendo todo
o universo escolar, com o total de 2.866
alunos, em parceria com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil - 3ª RF.

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO ABORDANDO
O TEMA EDUCAÇÃO FISCAL

Setor Público
•

Realização de palestra no Colégio de
Procuradores do Estado, com a presença
de 31 procuradores, em parceria com a
SRFB.

Setor Escolar
•

Realização de palestra para conselheiros
das escolas municipais de Fortaleza, sobre
controle dos gastos públicos, em parceria
com a SRFB e Secretaria Municipal de
Educação de Fortaleza.
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Realização de palestra nas Faculdades
Cearense em Fortaleza e Leão Sampaio,
em Juazeiro do Norte, para 200
universitários do Curso de Ciências
Contábeis.

tributo, para 79 universitários, do curso
de Ciências Contábeis.
•

Realização da 23ª Convenção Estadual
do Comércio Lojista, em Beberibe, com
um stand, durante todo o evento sobre
“Educação Fiscal no Ceará”.

•

La n ç a m e n t o e a p r e s e n t a ç ã o d o
Cordel Educação Fiscal – Contribuinte
Consciente, Brasil Contente, criados pelos
por professores de Brejo Santo.

Sociedade
•

•

•

Sensibilização sobre os conceitos
de Educação Fiscal, para 86 jovens
integrantes do Projeto Jovem – Primeiro
Emprego, promovido pelo Instituto de
Educação Jandaia, em Pacajus, em
parceria com a SRFB.
Apresentação de 3 palestras de
sensibilização, em parceria com APRECE
e a SRFB e Secretaria de Finanças de
Fortaleza, sendo duas em Fortaleza e uma
em Juazeiro do Norte, com participação
de representantes de 176 municípios e
35 prefeitos presentes.
Ministração de seminário de 4 horas,
sobre a importância dos documentos
fiscais e a cidadania, a 59 alunos em
Quixadá, abordando o conteúdo de
Cidadania, Ética, Tributos, Orçamento
e Controle Social; e formação de
9 multiplicadores, cuja finalidade é
desenvolver essa atividade em outras
regiões abrangentes do Programa, em
parceria com a ONG - Condomínio
Digital, que capacita jovens candidatos
ao primeiro emprego.

EVENTOS

•

•

Participação no 4º Fórum de Recursos
Humanos de Organizações Públicas, em
Fortaleza, com palestra sobre Educação
Fiscal, para 160 gestores e/ou servidores
de recursos humanos de empresas
públicas.
Pa r t i c i p a ç ã o n a I I I S e m a n a d e
Contabilidade da Faculdade Lourenço
Filho, apresentando a função social do
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•

Os beneficiários com os recursos do
Programa são:
•

Pessoas Físicas Cadastradas: 138.060.

•

Pessoas Jurídicas Cadastradas: 816.

•

Pessoas Indiretamente envolvidas no
trabalho: 180.000.

•

Distribuição de recursos para os
participantes até novembro de 2008.

PROJETO DE EXCELÊNCIA NO
ATENDIMENTO

O objetivo do projeto é modernizar os
procedimentos e aplicar novas tecnologias
aos processos de atendimento da SEFAZ, para
atingir a excelência dos serviços prestados aos
cidadãos usuários.
O resultado esperado com a implantação do
projeto é a elevação do nível de satisfação
do cliente para 90% .

2010 | Propostas
As proposições para incrementar a
arrecadação estadual e aprimorar as ações
do Fisco em 2010 serão ancoradas nos
seguintes projetos:
•

Implementação do Sistema de Informações,
que apresenta a evolução das ações
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para veículos de cargas, sistema de
digitalização de notas fiscais de entradas
e reforma arquitetônica das unidades
fiscais.

Gestão Fiscal e Financeira

desenvolvidas pelas unidades fazendárias
e tem como objetivo incrementar a
arrecadação do ICMS, por meio do
monitoramento dos contribuintes.
•

Estabelecimento do Regime de Substituição
Tributária para os segmentos de
Eletrodomésticos, Material de Construção
e Confecções.

•

Modernização do contencioso
administrativo tributário (digitalização
dos processos proporcionando celeridade
nos julgamentos).

•

Intensificação do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED, com elevação
da quantidade de contribuintes sujeitos à
sistemática.

•

Implantação do cadastro sincronizado,
prevista para abril de 2010.

•

Projeto Microempreendedor Individual
– MEI: o projeto de cadastramento do
MEI, fundamentado na Lei 123/06
de 14/12/2006, terá suas inscrições
estaduais concebidas de forma automática
e sem nenhum custo ao contribuinte.
As liberações deverão ser feitas pela
Secretaria da Fazenda, com previsão para
janeiro de 2010.

•

Implementação do Sistema de Mercadoria
em Trânsito – SITRAM.

•

Automação do controle nas operações
interestaduais via ampliação e
modernização dos Postos Fiscais de
Fronteira: câmeras, equipamentos com
raio-x tipo scanners, pesagem eletrônica
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ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Gestão Pública por Resultados – GPR
Evolução dos Indicadores
Realizado

Indicadores Selecionados
2008

2009

Economia obtida pelo Governo na compra de insumos (%)

26,79

37,41

Resolutividade das demandas apresentadas à Ouvidoria (%)

65

92,86

Fonte: CGE

2009 | Política Setorial
A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
– CGE, órgão que, com a edição da Lei no
14.306, de 2 de março de 2009, passou
a integrar a estrutura da Governadoria
do Estado, tem como missão institucional
zelar pela qualidade e regularidade na
administração dos recursos públicos e pela
participação da sociedade na gestão das
políticas públicas, contribuindo para o bemestar da sociedade cearense.
Vinculada ao Eixo de Governo Gestão Ética,
Eficiente e Participativa, a CGE elaborou,
no primeiro semestre de 2009, o seu
Planejamento Estratégico para o período
2009 – 2014, tendo como visão ser referência
nacional em sistema de controle interno,
consolidando-o como instrumento de gestão,
e cuja aprovação e publicização foram
materializadas por meio da Portaria no 113,
de 10 de setembro de 2009.
A política setorial da CGE, para o ano de
2009, esteve amparada em dois grandes
pilares de sustentação da ação governamental:
a Transparência e a Participação, com ações
voltadas para a prevenção e orientação aos
gestores.
No âmbito da matriz governamental de
Gestão por Resultados - GPR, as realizações e
as ações de gestão da CGE estão associadas
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

aos resultados estratégicos de governo
Eficiência dos Gastos Públicos 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 Recomendações de
Auditoria Implementadas, Economia Obtida
pelo Governo na Compra de Insumos e
Resolutividade das Demandas Apresentadas
à Ouvidoria.
Entretanto, cabe destacar que, até 2009,
o indicador de resultado Recomendações
de Auditoria Implementadas não está
contemplado no Painel de Controle referente
ao resultado setorial da CGE, em razão
do seu monitoramento efetivo decorrer do
acompanhamento das ações do Plano de
Ação para sanar fragilidades. A partir de
2010 deverá passar a integrar o Painel.
Na área de Acompanhamento da Gestão, as
ações foram pautadas no aprimoramento dos
mecanismos de controle, de onde se destacam
as ações destinadas a elevar a eficiência
e eficácia dos procedimentos gerenciais e
práticas administrativas relacionadas à gestão
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de pessoas, de bens e serviços, de sistemas,
de valores e de direitos e obrigações, no
âmbito da Administração Pública Estadual.

convênios celebrados pelos órgãos e entidades

Nesse sentido, sobressaem as economias
obtidas na compra de insumos, as quais são
medidas em função do preço resultante da
pesquisa no mercado e o valor efetivamente
contratado pelo Estado. Esse índice é formado
pelas compras corporativas do Estado,
efetuadas mediante Atas de Registro de Preço,
metodologia que permite uma economia de
escala, tendo proporcionado preços mais
favoráveis ao Estado do que os normalmente
praticados. Nas compras efetuadas em 2009,
o índice teve um desempenho de 37,41%,
alcançando um resultado superior ao obtido
no último exercício.

materializaram pela realização de atividades

Também nessa linha de atuação, merecem
ser ressaltadas as atividades de elaboração
de diagnósticos e proposituras de
aperfeiçoamento no fluxo do processo das
compras governamentais e a adoção de
ações para sanar fragilidades intersetoriais,
minimizando os riscos desfavoráveis ao
alcance dos objetivos da Administração.

da Administração Pública Estadual.
Na área de auditoria da gestão, as ações se
que consolidaram a Auditoria Preventiva,
com foco em riscos, no âmbito dos órgãos e
entidades do Poder Executivo do Estado do
Ceará, de acordo com o Decreto no 29.388,
de 27 de agosto de 2008.
Ademais, por meio da realização de atividades
de auditoria de regularidade de Contas de
Gestão, integradas às auditorias preventivas
acima referidas, e com a utilização do Sistema
de Suporte à Execução de Programas de
Auditoria (S2EPA), foi possível averiguar
em que medida a gestão dos recursos
públicos feita pelos órgãos estaduais está
se processando de acordo com as normas
legais e os procedimentos regulamentares
estabelecidos.
Além disso, dentre as atividades de auditorias
especiais, foram realizadas atividades de
auditoria de tomada de contas especial, com
a finalidade de emitir relatório, certificado e

