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Na abertura dos trabalhos Legislativos dessa insigne Casa do Povo, quero saudar, em meu nome
e em nome do Governo, a todos os deputados que abrem hoje essa nova legislatura, e, num
testemunho de respeito à missão constitucional dessa Casa, de fiscalização e controle do Executivo,
mas também de co-responsabilidade pelas ações e políticas de governo, entregar, a Mensagem
de Governo de 2008, que contém os resultados e realizações do ano de 2007.

O ano de 2007 foi, essencialmente, um ano de organização da Máquina Administrativa e de
estruturação das condições para o salto de qualidade que o Ceará necessita dar.

Para isso se fez necessário equilibrar receitas e despesas, e captar novos recursos, visto que o
equilíbrio fiscal é condição para que o Governo possa realizar os investimentos necessários e
prestar os serviços adequados à população.

A meta de resultado primário foi alcançada com folga, atingindo-se R$ 921 milhões, o que
permitirá a realização de um conjunto de investimentos estruturantes em 2008 e as condições
para ampliar a captação de recursos de empréstimos.

A receita total realizada no ano de 2007 foi de R$ 7.995 milhões com destaque para a
arrecadação própria cuja meta era de R$ 4.246 milhões e atingiu R$ 4.558 milhões.

Ainda como resultado de uma política fiscal austera, o Estado do Ceará tem se mantido abaixo
do limite acordado no Programa de Ajuste Fiscal (PAF) para a relação Estoque da Dívida x Receita
Líquida Real, possibilitando a contratação de novas operações de crédito, além daquelas já
aprovadas no valor de R$ 2.670 milhões em 2007.

Os gastos com Saúde e Educação, comparados com a Receita Líquida de Impostos, ultrapassaram
os limites legais (12,84% e 28,92%) respectivamente.

Do lado da despesa, executamos 91,4% dos orçamentos Fiscal e da Seguridade, com recursos
oriundos do Tesouro do Estado. Com respeito às despesas de capital, o volume de investimentos
realizados dos orçamentos Fiscal e Seguridade foi da ordem de R$ 580 milhões, sendo R$
242,7 milhões com recursos do Tesouro e R$ 337,3 milhões com recursos de outras fontes,
distribuídos em todos os setores da Administração.

Na área social, o ano de 2007 apresentou significativos avanços. Na Saúde, por exemplo,
realizamos ações voltadas para a criança, tais como incentivo ao aleitamento materno, eliminação
do tétano neonatal, aumento da cobertura vacinal, atenção ao recém-nascido de baixo peso,
monitoramento das doenças diarréicas, dentre outras. Esforços que nos permitiram reduzir o



indicador de mortalidade infantil, que passou de 17,8, em 2006, para 16,0, em 2007. Além
disso, reduzimos o percentual de internações hospitalares de crianças menores de 5 anos, por
diarréia.

A implementação dos diversos programas da Saúde, nos permitiu alcançar, dentre outros
resultados, a cobertura no atendimento de 60,75% da população do Estado, com ações do
Programa Saúde da Família, que contou com a colaboração de 10.868 Agentes Comunitários
de Saúde; a ampliação do número de equipes de saúde bucal, atingindo 1.504 equipes, com
uma cobertura de 54% da população do Estado; e a manutenção e funcionamento dos 32
hospitais-pólo de Referência Macro e Microrregional do Estado, ofertando procedimentos
ambulatoriais e hospitalares especializados de média e alta complexidade.

Ao tempo em que iniciamos a elaboração de projetos de ampliação da infra-estrutura da Atenção
Secundária e Terciária, envidamos esforços de melhoria da organização de serviços de atenção
especializada nas Microrregionais de Saúde, com maior resolutividade, e mais próximo do domicílio
das pessoas.

Importante obra de infra-estrutura a ser realizada pelo Governo do Estado, na área de saúde, é
a construção do Hospital Regional do Cariri, cuja obra já conta com terreno próximo ao anel
viário Crajubar e será um hospital de ensino, com assistência em clínicas médica e cirúrgica de
urgência e emergência e eletiva de média e alta complexidade.

Na Educação, a nossa luta é pela melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem,
em especial na educação infantil. Centrado nessa premissa, priorizamos a política de
aprendizagem da leitura e da escrita e do raciocínio lógico matemático, na idade certa. Nessa
perspectiva, o Governo do Estado implantou o Programa de Alfabetização na Idade Certa –
PAIC, com a adesão de todas as prefeituras municipais para a consecução das seguintes metas:
alfabetização de 100% das crianças de 6 e 7 anos, correção do analfabetismo de alunos de 3º
ao 5º ano do ensino fundamental, redução da taxa de abandono do ensino fundamental, redução
da distorção idade-série nos anos iniciais, ampliação da matrícula da educação infantil e elevação
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. Outro destaque foi a instalação da
Conferência Estadual da Educação, envolvendo 1.700 pessoas da capital e interior do Estado,
com objetivo de definir as políticas públicas para o setor educacional.

Uma medida concreta adotada pelo Governo, que favorece a política de reversão dos indicadores
educacionais, foi a aprovação da lei que regulamenta os critérios de distribuição do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS. Além de favorecer a saúde
primária e gestão ambiental, estipulou-se 18% em função do Índice de Qualidade Educacional
de cada município, formado pela aprovação dos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental
e pela média obtida pelos alunos de 2º e 5º ano da rede municipal em avaliações de aprendizagem.

Na área sensível da Segurança Pública, ampliamos o policiamento preventivo e ostensivo do
Estado, com a implantação do Programa Ronda do Quarteirão. Funcionando, inicialmente,
com 5 bases territoriais como projeto-piloto,  o Ronda já foi ampliado para atender 82 áreas,  e
já está apresentando um visível efeito de caráter prático, a partir das inúmeras e espontâneas
manifestações favoráveis da população.



Na manutenção da Segurança Pública do Estado, o Governo despendeu recursos da ordem
53,2 milhões de reais em manutenção e custeio, e algo em torno de 60,0 milhões com novos
investimentos.

Na área da Justiça, estamos trabalhando para melhorar os índices de taxas de ocupação nas
cadeias e penitenciárias, isso aponta para a necessidade de ampliação do número de vagas no
sistema penal, com a construção de unidades prisionais e para a intensificação das atividades de
ressocialização do preso e egresso, com a elevação do seu nível de escolaridade, qualificação
profissional e oportunidade de trabalho, emprego e renda.

Destacamos em 2007, na área da Justiça, a convocação e nomeação de 262 candidatos
aprovados em concurso, para o preenchimento de vagas no cargo de agente penitenciário,
além de 446.750 atendimentos em cidadania, que envolvem, dentre outros, as atividades das
Casas de Mediação, das Casas e Caminhões do Cidadão.

Na área da Assistência Social, consolidamos o Cadastro Único, importante ferramenta do Controle
Social.  Foram cadastradas, no Estado do Ceará, 1,2 milhão de famílias, das quais 941 mil
(76,29%) foram incluídas em programas de transferência direta de renda (Bolsa Família, Cartão
Alimentação, PETI, Agente Jovem etc.), observando–se um acréscimo de 8,5% no quantitativo
de famílias inseridas no Cadastro Único.

Registramos, ainda, o avanço na gestão da Política da Assistência Social do Estado do Ceará
pela concretização da meta de implantação de 234 Centros de Referência (CRAS), cuja cobertura
vem se dando em 181 municípios, e cujas ações socioeducativas são implementadas, tendo por
referência o acompanhamento, por unidade, de grupos territoriais de até 5 mil famílias, sob
situação de vulnerabilidade, em núcleos urbanos com até 20 mil habitantes.

Na Política do Trabalho e Renda, foram priorizadas ações para o primeiro emprego, envolvendo
e beneficiando 5.700 adolescentes, em 67 municípios e nos Centros Educacionais de Medidas
Socioeducativas. Também foram captadas mais de 89 mil vagas, encaminhados 178 mil
trabalhadores para o mercado de trabalho, e colocadas 69 mil pessoas no mercado formal de
trabalho.

Esse esforço de governo, conjugado com outras esferas, contribuiu para o saldo de 39,7 mil
empregos formais, superando as vagas criadas em todo a ano de 2006, constituindo-se no
melhor resultado desde 1999.

O Governo, influenciado pelo êxito do Programa PROARES, efetivou negociações com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), com vistas à consolidação da segunda fase do
Programa, com implementação do contrato de empréstimo para o Estado, da ordem de US$ 59
milhões, sendo 70% desse valor de fonte externa (BID) e 30% do Tesouro do Estado. Dos 24
municípios selecionados segundo pré-requisitos técnicos, 12 já estão com seus planos
participativos elaborados.

Em resposta ao desafio da ampliação de oportunidades para os jovens, importantes ações foram
implantadas como o lançamento do Programa da Juventude, contemplando ações multisetoriais
e integradas de atendimento, nas áreas de educação, trabalho, acesso à tecnologia da informação,



cultura e esporte; e a 1ª Conferência Estadual de Juventude com a participação de 1.500
jovens cearenses. Além disso, foi elaborado e implementado o Projeto Juventude Cidadã que visa
à elevação da escolaridade e a qualificação técnico e profissional e vai atender 5.000 jovens em
30 municípios no Interior do Estado.

O Programa e-Jovem se constituirá em importante estratégia para a inclusão e capacitação de
jovens do ensino médio nos módulos básicos de inglês, informática, português, matemática e
protagonismo juvenil.  A proposta do meu Governo é capacitar 200 mil jovens em três anos,
envolvendo recursos da ordem de 18,75 milhões.

Em 2007, as ações do e-Jovem iniciaram com a implantação do protótipo do Programa em 10
escolas e 2 unidades de ensino, com o apoio de empresas privadas, e posteriormente foram
selecionadas mais 24 escolas para implantação do Piloto do Programa, sendo 9 escolas na
capital e 15 no interior.

As ações do segmento Esportes tiveram extrema relevância num contexto de inclusão social,
que, por meio da massificação da prática esportiva nas comunidades, em suas diversas
modalidades, auxiliou no processo de desenvolvimento físico, intelectual, espiritual e social de
crianças, jovens e adultos do nosso Estado.

Em 2007, o Governo implantou 182 núcleos esportivos, sendo 161 deles no Interior do Estado,
beneficiando 32.200 crianças e adolescentes, e 21 núcleos em Fortaleza, abrangendo 21 bairros,
com atendimento a 4.200 crianças e adolescentes em diversas modalidades. Além disso, focado
ainda em crianças e jovens carentes, cujas famílias se encontravam abaixo da linha da pobreza,
o Projeto bolsa-esporte contemplou esse público com a concessão de 1.687 bolsas, em 2007.