Outra importante frente de atuação, destacamse as ações voltadas para a promoção e a
conscientização da importância da ética, da
transparência, dos valores morais e legais no
exercício da função pública, com a publicação
do Decreto no 29.887, de 31 de agosto de
2009, que instituiu o Sistema de Ética e
Transparência do Governo do Estado.

parecer acerca de ocorrências que tenham

Alinhado a essa premissa merece destaque o
fomento ao controle social, de onde sobressai
a manutenção e o aprimoramento do Portal
da Transparência, possibilitando ao cidadão
o acesso aos dados de execução das receitas
e despesas públicas, notadamente o acesso

a execução de despesas relativas às obras

às informações referentes aos contratos e
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causado dano ao erário.
De outra parte, foi concluída a fase de
experimentação das atividades de concepção
de modelos de auditoria especial de obras
públicas, o que permitiu contribuir para a
formulação do Decreto Estadual no 29.918,
de 09 de outubro de 2009, que dispõe sobre
públicas.
Assim, expõe-se, no quadro a seguir, síntese
quantitativa das atividades da área de
auditoria da gestão, que estão detalhadas
no tópico “Realizações 2009”:
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Síntese das Atividades Realizadas pela Coordenadoria de Auditoria da Gestão
QUANTIDADE

MODALIDADE

CATEGORIA

TIPO

Auditoria Preventiva

Aplicação do Plano de Ação para Sanar

Presencial

31

Presencial e à Distância

112

À Distância

23

Auditoria de Regularidade Auditoria de Contas de Gestão
Auditoria Especial

Auditoria de Tomada de Contas Especial
TOTAL

166

Fonte: CGE

Sua atuação foi efetivamente iniciada no
segundo semestre de 2009, compreendendo
o desenvolvimento de novas tecnologias de
controle interno, a elaboração e consolidação
de mecanismos de orientação técnica e
normativa aos órgãos e entidades, utilizando
o suporte de ferramentas de tecnologia da
informação e comunicação.

A política setorial para a área de Ouvidoria teve

No âmbito do desenvolvimento de tecnologias
de controle, destaca-se o desenvolvimento da
modelagem de auditoria de processos para
a CGE, tendo como projeto piloto a análise
dos processos de contratos e convênios,
cujos resultados subsidiarão a revisão do
sistema corporativo de gestão de contratos
e convênios.

de Ouvidoria – SOU, consolidando assim o

Além disso, a CGE, em parceria com a
FUNCAP e a ETICE, está realizando o Projeto
Data Mining (Mineração de Dados), com o
objetivo de estabelecer modelos preditivos
que propiciem o monitoramento proativo dos
atos do Poder Executivo e a racionalização
das ações de auditoria interna.

Acessível, que tem como objetivo aglutinar

Visando estabelecer padrões de trabalho
e melhorar o desempenho das atividades
desenvolvidas pela CGE, encontra-se em
implementação o Programa de Gestão
da Qualidade, com foco na norma ISO
9001:2008, envolvendo todas as áreas,
desde a direção e órgãos de assessoramento,
bem como os de execução programática e
instrumental.
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como orientação principal o fortalecimento
dos canais de participação do cidadão aos
serviços públicos estaduais, por meio da
Central de Atendimento Telefônico – 155,
da Internet, dos núcleos de atendimentos
presenciais, da ouvidoria móvel e das
ouvidorias setoriais, suportadas pelo Sistema
controle social e a gestão participativa.
Nesse contexto, merece destaque a
implantação do núcleo de ouvidoria para
atendimento especial a pessoas idosas e com
deficiência, inaugurada no dia 1º de outubro
de 2009, como parte do Programa Ceará
ações voltadas para esse público.
A Ouvidoria, por meio de seus canais de
atendimento ao cidadão, registrou, até
novembro de 2009, no Sistema de Ouvidoria,
um total de 48.512 atendimentos, dos
quais 26.040 manifestações analisadas
e reconhecidas como procedentes,
representando um incremento de 94% em
relação a 2008. Ressalta-se que, em relação
à meta de 70% de respostas às manifestações
procedentes, definida para o corrente ano,
a Ouvidoria alcançou o total 92,86% de
resolutividade.
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Síntese das Manifestações Apresentadas à OUVIDORIA
TIPO DE MANIFESTAÇÃO

QUANTIDADE

PERCENTUAL

591

2.27

1.031

3.96

Crítica
Denúncia

383

1.47

Informação

19.040

73.12

Reclamação

2.272

8.72

Solicitação de Serviço

2.322

8.92

Ética, Transparência e Comunicação Social

Elogio

Sugestão
TOTAL

401

1.54

26.040

100%

Fonte: CGE

Visando uma maior integração e monitoramento
da Rede de Ouvidorias do Governo Estadual,
foi instituída, em maio de 2009, a Célula de
Gestão da Rede de Ouvidorias. As ouvidorias
setoriais apresentaram, como resultados de
atendimentos diretos, além dos registrados no
SOU, um total de 82.139 manifestações. Para
promover a integração e disponibilização de
informações básicas sobre o funcionamento
das respectivas setoriais, foram realizadas
reuniões com os ouvidores e um ciclo de
palestras aos atendentes de ouvidoria na
Central de Atendimento, em Canindé.
Na área de Desenvolvimento Institucional,
a atuação da CGE esteve pautada no
fortalecimento do capital intelectual da

instituição, com a oferta de cursos de extensão
aos servidores das áreas meio e finalística
do Órgão, tendo sido proporcionada uma
carga horária superior a 790 horas de
capacitação. Além disso, foram realizados
eventos institucionais com o objetivo de
fortalecer a imagem da Controladoria e
Ouvidoria Geral.
Ressalte-se, ainda, que foi firmado o Acordo
de Cooperação Técnica entre o TCU e os
órgãos de diversas esferas da Administração
Pública com atuação no âmbito do Estado
do Ceará, dentre os quais a CGE, visando
ampliar e aprimorar a integração entre essas
instituições partícipes, que passaram a compor
a Rede de Controle da Gestão Pública.

2009 | Realizações
PROGRAMA

PRODUTOS

REALIZADO

ACUMULADO

EM 2009

2007-2009
1

Auditoria Governamental e

Modelo de Auditoria Implantado

0

Monitoramento de Contas

PASF Aplicado

31

31

Públicas (023)

Auditoria Realizada

135

363

1

1

1**

1

Modelo de Racionalização Avaliado
(*) Levantamento de Custos do Programa Ronda do
Quarteirão
Insumo com Custo Padronizado
Fortalecimento do Controle
Social (086)

Pessoa Atendida

48.512

85.874***

Manifestação Respondida

24.181

41.689 ***

Fonte: CGE
*Para desenvolvimento desse produto, contava-se com a contratação de consultoria externa, a qual restou prejudicada em face
de limitação do mercado. Após duas tentativas fracassadas de contratação, houve uma reformulação no Termo de Referência
no intuito de numa última tentativa despertar algum interesse do mercado. Com isso, na pesquisa realizada, pela terceira vez,
para obtenção das propostas, conseguiu-se uma única resposta, tendo esta, entretanto, um valor muito superior ao orçamento
disponível para tal contratação. Assim, esse indicador foi substituído pelo produto com a descrição: Levantamento de Custos do
Programa Ronda do Quarteirão.
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**Dentro do propósito de adotar ações destinadas a elevar a eficiência e eficácia dos procedimentos gerenciais e práticas
administrativas relacionadas à gestão, foi elaborado estudo e selecionado objeto para se estabelecer o seu custo padrão, tendo
sido selecionado para tal, a padronização de contratação de serviços terceirizados, sendo a categoria vigilância a primeira que
está sendo trabalhada.

recomendações do Tribunal de Contas
do Estado, relativas às Contas Anuais de
Governo do exercício de 2008.

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

Gestão

da

Ética

e da

Transparência

•

Manutenção, atualização e melhoramento
do Portal da Transparência do Estado
do Ceará, na rede mundial de
computadores.

•

Elaboração de Pareceres Técnicos,
emitidos quadrimestralmente, na
oportunidade da publicação do Relatório
de Gestão Fiscal.

•

D i s p o n i b i l i z a ç ã o , n o Po r t a l d a
Transparência, da íntegra dos contratos,
convênios e demais instrumentos
contratuais celebrados pelo Estado.

•

Participação na equipe de desenvolvimento
do módulo de contabilidade, do Sistema
de Gestão Governamental por Resultados
¬S2GPR.

•

Submissão ao Banco Mundial de proposta
para a reestruturação do Portal da
Transparência do Governo do Estado;

•

•

Edição da Regulamentação do Sistema de
Ética e Transparência da Administração
Pública Estadual.

Coordenação do Grupo Técnico de
Contas – GTC, grupo auxiliar do Comitê
de Gestão por Resultados e Gestão
Fiscal – COGERF, em que são feitas
análises quanto ao aspecto financeiro
das contratações, por meio de contratos
de gestão.

•

Elaboração de minuta do Código de Ética
e Conduta do Servidor Público Estadual e
da Alta Administração, para submissão à
consulta pública.

•

•

de

Gastos

•

Participação na equipe de desenvolvimento
do módulo de compras do Sistema de
Gestão Governamental por Resultados
- S2GPR;

•

Elaboração do Relatório do Controle
Interno sobre as Contas Anuais de
Governo do exercício de 2008.

Acompanhamento da situação de
regularidade quanto à adimplência dos
órgãos integrantes da Administração
Pública Estadual junto ao Cadastro
Único de Convênio – CAUC do Governo
Federal;

•

Coordenação de comissão intersetorial,
para gerenciamento do Plano de Ação
para Sanar Fragilidades, com base nas

Elaboração de diagnóstico e proposição
de melhorias nos fluxos dos processos das
aquisições governamentais;

•

Levantamento dos custos do Programa
Ronda do Quarteirão;

Ações de coordenação para a realização
de 8 seminários regionais de ética pública,
os quais ocorrerão nos meses de janeiro
e fevereiro de 2010, sendo um na capital
e sete no interior do Estado.

Acompanhamento
•

Racionalização e Controle

das

Contas

de

Governo
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•

Realização de estudo, com vistas à
padronização da forma de contratação de
serviços terceirizados, com elaboração de
planilhas e definição de perfis, tendo sido
selecionada a categoria de vigilância.

AÇÕES ESTRATÉGICAS

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
Tecnologias de Controle
•

Realização de atividade experimental
de auditoria de macroprocessos de
contratos e convênios, que contemplou a
elaboração de um modelo de auditoria
de processos para a CGE.

•

Elaboração de estudo de viabilidade para
implementação de unidades de controle
interno setorial, com subsídios a partir
da experiência dos órgãos centrais de
controle interno dos estados de Minas
Gerais e Mato Grosso.

•

Definição de regras de negócio e
identificação dos dados e informações
necessários ao desenvolvimento do Projeto
Data Mining (Mineração de Dados),
tendo sido contemplada na primeira
etapa a elaboração de procedimentos
atinentes à padronização dos processos
de apresentação de contas anuais dos
gestores dos órgãos e entidades do Poder
Executivo.

•

Reavaliação e atualização da Matriz de
Risco de auditoria, com o desenvolvimento
de ferramenta informatizada.

•

Realização de atividades para
implementação do Programa de Gestão
de Qualidade, com base na norma ISO
9001:2008.

•

Elaboração de regulamento para
padronizar um modelo de consultas
e orientações aos gestores do Poder
Executivo Estadual.

Auditoria Preventiva
•

Consolidação da Auditoria Preventiva com
Foco em Risco, fundamentada no Decreto
no 29.388/2008, com a aplicação do
Plano de Ação para Sanar Fragilidades –
PASF, em 31 órgãos, entidades ou fundos
da Administração Pública Estadual, que
compõem a faixa de alto e médio risco
na Matriz de Risco.

•

Elaboração do termo de referência para
contratação de capacitação em Auditoria
Preventiva e Gestão de Riscos para os
componentes das Comissões Gestoras do
Plano de Ação para Sanar Fragilidades
– PASF, com a utilização de recursos do
componente técnico da operação SWAP
II.

•

Elaboração do regulamento sobre a
aplicação do Plano de Ação para Sanar
Fragilidades – PASF.

Auditoria
•

•

de

Regularidade

Realização de 112 atividades de auditoria
de regularidade de Contas de Gestão
(presenciais e a distância), integradas às
auditorias preventivas de aplicação do
Plano de Ação para Sanar Fragilidades,
e com a utilização do Sistema de Suporte
à Execução de Programas de Auditoria
(S2EPA).
Implantação de sistema computadorizado
para gestão do processo de execução de
atividades de auditoria de regularidade.

Auditoria Especial
•

Realização de 23 atividades de auditoria
de tomadas de contas especiais.
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de

Orientação Técnica e Normativa
•

Realização de estudos e elaboração de
proposta para a revisão dos normativos
estaduais de transferências de recursos
públicos aos municípios e entidades
privadas.
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•

Emissão de manifestações técnicas
para os órgãos e entidades do Poder
Executivo Estadual, em resposta às
consultas formuladas nos termos da Lei
no 14.306/2009.

•

Manutenção do atendimento presencial,
no Núcleo de Ouvidoria das Casas do
Cidadão, dos Shoppings Diogo e Benfica,
por meio de parceria com a Secretaria da
Justiça e Cidadania.

•

Participação na elaboração e delineamento
da regulamentação dos normativos
atinentes à execução financeira dos
contratos de obras públicas (Decreto
Estadual no 29.918/2009 e Instrução
Normativa).

•

Divulgação do instituto de ouvidoria por
meio da implantação do Projeto Ouvidoria
na Praça, com ações no município de
Canindé, Crato e em Fortaleza, na Praça
do Ferreira.

•

Descentralização do atendimento da
ouvidoria, com a participação da
ouvidoria móvel no “Projeto Governo do
Ceará na Minha Cidade”.

•

Capacitação dos teleatendentes da Central
de Atendimento pela Rede de Ouvidores
Estaduais, com a disponibilização de
informações sobre o funcionamento do
Governo.

•

Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria
– SOU, a partir da avaliação na utilização
do sistema.

Tecnologia
•

•

•

•

•

da Informação

Produção de ferramenta informatizada
para monitoramento das ações no âmbito
do Plano de Ação para Sanar Fragilidades
– PASF.
Implantação de novas funcionalidades no
Portal da Transparência, com a ampliação
das possibilidades de pesquisa, incluindo
as unidades orçamentárias e o objeto
contratado.
Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte
à Execução de Programas de Auditoria
– S2EPA, com a disponibilização para
consulta pelos gestores.
Implantação de novas funcionalidades
no Sistema de Acompanhamento de
Contratos e Convênios – SACC.

Atendimento

•

ao

Criação do Núcleo de Ouvidoria para
atendimento especial a pessoas idosas e
com deficiência.
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Ouvidoria

Acompanhamento da apuração das
manifestações recebidas pela Rede
de Ouvidorias a partir do Sistema de
Ouvidoria - SOU.

•

Monitoramento do retorno das
manifestações procedentes, oriundas
das ouvidorias setoriais, para resposta
ao cidadão.

•

Elaboração e consolidação de relatórios
das manifestações registradas e
respondidas.

Cidadão

Fortalecimento dos canais de atendimento
ao cidadão, por meio da Central de
Atendimento Telefônico – 155, na cidade
de Canindé.

de

•

Aquisição de equipamentos para
implantação do Data Center da CGE.

OUVIDORIA

•

Apuração

Rede

de

Ouvidorias

•

Acompanhamento da apuração das
manifestações pela Rede de Ouvidorias
a partir do acesso ao SOU.

•

Unificação e alinhamento da linguagem
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Diálogos, promovido pela Associação
Brasileira de Ouvidores – ABO Nacional
e realizado em São Paulo, no período de
25 a 29 de agosto.

das ouvidorias setoriais para alimentação
do SOU.

Ética, Transparência e Comunicação Social

•

Elaboração e consolidação de relatórios
e diagnósticos das manifestações, com
entrada a partir das ouvidorias setoriais.

•

Participação de 5 servidores no 31º
Congresso Brasileiro de Auditoria Interna
– CONBRAI, promovido pelo Instituto dos
Auditores Internos do Brasil – AUDIBRA
e realizado em Belo Horizonte-MG, no
período de 27 a 30 de setembro.

•

Participação de 1 servidor no Curso de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público,
sob a Égide da LRF, promovido pela ESAD
Cursos e realizado em Brasília-DF, no
período de 16 a 18 de setembro.

Participação de 3 servidores no V
Congresso Brasileiro de Licitações,
Contratos e Compras Governamentais,
promovido pelo Instituto Brasileiro de
Direito Público – IBDP e realizado em
Salvador-BA, no período de 19 a 21 de
agosto.

•

Participação de 2 servidores no Curso de
Análise de Processos Aplicada à Auditoria
e aos Controles Internos, promovido pela
FUMTEX Treinamentos e realizado em
São Paulo-SP, no período de 23 e 24 de
setembro.

Participação de 10 servidores no II
Congresso Brasileiro de Controle Público,
promovido pelo Instituto Brasileiro de
Direito Público – IBDP e realizado em
Salvador-BA, no período de 25 a 27 de
novembro.

•

Participação de 1 servidor no II Congresso
Internacional de Software Livre e Governo
Eletrônico, promovido pela Escola de
Administração Fazendária – ESAF e
realizado em Brasília, no período de 26
a 28 de agosto.

•

Capacitação da Rede de Ouvidorias
por meio da promoção de ciclo de
palestras.

•

Monitoramento das ouvidorias setoriais
por meio de visitas aos órgãos.

AÇÕES DE GESTÃO

Fortalecimento

do

Capital Intelectual

Cursos de Extensão e Congressos
•

•

•

Participação de 20 servidores no Curso
de Gestão de Riscos e Auditoria Baseada
em Riscos na Administração Pública,
promovido pelo Centro de Qualidade,
Segurança e Produtividade para o Brasil
e América Latina – QSP e realizado em
Fortaleza-CE, no período de 7 a 11 de
dezembro.