A Cultura do Ceará vem se firmando cada vez mais como um vetor de desenvolvimento econômico,
empregabilidade e renda, contemplando o acesso às Informações, Bens e Serviços Culturais.
Iniciando com a grande mobilização da Constituinte Cultural,  em 2007, o setor abrigou a
realização de grandes projetos com ações estratégicas de inclusão social de complementação
de renda por meio da concessão de bolsas e estímulo à produção cultural. Nesse desenho,
destacam-se os projetos Talentos do Ceará e Agentes da Leitura. Em 2007, o projeto Talentos da
Cultura esteve entre os três melhores do Prêmio Cultura Viva do Ministério da Cultura.

Na área do Desenvolvimento Econômico, o crescimento com inserção produtiva requer, além
dos investimentos em capital humano, investimentos em infra-estrutura e ainda estímulos fiscais,
de modo a permitir a interiorização do desenvolvimento e a geração de emprego e renda.

Na área da infra-estrutura, afora a preparação de projetos executivos estratégicos, destacam-se
os investimentos na malha viária cearense, com a execução de 70% das obras de construção da
rodovia de acesso às praias do Litoral Leste de Aquiraz e  57% da duplicação da CE 040,  cujos
benefícios estão diretamente relacionados ao incremento da atividade turística.

Os investimentos aplicados, na conservação e manutenção preventiva da malha viária, garantiram
o alcance da meta prevista de 80% em bom estado, relativamente à condição de trafegabilidade,
com base numa extensão total de 5,7 mil km das rodovias pavimentadas.

Foi concluído o processo licitatório e dado início às obras da CE 311 trecho - Granja-Viçosa,



fazendo importante ligações entre Fortaleza, Litoral Oeste do Estado e a Serra da Ibiapaba,
viabilizando o potencial turístico da Serra.

Outro avanço na área da infra-estrutura em 2007 foram as obras de restauração da CE 377
do trecho Limoeiro-Quixeré (estrada do melão) permitindo o escoamento de frutas do perímetro
irrigado da região, visando o consumo interno e exportação.

O Programa Rodoviário do Estado do Ceará (CE-III), com início em 2008, viabillizará a execução
do Plano de Investimento de preservação do patrimônio estadual, com a reabilitação, duplicação
e pavimentação de rodovias de integração e acessos aos pólos de desenvolvimento do Estado.
No ano de 2007, deu-se início ao processo licitatório da amostra de 40% dos escopos dos
projetos. No total, o Programa viabilizará 1.000 km de restauração e 500 km de implantação
de rodovias.

Na área portuária, O Porto do Pecém já é reconhecido como um dos principais portos do Brasil
para exportação de frutas e pescados, estando na posição de quarta maior instalação portuária
exportadora do Nordeste brasileiro, no que se refere ao valor dos produtos exportados, e, a
primeira do Brasil, na exportação de frutas e pescados.  A movimentação de cargas (importação
e exportação) no Terminal Portuário do Pecém apresentou um crescimento da ordem de 11,5%,
em relação a 2006, superando em 9% a meta de crescimento estabelecida para o período.
Enquanto isso, a movimentação de contêineres atingiu o crescimento de 17,9%, também
superando a meta de 9%, fixada para o período

O setor de transporte de passageiros teve como destaque as obras do 1º estágio do Trem
Metropolitano de Fortaleza – linha sul do METROFOR, cujo estágio de execução acumulado é
de aproximadamente 52%, e está previsto no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC,
com o aporte de recursos da ordem de R$ 493,5 milhões.

Outro ponto importante a destacar, na área de transportes de passageiros, diz respeito ao avanço
das obras da implantação do Trem do Cariri, cuja conclusão está prevista para 2008 com
capacidade para transportar até 5 mil passageiros por dia,  integrando as cidades de Crato e
Juazeiro do Norte.

Na área de energia, dentre as realizações, destacam-se o apoio ao desenvolvimento de tecnologia
para o Projeto Energia das Ondas, elaboração de estudos e projetos de viabilidade e localização
para a estruturação de subestações e linhas de transmissão coletoras de energia eólica, elaboração
dos Atlas do Potencial Eólico e Solarimétrico do Estado do Ceará, apoio de infra-estrutura viária
para os parques eólicos privados em implantação no Estado e investimentos na ampliação na
rede de distribuição de gás natural.

Além dos projetos de infra-estrutura, das mudanças implementadas em 2007 para promover e
acelerar o processo de desenvolvimento do Estado, o Governo implementou  um modelo de
gestão que contemplou a criação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico – CEDE,
e da Agência de Desenvolvimento Econômico – ADECE.

Empreendemos esforços para atração e consolidação de projetos de grande porte, dentre eles:
a Siderúrgica, a Zona de Processamento de Exportação - ZPE, a exploração do potencial eólico,



do pólo coureiro calçadista e a reformulação da Política Industrial. Em 2007, aprovamos as
novas regras na concessão de incentivos fiscais, com estímulos na interiorização dos investimentos.

Com base nessa Política, foram aprovados, por meio do  Conselho de Desenvolvimento Industrial
– CEDIN,  95 pleitos, entre Protocolos, resoluções e aditivos, que envolvem investimentos da
ordem de R$ 2,43 bilhões e perspectivas de gerar 12 mil empregos diretos, beneficiando 27
municípios.

A política do setor habitacional do Estado pautou suas ações na melhoria das condições de
habitabilidade, direcionando os benefícios para a população carente, notadamente para aquelas
residentes em áreas de risco, com enfoque na construção de habitações de interesse social, em
melhorias com a construção de banheiros para a população de baixa renda e de fogões de
eficiência energética, com economia de combustível e ganhos para a saúde.

As ações desenvolvidas por meio dos Programas e Projetos da Política Habitacional do Estado
favoreceram 9.175 pessoas com a construção de 1.842 unidades habitacionais, das quais 110
em Fortaleza e 1.725 em 54 municípios do Interior do Estado, em parceria com Prefeituras
Municipais e Entidades Comunitárias.

É patente o esforço de Governo em favor da Política de Saneamento Ambiental cuja meta é
elevar, de modo gradativo, os percentuais de cobertura dos serviços de água potável, em todas
as sedes municipais, distritos e localidades com mais de 50 domicílios e o de esgoto sanitário nas
sedes municipais e distritais mais populosas.

Todo esse esforço requereu investimentos de R$ 92,3 milhões e possibilitou a elevação do índice
de cobertura de água de 73%, em 2006, para 75%, em 2007. O maior impacto dessas ações
ocorreu na zona rural, por meio do Projeto São José e do Projeto Alvorada, os quais elevaram o
índice de cobertura dos serviços de abastecimento de água de 17,3%, em 2006, para 27,9 %,
em 2007.

Quanto ao esgotamento sanitário, conseguimos elevar o índice de cobertura dos sistemas de
esgotamento sanitário da população do Estado de 27,90%, em 2006, para 28,54%, em 2007.

Na área de recursos hídricos, os resultados se voltam para ampliação da acumulação hídrica e
para a capacidade de transferência hídrica e o seu beneficiamento à população rural difusa,
além do aumento do seu controle por meio da gestão.

Objetivamente, em 2007, o Governo deu continuidade às obras do Eixão, cujo propósito é
permitir a transposição de água desde o Açude Castanhão até a Região Metropolitana de Fortaleza
(RMF). Avançamos na construção dos trechos II e III, respectivamente, com 82% e 73%
construídos e com previsão de conclusão para o início de 2008. Está em construção também o
eixo Orós/Feiticeiro, com 86% construído.

No âmbito do Turismo, o ano de 2007, a despeito da crise área que abalou o País e da valorização
do real que estimulou a saída de brasileiros e, desestimulou, em contrapartida, o ingresso de
estrangeiros, o setor, na esfera estadual, experimentou relativo desempenho, visto que não
acompanhou o quadro negativo observado no País, e obteve, segundo dados preliminares de
pesquisas, índices de crescimento satisfatórios em termos de indicadores, comparativamente a



2006. Para comprovar essa declaração, ressalte-se que tanto a receita turística direta quanto a
renda gerada experimentaram acréscimos em torno de 2,3% no biênio 2006/2007.

Na área de Políticas e Gestão do Meio Ambiente, o destaque foi a criação do Conselho de
Políticas e Gestão do Meio Ambiente (CONPAM) e a vinculação da Superintendência Estadual
do Meio Ambiente, diretamente a esse Conselho. A mudança, nessa esfera da estrutura
administrativa, teve por objetivo torná-la compatível com as expectativas e interesses da coletividade,
e que estivesse em consonância com a luta em defesa do meio ambiente, possibilitando de forma
institucionalizada, a articulação ordenada entre os diversos níveis do Governo e a
intersetorialização de programas e projetos no âmbito estadual.

As realizações do Meio Ambiente em 2007 têm como destaques as desapropriações do Parque
das Carnaúbas, que, quando concluído, se constituirá na primeira Unidade de Conservação
Estadual de Proteção Integral do Bioma Caatinga; e a conclusão do zoneamento para a Caatinga
e Serras Úmidas, que, juntamente com zoneamento costeiro, já realizado, completa o Zoneamento
Ecológico Econômico de todo o Estado.

Na área da Agricultura, reafirmamos o nosso compromisso com o fortalecimento da agricultura
familiar, tendo como pressuposto básico o desenvolvimento rural sustentável, o que exigiu o
redirecionamento da Política Agrícola.

Aqui merece destacar o redirecionamento dado pela nova Secretaria de Desenvolvimento Agrário
(SDA) aos programas voltados para agricultura familiar, a exemplo do programa do Biodiesel, do
Leite, do Hora de Plantar  e do Seguro Safra.  Quanto a este último, o Governo, entendendo a
gravidade da situação no campo e a urgente necessidade dos produtores rurais, efetuou
integralmente o pagamento de uma parcela adicional do Seguro, beneficiando 161.933
produtores, em 128 municípios cearenses, envolvendo recursos do Tesouro Estadual da ordem
de  R$ 18,0 milhões. Outra medida visando o fortalecimento da Agricultura Familiar foi a criação
do FEDAF – Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, já aprovado por essa
Casa.

Na busca de uma Gestão, ética, eficiente e participativa, o Governo inovou em 2007, com a
adoção de medidas administrativas que visavam reduzir gastos, potencializar os recursos, e ampliar
e melhorar os resultados alcançados.

Pautado em meu compromisso político de Campanha, o Governo tem adotado instrumentos de
gestão para estreitar as relações governo/sociedade, consolidando a democracia em nosso
Estado, simplificando as relações da Administração Pública com os cidadãos, e estabelecendo
parcerias e compromissos.

Nesse âmbito, ganhou relevância a implantação do Governo na Minha Cidade, conhecido
popularmente como Governo Itinerante, cujo objetivo é aproximar o centro das decisões políticas
do Executivo às demandas concretas da população, compartilhando esforços, consensos e
responsabilidades. Foram realizados 33 encontros, nas 8 regiões do Estado,  com a participação
de todo o secretariado de Governo.

Outro importante destaque foi o esforço de construção participativa do Plano Plurianual para o



quadriênio 2008-2011, com enfoque regionalizado, a partir de uma ampla consulta à sociedade,
permitindo adequar projetos e ações às demandas e especificidades regionais.

Outra medida de caráter administrativo relevante foi a implantação do Sistema de Monitoramento
de Ações e Projetos Prioritários – MAPP, que vem permitindo ao Governo priorizar projetos e
recursos e monitorar a sua execução,  acompanhando o desempenho de cada secretaria, com
melhoria da qualidade e eficiência do gasto público.

A participação popular e o exercício da cidadania também se reforçam pela estruturação do
serviço de ouvidoria. Nesse contexto, destaca-se a implantação de uma Central de Atendimento
Telefônico, por meio de ligação gratuita. Esse Sistema consolida, assim, de modo simples, ágil,
acessível e desburocratizado, a participação do cidadão na gestão dos serviços públicos, inclusive
para o registro de denúncias acerca de atendimentos específicos, visando coibir a violência contra
idosos e pessoas portadoras de deficiência, possibilitando aos dirigentes um diagnóstico preciso
dos pontos positivos e outros a serem aprimorados nos seus órgãos e a conseqüente melhoria
na oferta dos serviços prestados pelo Estado.

Senhores e Senhoras Deputados, o breve relato das realizações do meu Governo, em 2007, é
uma síntese do que acreditamos estar no rumo certo para as mudanças almejadas para o
Estado do Ceará.

Não tenho dúvidas que 2008 será um ano de grandes realizações. O Governo irá dobrar os
investimentos com a aceleração de obras e início de novos projetos estruturados em 2007.
Esperamos, portanto, estar à altura das expectativas da boa gente do Ceará que nos elegeu
para esse mandato.

Por fim, em nome de todo o Estado, agradeço o apoio emblemático que esta Casa tem dado ao
meu Governo, e conclamo a todos os senhores a unir forças e idéias, em prol de um Ceará mais
forte, mais justo, e solidário.

CID FERREIRA GOMESCID FERREIRA GOMESCID FERREIRA GOMESCID FERREIRA GOMESCID FERREIRA GOMES

GGGGGOOOOOVERNADORVERNADORVERNADORVERNADORVERNADOR     DODODODODO E E E E ESTSTSTSTSTADOADOADOADOADO



SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO

PPPPPANORAMAANORAMAANORAMAANORAMAANORAMA E E E E ECONÔMICOCONÔMICOCONÔMICOCONÔMICOCONÔMICO,,,,, 19

EEEEECONOMIACONOMIACONOMIACONOMIACONOMIA     PPPPPARAARAARAARAARA     UMAUMAUMAUMAUMA     VIDVIDVIDVIDVIDAAAAA     MELHORMELHORMELHORMELHORMELHOR

Desenvolvimento Econômico (Indústria, Mineração, Comércio e Serviços), 35

Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, 38

Logística de Transporte, Comunicação e Energia, 48

Infra-Estrutura Hídrica, 64

Turismo Sustentável, 72

Desenvolvimento Urbano e Regional, 83

Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, 93

Meio Ambiente, 100

SSSSSOCIEDOCIEDOCIEDOCIEDOCIEDADEADEADEADEADE     JUSTJUSTJUSTJUSTJUSTAAAAA     EEEEE     SOLIDÁRIASOLIDÁRIASOLIDÁRIASOLIDÁRIASOLIDÁRIA

Educação Básica, 111

Saúde, 126

Segurança Pública, 142

Justiça e Cidadania, 151

Trabalho e Assitência Social e Segurança Alimentar, 154

Cultura, 160

Esporte, 167

Essencial à Justiça, 172

Gestão ética, eficiente e participativaGestão ética, eficiente e participativaGestão ética, eficiente e participativaGestão ética, eficiente e participativaGestão ética, eficiente e participativa

Planejamento e Gestão, 177

Gestão Fiscal e Financeira, 189

Controladoria e Ouvidoria, 198

Ética, Transparência e Comunicação Social, 204









Pa
no

ra
m

a 
Ec

on
ôm

ic
o

2 12 12 12 12 1
Mensagem à Assembléia Legislativa  2008

Economia Cearense em 2007 e Perspectivas para 2008

ECONOMIA CEARENSE EM 2007 E PERSPECTIVECONOMIA CEARENSE EM 2007 E PERSPECTIVECONOMIA CEARENSE EM 2007 E PERSPECTIVECONOMIA CEARENSE EM 2007 E PERSPECTIVECONOMIA CEARENSE EM 2007 E PERSPECTIVAS PAS PAS PAS PAS PARA 2008ARA 2008ARA 2008ARA 2008ARA 2008

ECONOMIA MUNDIALECONOMIA MUNDIALECONOMIA MUNDIALECONOMIA MUNDIALECONOMIA MUNDIAL

Tabela 1: Indicadores macroeconômicos – Economia Mundial – 2004-2008

Fonte: FMI- World Outlook, octuber/2007.

A A A A A ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA     MUNDIALMUNDIALMUNDIALMUNDIALMUNDIAL     DEVERÁDEVERÁDEVERÁDEVERÁDEVERÁ     CRESCERCRESCERCRESCERCRESCERCRESCER 5,2%, 5,2%, 5,2%, 5,2%, 5,2%,
EMEMEMEMEM 2007,  2007,  2007,  2007,  2007, EEEEE 4,8%,  4,8%,  4,8%,  4,8%,  4,8%, EMEMEMEMEM 2008. 2008. 2008. 2008. 2008.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê
um crescimento de 5,2% para o Produto
Interno Bruto (PIB) do Mundo, em 2007. O
fechamento da economia mundial, com uma
taxa tão elevada, tem superado os
prognósticos dos analistas mais otimistas,
tendo em vista as crises que se instalaram,
no decorrer do ano, nos Estados Unidos e na
Zona do Euro, onde se encontram as maiores
economias do mundo.

Para 2008, as estimativas já são mais
moderadas, com uma taxa de 4,8%, dadas
às dificuldades enfrentadas pelos governos
norte-americano e dos países do Euro para
soluções de seus problemas. Espera-se,
inclusive, que o FED, Banco Central dos
Estados Unidos, adote medidas recessivas, no
próximo ano, para conter o processo
inflacionário do país.

Apesar desse cenário ainda instável nessas
economias desenvolvidas, as instituições
internacionais que monitoram a economia do
mundo acreditam que as influências dessas
crises serão marginais para países em
desenvolvimento, como o caso do Brasil. Ou
seja, os Estados Unidos (1,9% em 2007 e
2008) e os países da Zona do Euro (2,5%

em 2007 e 2,1% em 2008) terão uma
redução no ritmo de crescimento de suas
economias, mas com taxas de expansão
positivas. Também para o Japão a
expectativa, para 2008, é de um menor
crescimento. Outro fato que chama atenção
é o preço do petróleo que continuará elevado
para os padrões de anos anteriores, o que
poderá influenciar no ritmo inflacionário.

No entanto, a economia mundial, vista por
outro ângulo, surge com perspectivas de
crescimento significativo nos próximos anos,
a China (11,1% em 2007 e 10,0% em
2008), Índia (9% em 2007 e 2008) e Rússia
(7% em 2007 e 7,4% em 2008), que
apresentarão taxas superiores às previstas
para o Brasil (4,4% em 2007 e 4,0% em
2008), podendo esses três países
constituírem-se em um novo eixo do
dinamismo econômico do mundo. O FMI cita
ainda em seu Relatório que esses países serão
os responsáveis pela taxa de 5,2% de 2007
e de 4,8%, em 2008, contribuindo para
compensar as perdas que a desaceleração
dos Estados Unidos poderia provocar aos
países em desenvolvimento.

A Tabela 1 mostra os movimentos, com mais
detalhes, da economia mundial, em uma série
de 2004 a 2008.
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ECONOMIA DECONOMIA DECONOMIA DECONOMIA DECONOMIA DA AMÉRICA LAA AMÉRICA LAA AMÉRICA LAA AMÉRICA LAA AMÉRICA LATINA E BRASILTINA E BRASILTINA E BRASILTINA E BRASILTINA E BRASIL

Tabela 2: Produto Interno Bruto (PIB) – Mundo, América Latina, Brasil e Ceará – 2008

A AMÉRICA LAA AMÉRICA LAA AMÉRICA LAA AMÉRICA LAA AMÉRICA LATINA DEVERÁ FECHARTINA DEVERÁ FECHARTINA DEVERÁ FECHARTINA DEVERÁ FECHARTINA DEVERÁ FECHAR
2007 COM UM CRESCIMENT2007 COM UM CRESCIMENT2007 COM UM CRESCIMENT2007 COM UM CRESCIMENT2007 COM UM CRESCIMENTO DE 5,0%,O DE 5,0%,O DE 5,0%,O DE 5,0%,O DE 5,0%,
E 4,3%, EM 2008E 4,3%, EM 2008E 4,3%, EM 2008E 4,3%, EM 2008E 4,3%, EM 2008

Com essas estimativas do FMI, a América
Latina terá o menor crescimento econômico
das Regiões em Desenvolvimento. Em relação
à inflação, aquele Fundo conclui que deva
permanecer estabilizada. No entanto, dentro
das metas previstas pelo Banco Central, as
maiores taxas serão registradas pelo Brasil,
3,9% em 2007 e 4,3% em 2008.

O FMI, entretanto, chama atenção para o
nível de crescimento econômico da América
Latina, que permanece abaixo do crescimento
mundial. Alerta ainda que os governos
poderiam aproveitar o momento e
implementar as reformas pendentes (tributária
e previdenciária) para garantir um
crescimento mais robusto. Ele cita que os
problemas que inibem um desempenho mais
significativo para a América Latina estão
relacionados à ineficiência do setor público,
à deficiência da infra-estrutura e à
desigualdade de renda.