•

Participação de 1 servidor no Curso de
Capacitação e Certificação em Ouvidoria,
promovido pela OMD Soluções para
Ouvidorias e realizado em FlorianópolisSC, no período de 14 a 17 de julho.

•

Participação de 2 servidores no Curso
Mediando Conflitos e Facilitando
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Fortalecimento Institucional
Celebração de Acordos de Cooperação
Técnica e Realização de Eventos
•

Suporte à realização de 5 edições
do Fórum Permanente de Auditoria
Preventiva, em que foram discutidos temas
relativos ao Plano de Ação para Sanar
Fragilidades e o acompanhamento do
Cadastro Único de Convênios da União
(CAUC).

•

Suporte à realização do III Encontro
Estadual de Controle Interno, com o
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010
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tema Controladoria Governamental para
Excelência da Gestão.
Celebração de Acordo de Cooperação
Técnica com o Tribunal de Contas
da União para instituição da Rede de
Controle da Gestão Pública do Ceará.

2010 | Propostas

•

Consolidação do Fórum Permanente de
Auditoria Preventiva.

•

Implantação do novo processo de gestão
de contratos e convênios.

•

Conclusão da implantação e
operacionalização do Data Center da
CGE.

•

Desenvolvimento de sistemática de
prestação de contas anuais dos gestores
em meio eletrônico.

•

Consolidação do Projeto Data Mining
(Mineração de Dados), na elaboração
de modelos preditivos, a partir de
uma estrutura de Data Warehouse
(Armazenagem de Dados de Suporte à
Tomada de Decisões).

•

Implantação do Sistema de Ética.

•

Consolidação do Portal da Transparência
como instrumento de controle social.

•

Consolidação da aplicação do Plano de
Ação para Sanar Fragilidades – PASF, no
âmbito das contas de governo.

•

Modelagem de sistema de informações
gerenciais para disponibilização aos
gestores.

•

Modelagem de sistemática de
acompanhamento dos gastos
governamentais priorizados pela alta
administração.

•

Adequação do Sistema de Ouvidoria –
SOU, com o desenvolvimento de módulo
de integração que atenda as ouvidorias
setoriais.

•

Consolidação da função controle interno
nos órgãos e entidades do Poder Executivo
Estadual.

•

Definição de mecanismos para orientação
na formulação de políticas públicas
estaduais a partir da Ouvidoria.

•

Consolidação da Auditoria Preventiva
com Foco em Risco, com a conclusão da

•

Realização de pesquisa de satisfação
junto aos usuários da Ouvidoria.

Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

285

Ética, Transparência e Comunicação Social

•

aplicação do PASF em todos os órgãos
e entidades da Administração Pública
Estadual.
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Procuradoria Geral
2009 | Política Setorial
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 do interesse público.
Trata-se de 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 o
esperado, uma vez que a entidade reduziu
substancialmente o número de processos
sob sua responsabilidade, principalmente
aqueles ligados a aposentadorias e pensões,
utilizando-se, para isso, de redistribuição de
processos e do sistema de mutirões.
Saliente-se ainda, a otimização dos trabalhos,
no âmbito da Consultoria Geral, em face da
divisão de trabalho para análise de processos
pelos consultores. Com isso, despachou-se
a um grupo processos relativos às consultas
de casos específicos, e em tese, a pleitos
administrativos de servidores, contratos,
convênios, editais de licitação, concursos,
projetos de lei, decretos, protocolos de
intenção e matérias pertinentes aos Direitos
Administrativo, Constitucional, Cívil e Penal,
e, a outro grupo, processos referentes
às inativações (aposentadorias, reservas,
reformas) e pensões, respondendo, também,
sobre as questões do Direito Previdenciário.
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Destaca-se ainda, o trabalho desenvolvido
pela Consultoria junto ao TCE, propiciando o
julgamento em série, ressalvas pelo TCE, dos
processos contemplados com incorporação
da Lei 11.171/86 (Lei Geny), e da resolução
do problema relativo à incorporação da
gratificação de risco de vida ou saúde e de
desempenho.
Comparando-se com 2008, observa-se, em
2009, um avanço no tocante aos aspectos
qualitativos e quantitativos, nas atividades
desempenhadas pela Consultoria. Isso porque
se vem alcançando o objetivo de não mais
trabalhar com atrasos, uma vez que estão
sendo examinados e analisados os processos
recebidos no trimestre, de preferência
dentro do mês, evitando-se a realização de
diligências para o saneamento processual.
O Centro de Estudos e Treinamento da
Procuradoria Geral do Estado do Ceará –
CETREI, em conformidade a política setorial
da PGE, obteve os seguintes resultados:
a conclusão do planejamento da nova
estrutura da biblioteca da Procuradoria
Geral do Estado, com ingresso de novos
colaboradores; treinamento e capacitação de
servidores em curso sobre plataforma Linux ;
participação do CETREI no Grupo Técnico
de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas –
GTDEP e no grupo de trabalho encarregado
pela realização de eventos da Procuradoria
Geral do Estado; ampliação do quadro de
estagiários de 45 para 53, aperfeiçoando-se
o processo, tendo sido realizados 2 processos
seletivos em 2009; desenvolvimento e
melhoramento do sistema de legislação
estadual; publicação de informativos jurídicos,
via internet, que dizem respeito a decisões
favoráveis ao Estado do Ceará, bem como
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notícias que são de interesse ao conhecimento
da Procuradoria Geral do Estado; construção
de um novo auditório no prédio anexo ao da
Procuradoria Geral; efetivação de inscrições
dos Procuradores do Estado em congressos
de aperfeiçoamento e atualização de estudos
jurídicos; apoio à APECE no Congresso
dos Procuradores Gerais dos Estados e dos
Corregedores, dentre outros.
Numa outra vertente, mas alinhados à
Política Setorial da Procuradoria Geral do
Estado, estão os trabalhos desenvolvidos pela
vinculada, a Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados do Estado do Ceará
– ARCE, que é uma autarquia sob regime
especial, dotada de autonomia administrativa
e financeira, criada em 30 de dezembro de
1997, através da Lei nº 12.786. O objetivo
da ARCE é promover e zelar pela eficiência
econômica e técnica dos serviços públicos,
tendo como missão servir a sociedade com
transparência, equilibrando os interesses
dos usuários, do poder concedente e dos
prestadores de serviços públicos delegados,
a fim de garantir a excelência destes serviços
no Estado do Ceará. Atualmente, atua na
regulação dos serviços de energia elétrica, por
delegação da Agência Nacional de energia
Elétrica – ANEEL, saneamento básico, gás
canalizado e transporte intermunicipal de
passageiros.
O exercício de 2009 foi marcado por
conquistas em todos os setores de atuação
da Agência, contribuindo para o alcance dos
seus objetivos estratégicos, dentre as quais
se destaca: a) a aprovação da Lei nº 14.394
de 7 de julho de 2009, que define a atuação
da Agência relacionada aos serviços públicos
de saneamento básico. Tal instrumento deu
legitimidade às atividades de regulação nesse
serviço, anteriormente executadas através de
instrumento precário, que era o convênio
firmado entre a Secretaria das Cidades, a
ARCE e a CAGECE; e b) a celebração de novo
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

convênio com a ANEEL, com início a partir
de 1 de janeiro de 2010, por mais 5 anos,
reforçando a credibilidade da ARCE com as
demais entidades federais, sendo sempre
citada como referência por aquela instituição.
A parceria entre a ANEEL e a ARCE já tem 10
anos, sendo esta uma das primeiras a celebrar
convênio com a ANEEL.
Vale destacar ainda a participação da
ARCE na análise dos editais de licitação do
transporte interurbano de passageiros, que
culminou com a realização da concorrência
pública e a assinatura dos contratos, em
novembro de 2009.
Ressalte-se, no âmbito institucional, a
aprovação da Lei nº 14.405/2009, que
aumentou a quantidade de número de vagas
de servidores, passando de 36 para 44,
proporcionando um incremento das atividades,
bem como o Decreto nº 29.944/2009, que
alterou a estrutura organizacional da Agência,
adaptando-a às novas necessidades.

2009 | Realizações
PROCURADORIA FISCAL

Dívida Ativa
•

Cobrança da dívida ativa estadual, no
período novembro/2008 a outubro 2009,
no valor de R$ 26,8 milhões.

•

Inscrição de 31.881 contribuintes na
ativa, no valor de R$ 349 milhões.

•

Cálculo do valor total da dívida, importando
na quantia de R$ 5,7 bilhões.

Atividades Judiciais
•

Ajuizamento de 262 execuções fiscais.

•

Realização de 9.289 manifestações
diversas, 325 impugnações de embargos
e 21 ações propostas.
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•

Realização 2.702 atendimentos, na
área de ações ordinárias e mandatos
de segurança, incluindo contestações,
informações e manifestações diversas.