A PREVISÃO DE CRESCIMENTA PREVISÃO DE CRESCIMENTA PREVISÃO DE CRESCIMENTA PREVISÃO DE CRESCIMENTA PREVISÃO DE CRESCIMENTO PO PO PO PO PARA AARA AARA AARA AARA A
ECONOMIA BRASILEIRA É DE 5,2% EMECONOMIA BRASILEIRA É DE 5,2% EMECONOMIA BRASILEIRA É DE 5,2% EMECONOMIA BRASILEIRA É DE 5,2% EMECONOMIA BRASILEIRA É DE 5,2% EM
2007 E 4,5% EM 20082007 E 4,5% EM 20082007 E 4,5% EM 20082007 E 4,5% EM 20082007 E 4,5% EM 2008

Com esses resultados, a economia brasileira
seguirá a tendência da América Latina e

Caribe, com uma desaceleração no ritmo de
crescimento do PIB.

O mercado financeiro (Relatório Focus) do
Brasil prevê melhores taxas de crescimento
para a economia brasileira em 2007 e 2008
de, respectivamente, 5,2% e de 4,5%. O
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) também trabalha com uma estimativa
de crescimento para o Brasil de 5,2%, em
2007, no entanto, o Instituto não fez
estimativa para 2008.

O Relatório Focus estima taxas de inflação,
medida pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), para 2007, de 4,35%, e
4,25%, em 2008. Quanto à taxa de câmbio,
deverá ser de R$ 1,77, em 2007, e R$ 1,80,
em 2008, tendo em vista que a onda mais
forte de desvalorização do Dólar em relação
ao Real já passou.

Em 2007, a economia brasileira teve como
suportes para seu crescimento os três setores,
Agropecuária (4,3%), Indústria (4,9%) e
Serviços (4,7%). Destacando, ainda, as
exportações, o comércio varejista e as
indústrias de Transformação e Construção
Civil, com perspectivas de fecharem o ano
com taxas positivas de crescimento.

Fontes: (1) e (2)/FMI; (3) a (7)/Banco Central do Brasil.
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ECONOMIA CEARENSE EM 2007ECONOMIA CEARENSE EM 2007ECONOMIA CEARENSE EM 2007ECONOMIA CEARENSE EM 2007ECONOMIA CEARENSE EM 2007

Tabela 3: Taxas de crescimento do Produto Interno Bruto – Brasil e Ceará – 2007 (*)

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

DESEMPENHO SETDESEMPENHO SETDESEMPENHO SETDESEMPENHO SETDESEMPENHO SETORIALORIALORIALORIALORIAL

AAAAAGROPECUÁRIAGROPECUÁRIAGROPECUÁRIAGROPECUÁRIAGROPECUÁRIA

A Agropecuária, de janeiro a setembro de 2007, apresentou uma queda de 11,2%, quando
comparado ao mesmo período de 2006, pelo declínio das lavouras feijão, milho e arroz, para
destacar as mais importantes. No entanto, a produção animal e as frutas amenizaram essa
queda. Pelo lado da produção animal, cabe destacar: ovos (79,14%), bovinos (69,66%); frangos

O Estado do Ceará responde, atualmente,
pela 3a economia da Região Nordeste e pela
12a em relação ao Brasil. Contabiliza 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$ 48 bilhões e uma
renda per capita de R$ 5.864,18, tendo
como sustentáculo de sua economia as
atividades ligadas aos Serviços e à Indústria
e, com menor participação, à Agropecuária.

Em 2007, a economia cearense deverá
alcançar um crescimento próximo a 4%. Essa
estimativa do IPECE está baseada nos
resultados do PIB até setembro/2007, que
já acumula uma taxa de 3,6%, e, nos últimos
doze meses, o crescimento mostra uma taxa

de 4,4%. Esses resultados positivos da
economia estadual estão sendo reflexos do
desempenho da Indústria (4,0%) e dos
Serviços (4,8%), como mostra a Tabela 3. Por
sua vez, a Agropecuária acusou uma taxa
negativa de -11,2%, de janeiro a setembro/
2007, sobre o mesmo período de 2006, em
razão da frustração da safra agrícola.

Os resultados da economia cearense, de
janeiro a setembro/2007, seguiram a
tendência da economia brasileira, mas a uma
taxa menor, como pode ser visto na Tabela 3.
A Indústria e os Serviços registraram taxas
positivas e próximas das brasileiras. No
entanto, a Agropecuária cearense decresceu
11,2% contra uma taxa positiva de 4,3% no
PIB do país.
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(54,80%) e produção de leite (35,26%). Já as frutas merecem ser citadas o abacaxi (83,22%) e
o melão (4,68%) (Gráficos 1). A causa da queda verificada nas lavouras está associada às
ocorrências de veranicos no Ceará, nas zonas produtoras agrícolas, o que acabou frustrando
uma safra que se anunciava recorde e terminou o ano com uma quebra de 49,63%, com uma
safra de grãos de 578,67 mil toneladas. Outro ponto negativo da Agropecuária é o declínio na
produção de castanha de caju, com uma taxa de 59,08% menor que a safra de 2006, o que
pode comprometer a indústria de alimentação e bebidas, bem como as exportações da amêndoa.

Gráfico 1: Taxa de crescimento (%) das Lavouras e Produção Animal – Ceará - 2007

Fonte: IPECE.

IIIIINDÚSTRIANDÚSTRIANDÚSTRIANDÚSTRIANDÚSTRIA

O PIB a preços básicos da Indústria cearense acumulou de janeiro a setembro/2007, um
crescimento de 4,0%. Esse desempenho foi influenciado pelos comportamentos positivos da
Construção Civil, que registrou uma elevação de 7,9%, seguida dos Serviços Industriais de Energia,
Água e Gás (6,3%), e da Extrativa Mineral (2,3%), em menor importância. A Indústria de
Transformação apresentou uma taxa de 0,9% (Gráfico 2).

Gráfico 2: Taxa de crescimento (%) do PIB a preços básicos da Indústria
Ceará – Janeiro-Setembro/2007 (*)

Fonte: IPECE.
(*) Base: igual período do ano anterior.
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Apesar dos resultados da Indústria, os Serviços foram o destaque de janeiro a setembro/2007,
com o Comércio (17,9%), Aluguel (6,1%), Transportes (3,6%) e Alojamento e Alimentação (2,3%).

Gráfico 3: Taxa de crescimento (%) do PIB a preços básicos dos Serviços
Ceará – Janeiro-Setembro/2007 (*)

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

CCCCCOMÉRCIOOMÉRCIOOMÉRCIOOMÉRCIOOMÉRCIO V V V V VAREJISTAREJISTAREJISTAREJISTAREJISTAAAAA

No Comércio, merece realçar o segmento varejista, que tem apresentado resultados acima da
média nacional, na maioria dos meses, como pode ser visto no Gráfico 4.

Gráfico 4: Evolução do volume das vendas varejistas – Brasil e Ceará
Janeiro-Outubro/2007

Fonte: IBGE.

Os resultados têm sido impulsionados pelos volumes de vendas mensais dos segmentos mostrados
na Tabela 4, ao longo do ano de 2007. As principais causas conjunturais para o incremento das
vendas no varejo estão relacionadas às facilidades de créditos, às promoções, salários com
maior poder de compra, emprego em alta, além das modalidades de pagamentos oferecidas.

Tabela 4: Evolução do volume das vendas varejistas – Brasil e Ceará
Janeiro-Outubro/2007

Obs: A atividade Hipermercado e Supermercados é divulgada em separado
devido a importância deste segmento no setor do comércio.  Fonte: IBGE.



Economia Cearense em 2007 e Perspectivas para 2008

2 62 62 62 62 6

Pa
no

ra
m

a 
Ec

on
ôm

ic
o

Mensagem à Assembléia Legislativa  2008

CCCCCOMÉRCIOOMÉRCIOOMÉRCIOOMÉRCIOOMÉRCIO E E E E EXTERIORXTERIORXTERIORXTERIORXTERIOR

Tabela 5: Indicadores do Comércio Exterior – Ceará - Janeiro-Novembro/2006-2007

Fonte: Secex/MDIC.

O Comércio Exterior também esteve em
expansão, mas ainda participa pouco para a
formação do Produto Interno Bruto (PIB)
estadual. As exportações cearenses
alcançaram, no acumulado de janeiro a
novembro/2007, a marca de US$ 1,05
bilhão, meta almejada há mais de dez anos.

Para esse resultado, contribuíram as vendas
externas dos produtos: Calçados (US$
277,99 milhões); Castanha de caju (US$
168,99 milhões); Couro e peles (US$
128,85 milhões); Têxtil (US$ 119,08
milhões); Frutas (US$ 61,71 milhões) e Ceras
Vegetais (US$ 31,03 milhões), de acordo com
a Tabela 5.

As importações ultrapassaram a US$ 1,33
bilhão, em decorrência das compras externas

de: Óleo diesel (US$ 418,42 milhões); Trigo
(US$ 139,39 milhões); Querosene de
aviação (US$ 49,88 milhões); Outros
laminados ferro/aço (US$ 33,91 milhões); e
Algodão (US$ 33.54 milhões) (Tabela 5).

Os valores das exportações e importações
renderam US$ 2,4 bilhões, em transações
correntes, mas o saldo da Balança Comercial
foi negativo, US$ 281,13 milhões (Tabela 5).

Em termos de destino das exportações
cearenses, a Tabela 5 relaciona os maiores
compradores: Estados Unidos; Argentina;
Itália; Reino Unido; e Holanda. Pelas
importações, o Ceará comprou mais dos
seguintes países: Índia; China; Argentina;
Estados Unidos; e Noruega.

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores

Exportações

Importações

Transação corrente

Balança Comercial

Principais Produtos

exportados

Países de destino

Principais Produtos

Importados

Países de Origem

Janeiro-Novembro/2006Janeiro-Novembro/2006Janeiro-Novembro/2006Janeiro-Novembro/2006Janeiro-Novembro/2006

(US$1.000/FOB)(US$1.000/FOB)(US$1.000/FOB)(US$1.000/FOB)(US$1.000/FOB)

881.498

1.007.531

1.889.029

-126.033

Calçados

Castanha de caju,

Couro e peles

Têxtil,

Camarão

Frutas

Estados Unidos, Argentina,

Holanda, Itália e Reino Unido.

Óleo diesel, Querosene de

aviação, Trigo, Outros laminados

ferro/aço e Outros tipos de

algodão.

Índia, Argentina, Estados Unidos,
China e Noruega.

Janeiro-Novembro/2007Janeiro-Novembro/2007Janeiro-Novembro/2007Janeiro-Novembro/2007Janeiro-Novembro/2007

(US$ 1.000/FOB)(US$ 1.000/FOB)(US$ 1.000/FOB)(US$ 1.000/FOB)(US$ 1.000/FOB)

1.047.453

1.328.582

2.376.035

-281.129

Calçados

Castanha de caju

Couro e peles

Têxtil

Frutas

Ceras vegetais

Estados Unidos, Argentina,

Itália, Reino Unido e Holanda.