•

Recebimentos e realizações, quanto a
inventários, arrolamentos e separações
judiciais, de 4.308 manifestações, 800
apelações, 256 agravos de instrumento,

484 embargos de declaração, 180
recursos especiais, 298 recursos
extraordinários e 339 dispensas de
recursos.
•

Realizações, na área de atividades
administrativas, de 1.005 pareceres e
23 análises de minutas de decretos e
projetos de leis.

Relatório das Atividades de Janeiro a Novembro de 2009

•

Natureza

Quantidade

Processos recebidos

77

Processos devolvidos:

-

Com relatório

66

Sem relatório

-

Audiências realizadas

308

Processos em andamento

201

Diligências realizadas

90

Capacitação de 112 servidores, em 8
turmas de pregoeiros, usando o sistema
de licitações do Governo Federal –
ComprasNet.

•

Celebração de convênios, com sete
universidades/faculdades, visando a
melhoria do trabalho desenvolvido por
estagiários.

•

Atualização do Sistema de Legislação
Estadual.

como ferramenta de gerenciamento de
conteúdo.
Desenvolvimento

Publicação de Informativos Jurídicos, via
internet, que dizem respeito a decisões
favoráveis do Estado do Ceará.

•

Realização de capacitação do CETREI no
curso sobre plataforma Linux.

•

Criação do novo site da PGE, em ambiente
livre, utilizando Joomla como ferramenta
para gerenciamento de conteúdo.

•

Desenvolvimento da Intranet da PGE,
em software livre, utilizando Drupal
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Sistemas

•

Subsídio à Coordenadoria de Tecnologia
da Informação da PGE, na estruturação
do sistema informatizado de editoração
dos editais padrões.

•

Subsídio a Empresa de Tecnologia da
Informação – ETICE, no desenvolvimento
do módulo de Sistema de Compras –
Pregão Eletrônico, parte integrante do
Sistema de Gestão Governamental por
Resultado – S2GPR.

Planejamento e Organização
•

de

Gestão
•

Elaboração de editais padrões, tendo
como fim disciplinar e uniformizar os
processos de demandas de licitações,
nas diversas modalidades da esfera do
Governo Estadual.

•

Participação na avaliação do Sistema de
Aquisições de Bens e Serviços, promovida
pelo Banco Mundial.
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•

Regulamentação da publicação da
Revista da Procuradoria Geral do Estado,
com formação do conselho editorial, e
ampliação do número de exemplares.

•

Pu b l i c a ç ã o d e i n f o r m a t i v o , c o m
abrangência em todos os órgãos do
Estado, levando informações jurídicas e
sociais importantes aos servidores.

Energia

elétrica

•

Fiscalização da qualidade do atendimento
comercial em 12 municípios do interior
do Estado.

•

Fiscalização da qualidade do fornecimento
através de inspeções em 12 subestações
de 69/13,8 kV, na Capital Fortaleza e
Região Metropolitana, e 12 obras da
Gerência de Distribuição de Fortaleza,
para verificação do plano de obras e de
expansão do sistema de distribuição.

•
•

•

Fiscalização dos indicadores DEC e
FEC.
Geração de 21 termos de notificação
à concessionária de energia elétrica,
resultando em 33 determinações e 25
recomendações. Os autos de infração
abertos em 2009 resultaram na cobrança
de R$ 794 mil em multa.

Saneamento

Realização de Audiências Públicas
relacionadas: ao aperfeiçoamento da
minuta de resolução que disciplina a
qualidade da água e dos esgotos na
prestação de serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário; ao
aperfeiçoamento da minuta de resolução
que estabelece as condições gerais na
prestação e utilização de abastecimento
de água e esgotamento sanitário e ao
aperfeiçoamento da minuta de resolução
que disciplina os procedimentos gerais
a serem adotados pela ARCE, nas
reclamações dos usuários dos Serviços
de Água e Esgotamento Sanitário.

Gás

canalizado

•

Fiscalização da concessionária de
distribuição de gás canalizado;

•

Realização de análise econômicofinanceira aos pleitos da concessionária
com relação ao reajuste de tarifa;

•

Aprovação da Resolução ARCE nº 105,
que estabelece os requisitos básicos da
garantia da qualidade na prestação dos
serviços públicos de gás canalizado;

•

Realização de Audiências Públicas
relacionadas à:
•

Aprovação da minuta do Manual
Descritivo do Plano de Contas do Setor
de Distribuição de Gás Natural.

•

Divulgação, obtenção de subsídios
e informações adicionais para o
aperfeiçoamento das Notas
Técnicas:

•

NT/CET/0001/2009, que trata da
Avaliação do Processo de Revisão
Extraordinária da Tarifa Média da
CEGAS, em janeiro/2009.

•

CET nº 002/2009, que fundamentará
a decisão da ARCE sobre a revisão
extraordinária da Tarifa Média da
CEGÁS.

básico

•

Fiscalização em 27 municípios do interior
do Estado, gerando 19 relatórios de
fiscalização.

•

Participação da Comissão Executiva
Gestora de Planejamento Básico –
CEGPSB da FUNASA.

•

Elaboração das seguintes publicações:
Regulação e Normatização – Vol. II
(concluído e distribuído); Saneamento
Básico 2009: a Questão Informacional na
Elaboração dos Planos (em conclusão).
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•

•

•

CET/008/2009, que fundamentará
a decisão da ARCE sobre a revisão
tarifária extraordinária da CEGÁS;

•

CET 013/2009, visando fundamentar
a decisão da ARCE quanto ao Processo
de Revisão Extraordinária da Tarifa
Média da CEGÁS.

Divulgação, obtenção de contribuições
para o aperfeiçoamento da minuta de
Resolução que disciplina os procedimentos
gerais a serem adotados pela ARCE, nas
solicitações de ouvidoria referentes ao
serviço de gás canalizado no Estado do
Ceará.
Ações de fiscalizações que geraram
2 Te r m o s d e N o t i f i c a ç ã o j u n t o
à concessionária, resultando em 5
determinações e 2 recomendações.

(revisão ordinária) tarifária do serviço de
transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros do Estado do Ceará, para
as linhas da modalidade Serviço Regular
Interurbano.

2010 | Propostas
Procuradoria Estadual

•

Concretização da divisão da Procuradoria
Fiscal em Núcleos – Célula dos Grandes
Devedores, Célula de Execuções Fiscais,
Célula de Contencioso Fiscal e Célula do
Imposto de Transmissão Causa Mortes
e Doação, através de disciplinamento
legal.

•

Celebração de Convênios com a JUCEC,
Receita Federal, DETRAN, e Cartórios de
Registro de Imóveis, a fim de facilitar a
obtenção de dados para efetivação de
penhora.

•

Implantação de execução digital.

•

Implementação do sistema de editoração
de editais padrões, tendo como objetivo
disciplinar e uniformizar os processos
de demandas de licitações nas diversas
modalidades da esfera do governo
estadual.

•

Instituição da Escola de Advocacia Pública
da Procuradoria Geral do Estado.

•

Elaboração de projeto para implantação
da rede de armazenamento de dados
(STORAGE Area Network – SAN); e
aqusição de 1 Storage IBM com Rack
de 44).

•

Reestruturação do Datacenter da PGE,
com objetivo de aumentar a velocidade
de transmissão de dados de 100 Mbits
para 1000 Mbits, tornando a rede apta
para realizações de vídeoconferência e
telefonia.

Transporte
•

Fiscalização indireta do sistema de
transporte interurbano de passageiros do
estado do Ceará.

•

Fiscalização da qualidade do serviço
de empresa operadora do sistema
metropolitano, em virtude de constantes
reclamações recebidas pela Ouvidoria.

•

Gestão da arrecadação do setor de
transporte, bem como da dívida ativa.

•

Realização de revisão tarifária do
sistema de transporte interurbano e
metropolitano.

•

Participação na análise dos editais de
licitação do transporte intermunicipal de
passageiros, regular e complementar.

•

Realização de audiência pública
com o objetivo de divulgar e obter
contribuições para o aperfeiçoamento
das Notas Técnicas CET/0011/2009 e
CTR/0001/2009, que fundamentarão a
decisão da ARCE sobre a repactuação
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Modernização dos processos judiciais, de
execução fiscal e licitatórios, utilizando
certificação digital.

Regulação

de

•
•

•

municípios do interior do Estado, região
Sul.
•

compreendendo inspeções de 9
subestações de 69/13,8kV, região NORTE,
e inspeções de 8 obras da Gerência de
Distribuição Norte, para verificação do
plano de obras e de expansão do sistema

Fi s c a l i z a ç ã o d e c a m p o e m 7 0
municípios.

Desenvolvimento de sistema informatizado
de fiscalização, visando maior eficiência e
celeridade nos procedimentos aplicáveis
às ações fiscalizatórias.

de distribuição, incluindo os níveis de
tensão.
•

Desenvolvimento de sistema informatizado
para o acompanhamento do serviço de
transporte intermunicipal de passageiros,
com vistas a monitorar horários de
chegada e saída dos transportes,
quantidade de passageiros por veículo,
velocidade, paradas efetuadas durante
a viagem.

•

Fiscalização da universalização de
energia.
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Fiscalização do Ciclo 2007-2008, do
Programa de Eficiência Energética da
Coelce.