Óleo diesel, Trigo, Querosene de

aviação, Outros laminados ferro/

aço e algodão.

Índia, China, Argentina,

Estados Unidos, Noruega.

VVVVVararararar. %Nov. %Nov. %Nov. %Nov. %Nov./2007-./2007-./2007-./2007-./2007-

20062006200620062006

18,83

31,87

25,78

-

27,8

31,2

12,2

3,6

59,9

38,6

-

-

-

-

-

-

-

-
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Economia Cearense em 2007 e Perspectivas para 2008

O Ceará é o segundo estado brasileiro
exportador de calçados, em valor e em
quantidade, perdendo apenas para o Rio
Grande do Sul, que é o primeiro colocado.
São Paulo passou para a terceira colocação,
em 2007, nas duas comparações.

Com a crise de competitividade externa e

Fonte: Secex/MDIC.

A Balança Comercial do Ceará, de janeiro a novembro/2007, apresentou-se com um déficit de
US$ 281,13 milhões, repetindo o mesmo comportamento de 2006 (déficit de US$ 126,03
milhões), em função das importações de Óleo diesel, Querosene para aviação e Trigo
(Gráfico5).

Gráfico 5: Evolução da Balança Comercial – Ceará – 2000-Janeiro-Novembro/2007

Fonte: Secex/MDIC.

Tabela 6: Evolução das exportações de calçados – Brasil, Rio Grande do Sul,
São Paulo e Ceará – Janeiro - Novembro/2007

desvalorização do Dólar frente ao Real, o Rio

Grande do Sul e São Paulo acusaram queda

em valor e em volume de, respectivamente, -

6,15% e -14,67% (São Paulo); e -1,99% e

12,05% (Rio Grande do Sul). Enquanto isso,

o Ceará registrou um crescimento de 27,8%,

no valor e 11,46% em volume (Tabela 6).
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Quadro 1: Indicadores turísticos – Ceará – 2006-2007

MMMMMERCADOERCADOERCADOERCADOERCADO     DEDEDEDEDE T T T T TRABALHORABALHORABALHORABALHORABALHO

Dos 53 municípios pesquisados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 73,54% dos

novos postos foram gerados pela Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 30,9 mil novas

vagas, com destaque para Fortaleza, que criou 23,5 mil, como mostra a Tabela 8.

Fonte: TEM-Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)-Lei 4.923/65.
(*) Saldo de emprego formal = ao número de empregados – o número dos desempregados.

Em 2007 o mercado de trabalho do Ceará,
impulsionado pelo ritmo de crescimento da
economia estadual, criou 39.772 empregos,
superando as vagas criadas em todo a ano
de 2006, e constituindo-se no melhor
resultado desde 1999.

A Indústria de Transformação gerou o número
maior de vagas, 13,3 mil postos, destacando-
se as atividades de têxtil/vestuário (4,9 mil
vagas); Calçados (3,8 mil vagas);

Metalúrgica (955 vagas) e Alimentos e
Bebidas (625 vagas). O Comércio ocupou a
segunda posição, com 11,2 mil vagas e os
Serviços registraram 10,4 mil postos de
trabalho. O comportamento do trabalho
formal foi beneficiado pela expansão do
mercado interno, que esteve aquecido ao
longo de 2007. Na Tabela 7, verifica-se o
saldo de emprego formal no Ceará, no
período de 1999 a 2007 (criação de 226
mil novos postos de trabalho).

Tabela 7: Evolução do saldo de emprego formal (*) - Ceará - 1999-2007

TTTTTURISMOURISMOURISMOURISMOURISMO

Em 2007, a demanda turística via Fortaleza praticamente estabilizou-se, em relação à demanda
de 2006, tendo apresentado um crescimento de 1,2%, o que totalizou 2,1 milhões de turistas.
Nesse período, o mesmo desempenho foi verificado na demanda hoteleira, com uma expansão
de apenas 1,7% na mesma comparação, registrando 1,1 milhão de turistas.  A taxa de ocupação
hoteleira, em 2007, foi de 56,4%, menor  portanto que a verificada em 2006,que foi de 57,4%.

Indicadores Turísticos

Demanda Turística

Demanda Hoteleira

Taxa de Ocupação (%)

2006

2.062.493

1.082.274

57,4

2007

2.088.230

1.100.469

56,4

Variação (%)

1,2

1,7

-1,7

Indicadores Turísticos

Demanda Turística

Demanda Hoteleira

Taxa de Ocupação (%)

Indicadores Turísticos

Demanda Turística

Demanda Hoteleira

Taxa de Ocupação (%)

Indicadores Turísticos

Demanda Turística

Demanda Hoteleira

Taxa de Ocupação (%)
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Tabela 8: Evolução do Emprego formal - Ceará e Municípios Selecionados
Janeiro-Novembro/2007

Fonte: CAGED/MTE.

IIIIINFLAÇÃONFLAÇÃONFLAÇÃONFLAÇÃONFLAÇÃO, T, T, T, T, TAXAAXAAXAAXAAXA     DEDEDEDEDE J J J J JUROSUROSUROSUROSUROS     EEEEE C C C C CÂMBIOÂMBIOÂMBIOÂMBIOÂMBIO

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), para a Região Metropolitana de Fortaleza,
fechou o ano de 2007 com uma variação positiva de 4,64%, taxa mais elevada que a registrada
em igual período de 2006 (1,89%), mas inferior que a taxa nacional, que foi de 5,16%.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), oficial do país, registrou uma taxa de 4,46%
superior ao de 2006, 3,14%, mas dentro ainda da meta de inflação, de 4,5%, indicada pelo
Banco Central. A RMF apresentou taxa próxima da brasileira, 4,18%. Nos dois índices, as maiores
influências de preços altos originaram-se do grupo de alimentos e bebidas, na RMF, e, em nível
nacional, de produtos como carne, feijão, para citar os principais. Além dos alimentos, pelo lado
dos combustíveis, o álcool exerceu pressão sobre os preços da gasolina, considerando que esta
é composta por 25% de álcool, o que contribuiu para elevar a taxa oficial que mede a inflação
do país.

Tabela 9: Evolução da Inflação – Brasil – 2006-2007

Fonte: IBGE.
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Com relação à taxa de juros brasileira, o ano
de 2007 foi marcado, de um modo geral,
pela continuidade do processo de
flexibilização da política monetária iniciada
pelo Banco Central, ainda em dezembro de
2005. Mas, nos últimos meses do ano, o
COPOM manteve a Selic no patamar de
11,25%. Essa menor velocidade na redução
da taxa Selic pode ser associada, dentre
outros, a uma postura mais cautelosa por
parte da autoridade monetária diante da
possibilidade de um descompasso entre oferta
e demanda e o conseqüente surgimento de
pressões inflacionárias. Um argumento

Fonte: Banco Central do Brasil.

Quanto ao câmbio, em dezembro/2002 era de R$/US$ 3,53. Desde então, o câmbio vem em
queda e, em dezembro/2007, a taxa média alcançou o patamar de R$/US$ 1,79. A duração
desse processo e suas conseqüências para a economia nacional são questões a exigir maior
atenção, em especial para o ano de 2008 (Gráfico 7).

Gráfico 7 – Evolução do Câmbio - Brasil - Dez/2004-Set/2007

Fonte: IPEADATA.

Gráfico 6: Evolução da Taxa de Juros Selic- Brasil - Dez/2002-Dez/2007

adicional reside no fato de que os efeitos do

atual processo de flexibilização da política

monetária ainda não tenham sido totalmente

absorvidos pelo sistema econômico.

Apesar da alteração no ritmo de queda da

Selic, a recuperação do mercado doméstico,

o crescimento da atividade industrial e a

manutenção de uma situação externa

favorável estão entre as variáveis que

alimentam expectativas positivas para

continuidade da redução nos juros e para o

bom desempenho da economia nacional.
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ECONOMIA CEARENSE EM PERSPECTIVA - 2008ECONOMIA CEARENSE EM PERSPECTIVA - 2008ECONOMIA CEARENSE EM PERSPECTIVA - 2008ECONOMIA CEARENSE EM PERSPECTIVA - 2008ECONOMIA CEARENSE EM PERSPECTIVA - 2008

O comportamento da economia brasileira
tem seus efeitos nas economias regionais
expressas pelos resultados de seus Produtos
Internos, indicador que sintetiza a produção
de bens e serviços dos segmentos
econômicos, em um determinado período de
tempo. Para 2008, projeta-se um crescimento
de 4,5% para o PIB do Brasil, segundo o
Banco Central, superior ao previsto para a
América Latina (4,3%), mas inferior a taxa
estimada para 2007, 5,2% (Banco Central).
A desaceleração está atrelada a um menor
ritmo de crescimento de países desenvolvidos,
como Estados Unidos (crise imobiliária) e
países da Zona do Euro (crise no mercado
de crédito), embora o FMI estime que a
China, Índia e Rússia, cresçam a taxas de:
10,0%, 9,0% e 7,4%, respectivamente,
podendo impulsionar as economias em
desenvolvimento, como a brasileira.

Para o Ceará, o IPECE prevê um crescimento,
no PIB, de 4,5%. Espera-se, ainda, a
continuidade de crescimento do PIB cearense,
com base no cenário de estabilidade
macroeconômica nacional que possibilitará
a prática de juros menores, crédito em
expansão, confiança dos empresários, o que
se reflete nos investimentos industriais, tendo
em vista a manutenção de crescimento do
mercado doméstico. Apesar dos preços de
alguns produtos apresentarem-se com
elevação, a previsão da taxa de inflação está
dentro da meta estabelecida para o país, de
4,3%, medida pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).

Das condições locais, podem ser citados
ações e investimentos do governo e iniciativa
privada em diversas frentes, destacando-se
novos parques eólicos, a siderurgia, infra-
estrutura turística; as reduções e isenções de

alíquotas de ICMS para setores estratégicos,
maior eficiência na arrecadação, com a
aplicação da nota digital; a previsão de uma
safra agrícola melhor do que a de 2007,
baseada em condições climáticas favoráveis.
Na agricultura, salientam-se, 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 a Construção
Civil, que registrou um maior dinamismo em
2007, com tendência de continuar no
mesmo ritmo, em 2008, 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, destacando-
se o comércio varejista, que deverá continuar
com resultados positivos, em função de
créditos facilitados, vendas aquecidas de
automóveis e motos, as isenções e reduções
de ICMS para equipamentos de informática
e outros; aumento do poder aquisitivo dos
salários e ampliação do emprego formal, que
alcançou um saldo inédito de 41,6 mil novas
vagas, no Ceará, até novembro de 2007.

As exportações deverão continuar em
crescimento, em função de uma maior
diversificação de produtos e ampliação de
mercados. Além disso, o Dólar se manterá
mais estável frente ao Real, com previsão
média de R$ 1,80, em 2008, superior a
média prevista de 2007, R$ 1,77 (Relatório
Focus). Contudo, deve-se avaliar melhor que
impacto trará, para as exportações
cearenses, a queda de 59% na safra da
castanha de caju, registrada em 2007, tendo
em vista que esse produto ocupa a segunda
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posição no ranking dos produtos exportados
pelo Estado (16% do valor exportado).

Outro evento que poderá movimentar a
economia brasileira e, conseqüentemente, a
cearense, são as eleições municipais, 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$ 52 bilhões e um per capita de

R$ 6.271,90, em 2008, em dados
preliminares.

Vale ressaltar que, o Ceará e o Brasil, nos
últimos cinco anos, têm registrado taxas de
crescimento moderadas, mas constantes, ou
seja, mais sustentáveis. No acumulado de
2004-2008, o Ceará cresce praticamente
igual ao Brasil, em torno de 18%, o que gera
uma taxa média anual próxima de 4,3%.
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DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTO ECONÔMICOO ECONÔMICOO ECONÔMICOO ECONÔMICOO ECONÔMICO

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

O Governo do Estado, no primeiro ano de

administração vem implementando um novo

modelo de gestão que teve início com a

alteração da estrutura organizacional da

administração estadual, da qual se destaca

a criação do  Conselho Estadual de

Desenvolvimento Econômico – CEDE, para

propor e deliberar, de maneira estratégica, as

prioridades da política governamental no

âmbito do desenvolvimento econômico e da

Agência de Desenvolvimento do Estado do

Ceará – ADECE, vinculada ao CEDE, com a

finalidade de executar ações de

desenvolvimento industrial, comercial,

serviços, agropecuária e de base tecnológica.

A partir dessas iniciativas, o esforço

governamental concentrou-se na priorização

de ações para atração e consolidação de

projetos de grande impacto para a economia

do Estado, tais como: a Siderúrgica, a Zona

de Processamento de Exportação - ZPE, a

exploração do potencial eólico e do pólo

coureiro calçadista.  Priorizou-se também o

agronegócio, na consolidação das cadeias

produtivas dos grandes projetos já instalados

e a captação de outros investimentos

nacionais e estrangeiros.

Cumpre destacar ainda a reformulação da

Política Industrial, com a determinação de

uma nova regra de concessão de incentivos,

com ênfase na interiorização dos

investimentos, principalmente nas fronteiras

estaduais, para evitar a fuga de investimentos

para outros Estados.

A nova Política Industrial fortalece premissas

já consolidadas como instrumento de atração

e incentivo à implantação, ampliação,

diversificação, recuperação e modernização

de empreendimentos industriais voltados para

o adensamento de cadeias produtivas

selecionadas e a formação de aglomerações

espaciais, principalmente onde já existem

investimentos do Governo, a exemplo das

cidades Pólos de Desenvolvimento.

O ano de 2007 constituiu o marco para uma

nova postura do Governo do Estado, para a

alavancagem do desenvolvimento econômico

do Estado, mediante proposta inovadora

voltada para a implementação definitiva de

projetos impactantes e outros derivados dos

anseios dos setores produtivos que

certamente resultarão no incremento da

renda e na melhoria de vida da população

cearense.

2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

· Aprovação, pelo Conselho de

Desenvolvimento Industrial - CEDIN, de 95

pleitos, entre Protocolos, resoluções e aditivos,

envolvendo investimentos da ordem de R$

2,43 bilhões, com a previsão de gerar

12.537 empregos diretos, beneficiando 27

municípios: Amontada, Aracati, Beberibe,
Aquiraz, Brejo Santo, Barbalha, Crato,
Crateus, Camocim, Caridade, Canindé,
Eusébio, Fortaleza, Horizonte, Iguatu,
Itaitinga, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro do
Norte, Maracanau, Maranguape, Massapê,
Pacatuba, Paracuru, Pindoretama, São
Gonçalo do Amarante e Tianguá.
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····· Negociações em franca evolução para
implantação de 4 usinas de geração de
energia termoelétrica, sendo duas a óleo
combustível que vão gerar, em média, 1.000
empregos na construção e cerca de 100
empregos na operação e, as outras 2
unidades, a carvão mineral, gerando cerca
de 2.000 empregos na construção e,
aproximadamente, 500 na operação.

····· Em fase de negociações a implantação de
2 curtumes de pele de ovinos e caprinos:
Grupo Paquetá Couros, para industrialização
de calçados e componentes na região do
Cariri e, outra, do Grupo Bermas, no
município de Cascavel.

····· Início de implantação do Pólo Industrial de
Jaguaribe, envolvendo 10 empresas com
Protocolos de Intenções já assinados, cuja
área foi cedida pela Prefeitura Municipal e a
infra-estrutura sob a responsabilidade da
SEINFRA.

····· Contratação, pelo Programa de Geração
de Energia Eólica do Governo Federal, de
578 megawatts de energia eólica, habilitados
pelo Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica-PROINFA, dos
quais, 500,53 megawatts deverão entrar em
operação até dezembro de 2008,

representando investimentos de cerca de U$
1 bilhão.

····· Criação de grupo de trabalho da cadeia
produtiva do leite, atuando no Programa do
Governo Federal “Leite é Saúde”, elevando a
compra de 54.000 para 100.000 litros/dia.

·····  Negociações para implantação de uma
fábrica de queijo mussarela na região do
Sertão Central.

····· Levantamento das disponibilidades de
galpões para instalação de agroindústrias,
bem como estudos de recuperação das
empresas Reifer, em Morada Nova, e Renna,
em Tianguá.

····· Realização de estudos, a cargo da
CODECE, para ampliação da área do
Complexo Industrial e Portuário do Pecém-
CIPP, com processo de declaração de
utilidade pública de 335 Km² de área, bem
como realizados procedimentos de atos
expropriatórios dos imóveis

····· Acompanhamento e controle dos processos
dos direitos minerários de áreas de jazimentos
minerais, objeto de contratos de cessão e
transferência dos direitos minerários
celebrados com a CODECE e a iniciativa
privada, que tramitam no Departamento

PRINCIPAIS PROJETOS APROVADOS

Empresa

Votorantim (cimento e argamassa)

Marisol Nordeste (confecções)

Tecnomaq (metal-mecânica)

FCC (compon para calçados)

Daisa (Calçados em PU e PVC)

Tuboarte (Móveis)

Servitec (Energia)

Thermes (Energia)

Eólica  Icaraizinho (Energia)

Eólica Formosa (Energia)

Total

Investim.R$ milhões

45,0

29,0

21,0

17,5

36,3

19,0

230,00

153,00

258,0

430,2

Empregos

55

1.200

250

200

337

930

50

40

19

41

Local.

Pecém

Pacatuba

Aquiraz

Horizonte

Jaguaribe

Jaguaribe

Maracanaú

S. Gonçalo

Amontada

Camocim
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Nacional de Produção Mineral - DNPM e na
Superintendência Estadual do Meio Ambiente
-SEMACE.

2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

····· Articulações para implantação de unidade
industrial para fabricação de telefones
celulares (Semp Toshiba), com captação de
sinal de TV, sem passar por operadora,
envolvendo investimentos da ordem de U$
200 milhões, e previsão de geração de 2.000
empregos diretos.

····· Articulações do CEDE/ADECE com a
iniciativa privada, visando o desenvolvimento
do agronegócio, que resultaram em melhorias
no Porto do Pecém, com a instalação de 500
novas tomadas para contêineres frigoríficos.

· Disponibilização, por parte da CODECE,
sob forma de cessão temporária, de
174.545,89 m² de áreas industriais,
contemplando 22 empreendimentos, dos
quais 16 constituem novas parcerias, bem

como alienação de 1.334.271,63 m² de
área do seu patrimônio, disponibilizando-a
para o desenvolvimento de novos negócios
estratégicos para o Estado do Ceará.

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

····· Atração de 100 novos projetos industriais,
com previsão de geração de 20 mil empregos
diretos.

····· Consolidação da área industrial do Porto
do Pecém.

····· Início da Construção da Siderúrgica.

····· Implantação de Usinas Termelétricas.

····· Implementação dos Pólos Produtores de
Fruticultura, na Região do Baixo Jaguaribe
(Apodi, Morada Nova, Nova Jaguaribara,
Russas) e Serra da Ibiapaba.

····· Implantação de Unidade Industrial
produtora de Queijo Mussarela, beneficiando
parte da bacia leiteira do Estado.
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DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTO RURAL E AO RURAL E AO RURAL E AO RURAL E AO RURAL E AGRICULGRICULGRICULGRICULGRICULTURA FTURA FTURA FTURA FTURA FAMILIARAMILIARAMILIARAMILIARAMILIAR

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

A atual política agrícola tem como
fundamento básico o desenvolvimento rural
sustentável, objetivando o fortalecimento da
agricultura familiar, na busca de mudança do
perfil produtivo da pequena propriedade para
uma exploração agroecológica racional, e que
tenha sustentabilidade social e econômica.
Na mesma intensidade, procura garantir a
inclusão social dos menos favorecidos no
processo produtivo.

A execução dos programas e projetos da SDA
direciona-se também ao alcance do
desenvolvimento sustentável dos territórios/
regiões, ao combate à pobreza rural e à
democratização do acesso a terra, com
ênfase na ação de regularização dos
territórios dos povos indígenas, ribeirinhos,
povos do mar e quilombolas. Paralelamente,
são também efetivadas iniciativas à agilização
dos processos de concessões de terras
localizadas nas bacias hidrográficas dos
açudes públicos, para que sejam exploradas
pela agricultura de base familiar (agricultores,
pescadores artesanais), respeitando a
legislação ambiental.

No ano de 2007, o Governo do Estado do
Ceará iniciou um grande salto em sua política
de fortalecimento da agricultura familiar com
a transformação da SEAGRI - Secretaria da
Agricultura e Pecuária na Secretaria de
Desenvolvimento Agrário - SDA. Foi um ano
marcado pela reorganização interna da
Secretaria, em prol da eficiência operacional
e da consolidação de programas que formam
a base de sustentação da atividade
agropecuária no Estado do Ceará,
priorizando o fortalecimento da agricultura
familiar.