•

Fiscalização do Ciclo 2006-2007, do
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento
da Coelce.

Gás canalizado
•

Implementação de resolução que
disciplina sobre imposição de penalidades
à concessionária de distribuição de gás.

•

Realização de análises econômicofinanceiras sobre as propostas de revisão
da tarifa do gás.

Energia elétrica
•

Fiscalização dos indicadores DEC e
FEC.

Transporte
•

Fiscalização da qualidade do fornecimento
de energia elétrica da concessionária,

Capacitação técnica aos municípios,
com base na lei federal nº 11.445/2007
(diretrizes nacionais para o saneamento
básico), visando à elaboração de Planos
Municipais de Saneamento.

Elaboração de projeto para redução do
consumo de água por usuários públicos,
em parceria com a Secretaria das Cidades,
Cagece, prefeituras e Aprece.

Fiscalização da qualidade do atendimento
comercial da concessionária em 12

Serviços

Saneamento
•

•

•

Realização de audiências públicas para
revisão tarifária.
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GABINETE DO GOVERNADOR
2009 | Política Setorial
A política setorial do Gabinete do Governador
orienta-se pela diretriz estratégica de Governo
Gestão Ética, Eficiente e Participativa que,
alinhada à orientação estratégica do eixo
“Sociedade Justa e Solidária”, pauta-se na
gestão voltada para resultados. Trata-se de
estratégias desafiadoras e transformadoras a
serem implementadas de forma compartilhada
entre Governo e Sociedade, com vistas à
construção de um novo perfil de Estado,
que se concretizará no horizonte de várias
gerações.
Para tornar possível a realização desses
desafios, é fundamental que o Chefe do
Poder Executivo tenha assegurado os recursos
e as condições adequadas ao desempenho
de suas funções com dignidade, segurança,
assistência e o devido assessoramento direto
e indireto em todas as necessidades inerentes
ao cargo.
Considerando essa realidade, o Gabinete do
Governador (Gabgov), órgão integrante da
Governadoria, incorporou também, no âmbito
de suas competências, a coordenação das
políticas transversais, priorizando inicialmente
aquelas relacionadas à juventude. E, ainda,
visando fortalecer as políticas de segurança
pública, trouxe para si, por meio do Conselho
Estadual de Segurança Pública – CONSESP,
as funções consultivas e fiscalizadoras em
matéria de segurança pública.
Para coordenar e promover a implantação das
Políticas Públicas de Juventude, o Gabinete
do Governador, por meio de sua Assessoria
de Articulação de Políticas para a Juventude
– ASSAP, gerencia o Programa de Governo Gestão e Desenvolvimento de Políticas para

292

a Juventude, inserido no Plano Plurianual
de Investimentos (PPA), com enfoque na
participação social, cujo monitoramento
dá-se no âmbito multissetorial, através do
acompanhamento de indicadores sociais
já definidos, tendo em vista que as políticas
públicas direcionadas à juventude são também
desenvolvidas por secretarias setoriais, como,
por exemplo: Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Social - STDS: Programa
Primeiro Passo, ProJovem Trabalhador
e ProJovem Adolescente; Secretaria da
Educação - SEDUC: E-Jovem e Escolas de
Educação Profissional; Secretaria do Esporte
-SESPORTE: Bolsa Esporte e pistas de skate.
Nesse sentido, a Assessoria da Juventude
empreendeu fortemente o diálogo participativo
com as demais Secretarias e vinculadas, além
de contar com o apoio decisivo da Secretaria
Nacional de Juventude, da Presidência da
República.
No que se refere às funções consultivas e
fiscalizadoras em matéria de segurança
pública, o CONSESP encarrega-se de
denunciar e exigir a apuração dos casos que
impliquem na violação dos direitos humanos
individuais e coletivos. Compete-lhe, ainda, a
missão de realizar a mediação entre o Poder
Público e a população na legitimação de
políticas públicas que atendam aos anseios
dos cidadãos.
Por meio do CONSESP, o Estado e a Sociedade
estarão envolvidos em discussões acerca
da problemática da segurança pública,
estabelecendo políticas eficazes de diminuição
da criminalidade e da violência.
O Gabinete do Governador realiza, ainda,
articulações interinstitucionais no âmbito
Mensagem à Assembleia Legislativa 2010

da gestão e do repasse de Emendas a
Parlamentares, informando sistematicamente
às prefeituras sobre o encaminhamento
de projetos do Programa de Cooperação
Federativa – PCF, além de assessorar
organismos e instituições internacionais,
quando de visitas oficiais, e de acordos de
cooperação técnica e de intercâmbio cultural
a serem firmados.

•

Representação do Fórum Nacional
de Secretários e Gestores Estaduais
de Juventude, assumindo cadeira no
Conselho Nacional de Juventude da
Presidência da República.

•

Realização da 19ª Reunião Ordinária do
Conselho Nacional de Juventude, nos
dias 9 e 10 de novembro de 2009, no
Palácio Iracema, com a participação de
70 participantes de 8 Estados.

2009 | Realizações

•

Realização da Oficina InfoJovem de
Comunicação.

•

Representação institucional do Governo
do Estado em reuniões com a sociedade
civil organizada e com os Gestores
Municipais de Políticas Públicas de
Juventude.

•

Coordenação, implementação e
desenvolvimento do modelo de gestão
do ProJovem Campo, atendendo a 2.300
jovens.

•

Coordenação e implementação do
ProJovem Urbano, atendendo a 3.000
jovens.

•

Intermediação junto ao Governo
Federal da implementação do ProJovem
Trabalhador em Fortaleza e para os
demais municípios do Estado.

•

Apoio à realização dos seguintes eventos:
II Feira do Estágio e Emprego do Ceará,
Seminário dos Direitos da Comunidade
LGBTT, reuniões do Fórum da Igualdade
Social, Reunião Anual da Rede Feminista
de Saúde, Fórum de Pessoas com
Deficiência, Festival do Protagonismo
Juvenil e Fórum de Grêmios da SEDUC.

•

Apoio à participação das entidades
estudantis nos eventos da UNE e UBES.

•

Realização de 10 Feiras de Cultura e
Ciência do ProJovem Urbano.

POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE

•

Reorganização do Fórum de Gestores e
Secretários Municipais de Juventude do
Estado do Ceará.

•

Participação em todas as edições do
Projeto “Governo na Minha Cidade”, com
o Fórum da Juventude.

•

•

Acompanhamento da Comissão
Gestora da Meia Passagem Estudantil
(COGEMPE).
Acompanhamento da pauta de
juventude no Parlamento Estadual,
com a participação em 12 audiências
públicas na Assembléia Legislativa,
com as seguintes temáticas: juventude
e criminalidade, criação dos Conselhos
Municipais de Juventude, concurso
vestibular das instituições de Ensino
Superior, Programa de Educação e células
cooperativas, políticas de atendimento
às crianças e adolescentes em situação
de risco, papel do Fórum Nacional de
Gestores e Secretários na consolidação
do Sistema Nacional de Juventude, o
Estatuto da Juventude no Município
de Fortaleza, Programa de Proteção a
Crianças e Adolescentes ameaçados
de morte – PPCAM, regulamentação
do Conselho Estadual de Juventude e
extermínio da juventude negra.
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Barbalha e Cascavel, incluindo o roteiro
de uma peça de teatro, no prêmio da ONU
sobre Gestão e Desenvolvimento Local. A
cidade de Barbalha foi selecionada e é
uma das 4 cidades brasileiras que estão
sendo acompanhadas pela ONU, visando
suas seleções como modelos na área de
gestão pública.

•

Realização, em parceria com o Instituto
de Desenvolvimento do Trabalho – IDT,
de 1 formação inicial e 3 formações
continuadas dos Professores do ProJovem
Urbano.

•

Realização, em parceria com o Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho – IDT, de 1
formação inicial e 1 formação continuada
do ProJovem Campo.

•

Realização da II Reunião Ordinária
do Fórum de Secretários e Gestores
Estaduais de Juventude, nos dias 09, 10
e 11 de julho de 2009, na Residência
Oficial, contando com 45 participantes
de 14 Estados.

Lançamento do Programa Sinergia
Social, em parceria com a Assembleia
Legislativa, visando a cooperação entre
os setores para ampliar o impacto e a
sustentabilidade de suas ações de forma
integrada e sistêmica.

•

Realização das Aulas Inaugurais em 9 dos
10 municípios atendidos pelo Programa
ProJovem Urbano.

Lançamento da área de profissionalização
da mulher no IPREDE, em parceria com
o Banco BIC.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

•

•

•

Constituição do Conselho Estadual de
Políticas Públicas de Juventude;

•

Integração entre PRECE – Instituto
Coração de Estudante - e Secretaria de
Educação na metodologia de cursinhos
Pré-Vestibular, atendendo aos 80 Pré-Vests
no Estado do Ceará.

•

•

•

Apoio ao desenho e implantação do
ECOIPU, em parceria com a Secretaria
de Esportes e Prefeitura do município
de Ipu, beneficiando a cidade com uma
estratégia de desenvolvimento local
através da realização de campeonatos
internacionais de voo livre e parapaint,
trilhas ecológicas, oficinas de fabricação
de barracas de camping para as famílias,
etc.
Desenvolvimento do Programa Ceará
contra o Crack e apoio à Secretaria de
Segurança no diálogo com a sociedade
civil, incluindo empresas, ONGs e
cooperação Internacional.
Apresentação das candidaturas de
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•

Fiscalização de 987 projetos realizados
com a liberação dos recursos do Programa
de Cooperação Federativa – PCF.

•

Análise e encaminhamento das
demandas da sociedade para os órgãos
competentes, contemplando diversos
tipos de manifestações de parlamentares,
líderes comunitários, dirigentes de órgãos
públicos, dentre outros.

•

Elaboração de relatórios gerenciais para
o Chefe do Poder Executivo, contendo
uma visão geral da situação das ações de
Governo desenvolvidas nos municípios.

•

Elaboração de um sistema de
posicionamento político dos municípios
do Estado para o pleito de 2010.

•

Estruturação de um sistema para
monitoramento das emendas individuais
dos parlamentares da bancada federal.

•

Formatação de 90 Termos de Adesão, por
mês, para assinatura do Governador, nos
eventos do Governo Itinerante.
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•

Realização do II Seminário Estadual
de Proteção a Vítimas e Testemunhas
ameaçadas – PROVITA/CE e lançamento
do Manual do Ministério Público de
atuação no PROVITA, nos dias 22, 23 e
24/04/2009, na Procuradoria Geral de
Justiça.

•

Participação na Conferência Livre
promovida pelo Ministério Público no
dia 25/04/2009.

•

Participação na Audiência Pública
realizada pela Comissão de Direitos
Humanos e Cidadania, em conjunto
com a Comissão de Defesa Social, para
debater a política de segurança pública
no Estado do Ceará, em abril/2009.

•

Participação na Audiência Pública sobre
a Segurança Pública e o Ensino Superior
no Estado do Ceará, em abril/2009.

•

Participação na 1ª Conferência Nacional
de Segurança Pública – Etapa Municipal,
em maio/2009, em Fortaleza.

•

Participação na 1ª Conferência Nacional
de Segurança Pública – Etapa Estadual,
nos dias 24, 25 e 26/06/2009, em
Fortaleza.

•

Participação na 1ª Conferência Nacional
de Segurança Pública – Etapa Nacional
nos dias 27, 28, 29 e 30/08/2009, em
Brasília.

•

Visita, na sede do CONSESP, da Secretária
Executiva Adjunta, da Secretaria Nacional
de Segurança Pública, para apresentar
as instalações e o trabalho desenvolvido
pelo Conselho.

•

Reunião com a Corregedoria Geral dos
Órgãos de Segurança Pública e Defesa
Sócia, em agosto/2009, para tratar do
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tema “Tessitura da Segurança Pública”.
•

Aproximação do Conselho com os
Centros de Estudo da Violência (UFC,
UECE e UNIFOR).

•

Aproximação com os responsáveis
pela implementação do PRONASCI no
Ceará.

•

Participação na Audiência Pública sobre
“A greve dos policiais civis no Estado do
Ceará, sua repercussão na segurança
pública e soluções à superação dos
impasses”, em agosto/2009.

•

Participação na abertura da VIII
Conferência Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, nos dias 22,
23 e 24/09/2009.

•

Participação na Audiência Pública sobre
as condições de trabalho do Policial
Militar, no dia 08/10/2009.

•

Criação das Comissões Temáticas, no
âmbito da estrutura organizacional do
CONSESP: 1) Comissão de Diagnóstico
da Polícia Judiciária; 2) Comissão de
Diagnóstico do Sistema Penitenciário;
3) Comissão para Análise dos inquéritos
policiais sobre homicídios no Estado do
Ceará; e 4) Comissão de Diagnóstico de
Desastre no Estado do Ceará.

CERIMONIAL

Planejamento e organização de eventos que
requerem o suporte da coordenação e equipe
técnica do Cerimonial, destacando-se:
•

Mudança da Sede do Governo através
do Programa “Governo do Ceará na
Minha Cidade“ (atividade realizada em
parceria com a Casa Civil), contemplando
os seguintes municípios: São Benedito,
Penaforte, Tarrafas, Tamboril, Barro,
Solonópole, Beberibe, Granjeiro, Piquet
Carneiro, Potengi, Granja, Ipu, Nova
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assinaturas das Ordens de Serviços para
a construção das Escolas Estaduais de
Educação Profissional, nos município de:
Acaraú, Aurora, Beberibe, Guaraciaba
do Norte, Hidrolândia, Icó, Ipu, Itaitinga,
Juazeiro do Norte, Maracanaú, Massapê,
Mauriti, Pedra Branca, Quixeramobim,
Sobral, Tamboril, Tauá, Tianguá, Trairi
e Várzea Alegre. Saliente-se que, no
município de Sobral, houve a honrosa
presença do Presidente da República Luiz
Inácio Lula da Silva (10/09).

Olinda, Aiuaba, Icapuí, Altaneira,
Arneiroz, Juazeiro do Norte, Jaguaruana,
Deputado Irapuan Pinheiro, Crato,
Barbalha, Pedra Branca, Trairi, Campos
Sales, Icó, Russas, Brejo Santo, Acopiara
e Ipueiras.
Solenidades de assinaturas de ordens de
serviços, de inauguração de escolas e outros
órgãos e de adesão a Programas, dentre
outros:
•

Solenidade de posse dos Membros do
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente, no Auditório
do Palácio Iracema (12/05).

•

Assinatura das Ordens de Serviços da
dragagem do Rio Maranguapinho e dos
conjuntos habitacionais Miguel Arrais
e Raquel de Queiroz, no município de
Fortaleza, com a presença do Presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva
(10/09).

•

Solenidade de Posse dos Membros do
Conselho Estadual de Políticas sobre
Drogas, no Auditório do Palácio Iracema
(13/05).

•

Reunião com prefeitos sobre a situação
de emergência, no Auditório do Palácio
Iracema (26/05).

•

Encontro dos Governadores do Nordeste,
no Centro Dragão do Mar de Arte e
Cultura (06/11).

•

Lançamento da II Conferência Internacional
sobre Clima, Sustentabilidade e
Desenvolvimento em Regiões Semiáridas
(ICID +18), com a presença da MinistraChefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, no
Palácio Iracema (17/06)

•

Organização de 3 reuniões do
Monitoramento de Ações e Projetos
Prioritários – MAPP na Residência
Oficial.

•

•

•

Solenidade de assinatura do Memorando
de Entendimento entre o Governo
do Estado do Ceará e a Companhia
Siderúrgica do Pecém, com a presença
da Ministra Chefe da Casa Civil, Dilma
Rousseff (17/06).
Assinatura do contrato de consórcio entre
INB e Empresa Galvani, para exploração
da mina de Itataia, com a presença do
Ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio
Rezende, na sala de reuniões do Palácio
Iracema (23/07).
Solenidade de inauguração do Instituto
Federal de Educação de Sobral e
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•

Substituição de todos os servidores
antigos por novos, com a atualização
dos softwares relacionados aos serviços
como correio, aplicação e controle de
navegação.

•

Elaboração de documento técnico para
construção da nova base cartográfica
do Estado.

•

Avaliação e direcionamento de vários
projetos de geotecnologias vindos dos
órgãos do Estado.

•

Elaboração do decreto que cria o Sistema
de Geotecnologias do Estado.
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•

Elaboração da normatização dos produtos
de geotecnologias.

•

Capacitação de um desenvolvedor no
Curso Avançado de POSTGRESQL.

•

Prospecção de financiamentos para
implantação da Infraestrutura de Dados
Espaciais do Estado do Ceará.

•

Capacitação de dois servidores no Curso
de Java.

•

Conscientização dos órgãos do Estado
para utilização de softwares livres de
geoprocessamento.

•

Le v a n t a m e n t o d o s i n v e s t i m e n t o s
efetuados pelos órgãos do Estado em
projetos, softwares e equipamentos de
geotecnologias.

•

Análise, desenvolvimento e implantação
do Sistema de Acompanhamento de
Obras (OPUS).

•

Análise do Sistema Integrado de Controle
do Fluxo de Documentos e das Solicitações
de Serviços (FLUXO).

•

Análise do Sistema de Gerenciamento de
Projetos (CEPROJECT).

•

Desenvolvimento do Sistema de
Monitoramento das Câmaras das
Obras do Governo do Estado do Ceará
(CAMERAS).

•

Desenvolvimento de uma tela para as
inscrições do CONECOM (I Conferência
Estadual de Comunicação).

•

Análise, desenvolvimento e implantação
do Sistema de Acompanhamento de
Ordens de Serviço (SUPORTE).

•

Capacitação de todos os desenvolvedores
no Curso Básico de POSTGRESQL.
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•

Realização de autoavaliação institucional,
conforme o Programa Nacional de
Gestão Pública e Desburocratização
(GESPÚBLICA), com a elaboração do
plano de melhoria de gestão do Gabinete
do Governador.