A partir desse novo contexto, a SDA teve sua
estrutura organizacional redesenhada,
criando-se coordenadorias responsáveis pelas
atividades finalísticas relativas ao
Desenvolvimento da Agricultura Familiar,
Apoio às Cadeias Produtivas da Pecuária,
Desenvolvimento da Pesca e Aqüicultura,
Desenvolvimento Territorial e Combate a
Pobreza Rural, Desenvolvimento Agrário e
Programas e Projetos Especiais, e mais a
coordenadoria de Planejamento e Gestão,
voltada para as atividades-meio.

Integram o Sistema Estadual de Agricultura,
a Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural - EMATERCE, o Instituto de
Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará
- IDACE, as Centrais de Abastecimento do
Estado do Ceará - CEASA e a Agência de
Defesa Agropecuária - ADAGRI,  entidades
vinculadas à SDA.

A quadra invernosa, intercalada por períodos
irregulares de chuvas e estiagens que assolou
o Estado do Ceará no ano de 2007, foi o
principal fator que explica o baixo
desempenho do setor agrícola, uma vez que
essa irregularidade climática acarretou uma
frustração parcial de safra, resultando na
baixa produtividade nas culturas de sequeiro.
Saliente-se, no entanto, que mesmo com essa
frustração, não se verificaram invasões
generalizadas nos municípios interioranos,
nos órgãos públicos e comércios locais, em
função, principalmente, da firme ação do
Governo do Estado, via ações do Programa
Garantia Safra. Esse programa assegurou
uma renda mínima ao pequeno agricultor
familiar, a partir do desembolso das parcelas
nos prazos previstos.

A despeito das dificuldades vivenciadas em
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2007, notadamente no aspecto climático,
registre-se que, de uma maneira geral, as
comunidades produtoras e atacadistas não
permitiram o fenômeno do
desabastecimento, e os resultados do
exercício foram positivos. Se por um lado,
ocorreu escassez de alguns produtos, por
outro, verificou-se o suprimento a partir de
fontes alternativas de fornecedores.

Deve ser destacado que o Projeto São José
foi incorporado à SDA, tendo sido transferido
da Secretaria das Cidades, fato esse
relevante, que significou um avanço no aporte
de recursos financeiros destinados a
investimentos necessários ao fortalecimento
da agricultura familiar, embora o projeto
tenha tido, no ano de 2007, uma
performance atípica, fruto das mudanças
institucionais, que ocorreram e que
culminaram com uma substancial
reformulação, demandando algum tempo
para a sua consolidação.

2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

····· Implementação do Projeto Biodiesel, com o
plantio de 10.649 ha de mamona,
beneficiando 1.374 agricultores familiares.

····· Atendimento a 172.931 agricultores
familiares via Projeto Garantia Safra,
beneficiando a 157.982 agricultores com
uma parcela extra (6ª parcela), liberando a
quantia de R$ 17,5 milhões.

····· Execução do Projeto Práticas Agrícolas para
a Convivência com o Semi-árido Cearense -
com aplicação de R$ 1,0 milhão e alcançados
os resultados: Captação in situ – 1.831
hectares, Plantio Direto - 3.905 hectares,
Correção de Solo - 524 hectares,
beneficiando 1.662 agricultores (as)
familiares.

····· Instalação de 5 secadores solares para o
processamento de palha da carnaúba nos

municípios de: Uruoca, Granja, Cariré,
Choró e Itaiçaba, beneficiando 150 famílias
de agricultores familiares, executado em
parceria com a SECITECE.

····· Classificação de 780 mil toneladas de
produtos agrícolas, emissão de 1.800
certificados e análise de 260 amostras pelo
Laboratório de Sementes, representando
1.879 toneladas de sementes.

····· Aquisição de 900t de palma forrageira,
tendo sido distribuídas 577t para a região
do Cariri, beneficiando 102 produtores.

····· Disponibilização de 2.540t de sementes e
mudas de: milho, feijão, sorgo, algodão,
mamona, gergelim, girassol e arroz, maniva
de mandioca (5.332,5 m³), cana-de-açúcar
(892,7 t), e mudas de caju (550.000),
beneficiando 73.967 agricultores familiares.

····· Assistência técnica a 241 floricultores, em
33 municípios, com uma área implantada de
287 hectares.

····· Implantação de 12 projetos de exploração
de hortaliças, beneficiando 84 famílias,
proporcionando-lhes uma renda extra por
meio da comercialização no mercado local,
e servindo como fonte alimentar.

····· Implantação de 2.700 ha de caju anão
precoce, beneficiando 900 produtores em 63
municípios, substituição de copa em 1.000
ha de caju comum, beneficiando 400
produtores, e capacitação de 600 produtores
em enxertia.

····· Implantação de 1.178 ha de mandioca,
com variedades de altos valores
agroindustriais recomendadas pela Embrapa,
beneficiando 589 pequenos produtores
rurais; realização de Dia de Campo, com a
presença de 525 produtores, distribuição de
800t de calcário dolomítico para os
agricultores familiares, e recuperação de 21
casas de farinha, por meio de convênios com
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associações comunitárias.

····· Coordenação, acompanhamento e
supervisão da Área Livre de Anastrepha
Grandis (Mosca-das-Frutas), nos municípios
de Aracati, Limoeiro do Norte, Icapuí,
Itaiçaba, Jaguaruana, Quixeré e Russas, com
o objetivo de permitir a exportação de
cucurbitáceas para os Estados Unidos, países
do Mercosul e outros Estados da Federação.

····· Monitoramento de mosca-das-frutas com
vistas ao Systems Approach para a cultura
do Mamoeiro, nas regiões do Baixo
Jaguaribe, do Baixo Acaraú e no município
de Mauriti, que tem como enfoque sistêmico
todo o processo de produção da fruta, desde
o plantio até a comercialização, credenciando
áreas de exportação.

····· Coordenação e acompanhamento da
campanha de vacinação contra a febre
aftosa, tendo sido realizadas duas etapas, em
abril e outubro, quando foram alcançados
os índices vacinais de 91,27%, primeira
etapa, e 88,36%, segunda etapa, do rebanho
bovídeo do Estado, acima, portanto, do índice
mínimo de 80% estabelecido pelo Ministério
da Agricultura e Pecuária – MAPA, para
galgar a situação de melhor status na
classificação de risco contra febre aftosa.

····· Realização de 8 caravanas de educação
sanitária, visando promover e divulgar a
campanha de vacinação contra a febre
aftosa, estimulando os criadores a vacinarem
os seus rebanhos bovino e bubalino, a fim de
alcançarem índices vacinais em torno de
100%.

····· Assistência técnica e capacitação a
produtores de leite em obediência à Instrução
Normativa (IN 51), do MAPA, que entrou em
vigor no Nordeste em Julho de 2007.

····· Instalação de 18 tanques de resfriamento
de leite, distribuídos 380 kits de higienização
de ordenha, e 4 kits de análise de leite, com

recursos oriundos do Ministério da Integração
Nacional e Tesouro Estadual.

····· Redução da mortalidade do rebanho de
ovino e caprinos assistidos, de 40% para
10%, elevação do peso dos animais ao abate
de 25 kg para 30 kg, com aumento de
rendimento médio de carcaça, que antes era
de 39% para 42%, com animais abatidos aos
8 meses de vida, que antes eram abatidos
com mais de 1 ano de idade.

····· Capacitação e treinamento de técnicos em
apicultura, para prestarem assistência técnica
aos apicultores da agricultura familiar.

····· Distribuição de 40 rainhas e realização do
I Seminário de Apicultura do Estado do Ceará,
em Juazeiro do Norte (430 participantes), e
acompanhamento da construção de cinco
casas do mel e um entreposto.

····· Realização de 30 registros de marcas de
ferrar gado, 15 transferências de registro de
marca e treinamento de 50 Agentes Rurais.

····· Realização de 18 exposições e 4 feiras
agropecuárias, com a participação de 901
expositores, com 27.282 animais, tendo sido
julgados 3.956 animais de bom padrão
genético das espécies bovina, ovina, caprina
e eqüina.

····· Acompanhamento e supervisão prestados
a 4 projetos de piscicultura associativa,
envolvendo 110 famílias.

····· Capacitação e treinamento em piscicultura
superintensiva em tanques-rede e
beneficiamento do pescado, possibilitando
estruturar e consolidar os segmentos da pesca
e da piscicultura, com a realização de cursos
de cultivo e beneficiamento de peixes, em 4
associações de pescadores e piscicultores,
nos açudes públicos estaduais, envolvendo
240 associados.

····· Elaboração de 22 projetos visando
dinamizar a piscicultura, com a
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implementação de projetos associativos em
grandes reservatórios de água continental
para geração de novas oportunidades de
trabalho e renda, desenvolvimento humano
e do meio ambiente.

····· Aquisição de 45 imóveis pelo Programa
Nacional do Crédito Fundiário/Projeto de
Combate à Pobreza Rural - CPR e
Consolidação da Agricultura Familiar - CAF,
atendendo 563 famílias para um total de
14.969 hectares.

····· Distribuição de 46 Arcas das Letras, com
acervo de 10.120 livros, em parceria com a
Secretaria de Reordenamento Agrário, do
MDA, e capacitação de 92 Agentes de
Leitura, responsáveis pelas bibliotecas nos
assentamentos e comunidades rurais.

····· Aquisição e distribuição de 17,1milhões de
litros de leite nos municípios do Estado do
Ceará de menor Índice Global de
Desenvolvimento Municipal, totalizando 107
municípios, com a participação de 1.800
produtores de leite.

····· Construção de 658 cisternas de placas na
região do Baixo, Médio e Alto Jaguaribe,
garantindo segurança hídrica às famílias.

····· Liberação de 201 subprojetos comunitários,
no âmbito do Projeto São José, envolvendo
recursos da ordem de R$ 13,00 milhões,
beneficiando 7.500 famílias com
abastecimento d’água, 1.750 com
eletrificação rural, 1.080 com beneficiamento
da produção e 900 com mecanização
agrícola.

····· Execução do cadastro de todas as unidades
produtivas agropecuárias – UPAs de 55
municípios, totalizando 64 municípios
cadastrados, condição básica necessária à
mudança do status do Estado em relação à
febre aftosa.

····· Elaboração do Projeto de Controle e

Monitoramento de Moscas-das-Frutas em
mangueiras, no município de Mauriti, em
parceria com a Biofábrica/Moscamed.

····· Desenvolvimento de Ações de prevenção e
controle de viroses do mamoeiro, nos
municípios de Limoeiro do Norte, Varjota,
Cariré, Acaraú, Mauriti, Maranguape,
Banabuiú e Quixadá, com um total de
150.000 mamoeiros erradicados.