•

Implantação do Plano de Capacitação do
Gabinete do Governador, contemplando
servidores das diversas áreas, em 9
dos cursos oferecidos pela Escola de
Gestão Pública – EGP, e em 3 dos cursos
oferecidos pelo Instituto Plácido Castelo –
IPC, do Tribunal de Contas do Estado.

•

Participação de 10 servidores no II
Congresso Ceará de Gestão Pública, nos
dias 19 e 20 de outubro de 2009.

•

Realização de 32 procedimentos licitatórios
realizados sendo: 8 pregões eletrônicos;
12 inexigibilidades; 4 dispensas de
licitação; 8 cotações eletrônicas.

•

Padronização de 3 rotinas críticas
da Coordenadoria AdministrativoFinanceira.

•

Acompanhamento dos instrumentos de
planejamento e orçamento governamental
do Gabinete do Governador.

•

Monitoramento do MAPP (Monitoramento
de Ações e Projeto Prioritários) do Gabinete
do Governador.
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CASA CIVIL

2009 | Política do Setor
A Casa Civil, como parte de suas atribuições,
teve papel de destaque, em 2009, no
assessoramento ao Governador do Estado, na
execução de ações voltadas à implantação de
políticas públicas e nas áreas administrativa
e financeira. Na consecução desse papel,
diversos contratos e convênios foram firmados
para a execução de programas, projetos e
atividades, no interesse das diversas áreas
de Governo, tais como esporte, lazer, arte,
cultura, dentre outras.
Exemplo disso, e de modo a garantir o
monitoramento da implantação de projetos
prioritários, continuidade foi dada ao contrato
com a Fundação Getúlio Vargas – FGV,
promovendo ações em sintonia com os diversos
órgãos envolvidos e garantindo otimização de
prazos e recursos na obtenção de resultados,
de forma a garantir a continuação da
metodologia de gestão implantada.
Dentre os serviços prestados pela Casa Civil,
para atender demandas do Gabinete do
Governador, estão as ações de assessoria
administrativa e financeira, que tiveram
continuidade com a administração dos
serviços de melhorias e manutenção da
área palaciana, serviço de transporte de
autoridades em viagens oficiais, por meio
de contratos com empresas de aluguel de
aeronaves, contratos de manutenção de ar
condicionado e outros equipamentos, limpeza
e asseio, jardinagem e terceirização. Um
outro serviço prestado pela Casa Civil é a
editoração e publicação do Diário Oficial
do Estado (DOE), que garantiu a emissão do
Diário Oficial na data corrente.
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A responsabilidade sobre o desenvolvimento
e implantação da política de comunicação e
de publicidade das ações de todos os órgãos
do Governo do Estado tem sido uma das
principais ações finalísticas da Casa Civil.
São desenvolvidas por meio do Programa
de Coordenação de Comunicação Social
do Estado do Ceará, que realiza ações
de publicidade institucional, publicidade
de utilidade pública, publicidade legal e
estruturação de eventos oficiais.
Dentre as campanhas publicitárias, destacase a da área de turismo, quando se comprova,
a cada dia, que cada real investido produz
retorno garantido com novos investimentos
no setor e o aquecimento do turismo regional
e internacional, gerando empregos e divisas
para o mercado cearense e o consequente
crescimento econômico. Outras campanhas
importantes podem ser citadas, como, na
área de saúde, o combate a epidemias,
saneamento básico e vacinação; na área de
educação, convocação à matrícula escolar,
à melhoria da escola, à participação da
comunidade, dentre outras, 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 através 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.
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No setor de Sistemas de Informações
Georreferenciadas, a Casa Civil, responsável
pela coordenação das políticas do Governo,
apresentou projeto para elaboração de uma
base cartográfica para todo o Estado, como
também um sistema de informações único e
descentralizado, em que os diversos órgãos
podem disponibilizar e acessar as informações
dos demais.
Como 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
cearenses; e transformar a TV Ceará em
emissora pública de televisão a migrar do
sistema analógico para o sistema digital.
Ressalte-se que a emissora, em 2009, já
mantém em funcionamento os dois sistemas:
analógico e digital, atendendo determinação
legal de que 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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2009| Principais
•

Desenvolvimento e implementação de
45 campanhas publicitárias para a
divulgação de ações do Governo.

•

Divulgação de atos oficiais dos diversos
órgãos do Governo do Estado em jornais
de circulação regionais, nacionais e
internacionais e no Diário Oficial da
União.

•

Realização de 29 eventos do Governo
em Minha Cidade, com reuniões
com lideranças regionais dos 184
municípios.

•

Realização de 664 eventos diversos
para inauguração de obras, emissão de
ordens de serviços, lançamento de ações,
programas, projetos e outras atividades
de interesse a divulgação de ações do
Governo do Estado.

•

Formalização de 180 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 54
projetos de gestão, em diversos órgãos do
Governo do Estado, com a finalidade de
implementação de programas e projetos
prioritários.

•

Emissão e divulgação do Diário Oficial
do Estado, em todos os dias úteis. Foram
publicadas mensalmente, em média,
7.900 matérias.

•

Grade de Programação 24 horas da TV
Ceará, com 12.967 exibições, sendo
9.010 programas transmitidos em cadeia
com a TV Brasil e 3.957 programas locais,
de produção própria ou produzidos em
parceria.
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Os eventos do projeto Governo em Minha
Cidade efetivam o deslocamento do
Governador e seus secretários a diversos
municípios do interior do Estado, promovendo
reuniões de integração com lideranças dos
184 municípios do Estado. Foram também
planejados e executados eventos diversos,
como os referentes a inauguração de obras,
emissão de ordens de serviços, lançamento
de ações, programas, projetos e outras
atividades de divulgação das ações do
Governo do Estado. Com o objetivo de
melhorar o atendimento dessa demanda,
foram contratadas três empresas do setor,
para auxiliar a Coordenadoria de Eventos
da Casa Civil na montagem e execução dos
eventos.
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•

•

Instalação, montagem e inauguração
do transmissor digital da TV Ceará;
manutenção corretiva do transmissor
analógico; aquisição de 77 equipamentos
digitais para o controle de produção da
TV Ceará; aquisição de 16 equipamentos
analógicos para o parque técnico da TV
Ceará; e modernização dos sistemas de
iluminação dos estúdios da TVC.
Atualização da grade de programação
local da TV Ceará, com apresentação,
ao vivo, do jornal da TVC, durante os
feriados. Estreia do Informativo TVC
Notícias, com duas edições diárias,
Programa Cena Pública, voltando a ser
exibido ao vivo, e lançamento de dois
Programas musicais, além da transmissão,
ao vivo, da solenidade de inauguração do
transmissor digital da TV Ceará.

turismo interno, regional e internacional,
realçando a projeto do Estado em sediar a
Copa do Mundo de Futebol, em 2014.
•

Atendimento de 100% das demandas por
eventos oficiais do Governo do Estado.

•

Fo r n e c i m e n t o d o s s e r v i ç o s d e
deslocamentos das autoridades do
Governo do Estado em viagens oficiais
que necessitem da agilidade, conforto e
segurança de transporte aéreo.

•

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 regionais,
nacionais e internacionais e no Diário
Oficial da União.

•

Lançamento da minissérie
computadorizada: Cícero - Um Santo
Padre, composta de 20 capítulos,
exibida na grade de programação da
TV Ceará.

•

Implementação de projetos de políticas
públicas e de gestão, através de contratos
e de convênios com instituições e
organizações da sociedade civil e de
outras esferas de Governo.

•

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.

Reforma do prédio da FUNTELC, visando
adequar a estrutura física aos complexos
de produção, geração, controle e central
técnica da emissora.

•

Lançamento da minissérie O QUINZE,
de Rachel de Queiroz, para exibição na
grade de programação da TV Ceará.
produzida em computação gráfica.

•

Ampliação da grade de programação
da TVC, incluindo a estreia de novo
programa jornalístico de entrevista;
apresentação do Jornal da TVC ao vivo,
aos sábados; 3ª edição do TVC Notícias;
e produção de um novo jornal para
exibição ao meio dia.

•

Aquisição de unidade móvel para
realização de transmissões ao vivo para
TV Ceará.

2010 | Propostas
•

Realização 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
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Compete à Casa Militar 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 Vice-Governador do
Estado, no desempenho de suas atribuições
e viagens governamentais. Compete também
à Casa Militar, planejar, coordenar e
executar atividades de Segurança Pessoal
e de Segurança da área dos eventos do
Governador, do Vice-Governador do Estado
e de Ex-Governadores do Estado, que tenham
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permanecido no cargo por um período mínimo
de seis meses ininterruptos, subordinando os
demais órgãos da Administração Pública
Estadual na execução dessa operação.
Durante o ano de 2009, a Casa Militar
desenvolveu diversas ações de segurança,
atendendo às mais variadas demandas,
dentre as quais o apoio às visitas oficiais
ao nosso estado, como: do Presidente da
República, de embaixadores, de cônsules,
de governadores, de presidentes de poderes
constituídos, de autoridades militares, de
ministros e secretários nacionais e estaduais,
entre outros.
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CASA MILITAR