····· Levantamento da ocorrência de cochonilha-
do-carmim (Dactylopius opuntiae) em palma
forrageira, nos municípios de Barro, Aurora,
Milagres, Mauriti, Brejo Santo, Porteiras, Jati,
Jardim e Penaforte, com um total de 46 ha
monitorados.

····· Monitoramento das espécies de nematóides-
das-galhas em goiabeiras, com realização de
análise de solo para diagnose de
fitonematóides em 40 lotes de produtores do
Perímetro Irrigado do Baixo Acaraú,
totalizando 160 hectares prospectados e
inspeção fitossanitária em 300 ha de
goiabeiras.

····· Ações referentes ao Programa de Sanidade
Avícola, com adesão do Estado ao Programa
Nacional de Prevenção da Influenza Aviária
e de Controle da Doença de Newcastle,
realização do curso de doenças de aves para
os técnicos da Adagri, mapeamento das
unidades avícolas do Estado, criação do
grupo de Emergência Sanitária para
avicultura, elaboração do Plano de
Contingência e georreferenciamento das
granjas avícolas do Estado.

····· Vacinação do rebanho bovino, ovino,
caprino e suíno das cinco áreas delimitadas
dos focos de raiva dos herbívoros, no
município de Viçosa do Ceará, captura de
morcegos hematófagos, reuniões com
produtores e formação de 4 equipes de
capturas de morcegos.
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····· Identificação e execução das ações de
defesa no foco de Peste Suína Clássica no
Município de Caucaia.

····· Elaboração de Projeto para conclusão do
Cadastro Georreferenciado de Unidades
Produtivas Agropecuárias, que será realizado
em parceria entre Adagri, Ematerce e Instituto
Agropolos.

····· Atendimento pela EMATERCE de 74.584
produtores, com a obtenção dos seguintes
resultados:

· PRÁTICAS EDÁFICAS PRÁTICAS EDÁFICAS PRÁTICAS EDÁFICAS PRÁTICAS EDÁFICAS PRÁTICAS EDÁFICAS

····· 574 ha com correção de solo;

····· 3.905,3 ha com plantio direto;

····· 2.370,3 ha com captação in situ;

· · · · · 3.120,3 t de sementes selecionadas
distribuídas;

····· 90.000 raquetes de palma forrageira
distribuídas;

····· 32 m3 maniva de mandioca distribuídas;

····· 343.243 mudas de cajueiro anão precoce
enxertado;

····· Produção de Sementes em Comunidades:

····· 2.883 kg de sementes básicas distribuídas
(Feijão e Milho);

····· 66.139 kg de sementes selecionadas
produzidas;

· PROJET PROJET PROJET PROJET PROJETO SÃO JOSÉO SÃO JOSÉO SÃO JOSÉO SÃO JOSÉO SÃO JOSÉ

····· 65 projetos elaborados (equipamentos
agrícolas, irrigação, mecanização e
agroindústria), beneficiando 3.134
famílias beneficiárias;

····· 835 projetos assistidos (equipamentos
agrícolas, irrigação, mecanização e
agroindústria), beneficiando 23.473
famílias beneficiárias;

· CRÉDITCRÉDITCRÉDITCRÉDITCRÉDITO FUNDIÁRIO E COMBAO FUNDIÁRIO E COMBAO FUNDIÁRIO E COMBAO FUNDIÁRIO E COMBAO FUNDIÁRIO E COMBATETETETETE
À POBREZA RURALÀ POBREZA RURALÀ POBREZA RURALÀ POBREZA RURALÀ POBREZA RURAL

····· 1.173 famílias capacitadas.

· CRÉDIT CRÉDIT CRÉDIT CRÉDIT CRÉDITO RURALO RURALO RURALO RURALO RURAL

Custeio PRONAFCusteio PRONAFCusteio PRONAFCusteio PRONAFCusteio PRONAF:::::

· · · · · 8.539 projetos elaborados, no valor de
R$ 21.040.911,00;

· · · · · 6.882 projetos contratados, no valor de
R$ 17.038.409,00.

Investimento PRONAFInvestimento PRONAFInvestimento PRONAFInvestimento PRONAFInvestimento PRONAF:::::

· · · · · 23.904 projetos elaborados, no valor de
R$ 76.339.887,00;

· · · · · 19.019 projetos contratados, no valor de
R$ 62.977.873,00.

Custeio Outras Linha de Crédito:Custeio Outras Linha de Crédito:Custeio Outras Linha de Crédito:Custeio Outras Linha de Crédito:Custeio Outras Linha de Crédito:

· · · · · 474 projetos elaborados, no valor de R$
3.671.450,00;

· · · · · 394 projetos contratados, no valor de R$
2.246.701,20.

Investimento Outras Linhas deInvestimento Outras Linhas deInvestimento Outras Linhas deInvestimento Outras Linhas deInvestimento Outras Linhas de
créditocréditocréditocréditocrédito

· · · · · 208 projetos elaborados, no valor de R$
4.854.197,20;

· · · · · 112 projetos contratados, no valor de R$
2.620.710,60.

DEFESA VEGETDEFESA VEGETDEFESA VEGETDEFESA VEGETDEFESA VEGETALALALALAL

· · · · · 44 Certificados Fitossanitário de Origem
(CFO) emitidos.

· · · · · 14 participações em Exposições Agro-
pecuárias e 32 Feiras Agropecuárias.

· · · · · 19.507 fiscalizações nos Postos de
Fronteiras.

· · · · · 92% de cobertura vacinal na 1ª Etapa e
88,36% de cobertura vacinal na 2ª Etapa.

· · · · · 88.610 ha de área assistida com as
culturas oleaginosas, frutícolas, olerícolas
e grãos, obtendo uma produção de 42,2
mil toneladas e 5,7 ha de flores, com a
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obtenção de uma produção 560 maços
de rosas, 3.312 unidades de flores de
vaso, 216.450 milheiros de folhagens,
27.600 unidades de culturas tropicais e
5.700 maços de crisântemos.

· · · · · 95.406 cabeças de bovinos assistidas,
obtendo uma produção de 9,6 milhões de
litros de leite.

· · · · · 96.157 cabeças de ovinos assistidas,
obtendo uma produção de 15.532
animais comercializados.

· · · · · 49.828 cabeças de caprinos assistidas,
obtendo uma produção de 6.513 animais
comercializados.

· · · · · 53.336 colméias povoadas, obtendo uma
produção de 567,5 t de mel.

· · · · · 1.903 gaiolas assistidas, obtendo uma
produção de 776.065 kg de peixes.

· · · · · Cadastramento de 14.782 Imóveis Rurais
Georreferenciados, objetivando o
conhecimento detalhado da estrutura
fundiária, permitindo a realização de
diagnósticos espaciais sobre a distribuição e
concentração da terra.

· · · · · Realização de 135 vistorias em imóveis
rurais, beneficiando 27 famílias, em 21
imóveis adquiridos, em uma área de 5.940
ha, promovendo a redistribuição fundiária,
com a democratização do uso e posse da terra
pela incorporação de novos recursos
fundiários ao processo produtivo.

· · · · · Alcance pela CEASA-CE, no exercício de
2007, de uma receita de R$ 7,48 milhões,
tendo um incremento, em relação ao ano
anterior, superior a 7%, em virtude de uma
política mais agressiva na cobrança de
romaneio de entrada, bem como a retomada
da cobrança de saída que se encontrava
terceirizada.

· · · · · Conclusão da primeira etapa do Projeto de

Aquisição Kits de Medição Horosazonal de
Energia, com a instalação dos primeiros 300
equipamentos de medição de dupla tarifa,
beneficiando produtores rurais dedicados às
atividades de agricultura irrigada e/ou
aqüicultura, beneficiando, aproximadamente,
1.500 pessoas.

· · · · · Início do Projeto de Cultivo Protegido de
Hortaliças, abrangendo produtores
selecionados das regiões Ibiapaba e Baixo
Acaraú, que foram beneficiados com
capacitação em cultivo protegido de
hortaliças, com tecnologia andaluza e
financiamento de estufas e telados.

2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

· · · · · Realização do recadastramento parcial dos
beneficiários do Projeto de distribuição de
sementes, objetivando excluir os participantes
que não se enquadram nos critérios de
seleção do Projeto.

· · · · · Liberação da obrigação do pagamento das
sementes pelos agricultores que em seus
municípios tiveram perdas acima de 50% da
produção.

· · · · · Cadastramento, por município, de todos os
agricultores familiares que pretendem plantar
oleaginosas para o projeto Biodiesel em
2008.

· · · · · Pagamento de uma parcela extra do
Garantia Safra por determinação do Governo
do Estado, objetivando minorar a situação
dos agricultores atingidos pela estiagem,
envolvendo recursos da ordem de R$ 17,5
milhões, que foram pagos aos agricultores
familiares.

· · · · · Realização de pregão eletrônico para
aquisição de 86 tanques de resfriamento,
1.500 kits de higienização de ordenha, 100
kits de análise de leite e 100 kits de
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inseminação artificial, que serão distribuídos
em 51 municípios do Estado do Ceará.

· · · · · Fiscalização interinstitucional a projetos de
piscicultura implantados em açudes públicos
estaduais, observando os aspectos técnicos
e legais dos empreendimentos.

· · · · · Implantação do novo Plano de Empregos,
Carreira e Salários dos empregados da
EMATERCE, elevando a auto-estima desses
profissionais.

· · · · · Reforço na interligação dos escritórios de
campo com Escritório Estadual onde é feito
sistema de operações denominado SPP -
Sistema de Programas e Projetos.

· · · · · Gestão do uso de Internet com objetivo
distribuir gratuitamente os acessos/controles
aos permissionários da CEASA/CE,
contemplando proposta do Governo de
Inclusão digital e disseminação do
conhecimento, permitindo uma maior
eficiência nos negócios da comercialização
de produtos.

· · · · · Elaboração de Projeto de Lei para a criação
do Fundo Estadual de Desenvolvimento da
Agricultura Familiar – FEDAF, já aprovado na
Assembléia Legislativa, com ampla
participação de representantes de
organizações de trabalhadores rurais e
parceiros da sociedade civil nas discussões.

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

· · · · · Distribuição de 3.115,80 toneladas de
sementes das culturas de feijão, milho, arroz,
sorgo, algodão, mamona, gergelim e girassol,
13.000 metros cúbicos de maniva de
mandioca e 9.980 toneladas de colmos de
cana planta, 1.000.000 mudas de cajueiro
anão precoce, 300.000 garfos de cajueiro
anão precoce para enxertia e 8.483.400
raquetes de palma forrageira a 91.722

agricultores de base familiar.

· · · · · Incentivo à produção de sementes na
própria comunidade, nas culturas e áreas
projetadas: milho variedade – 150 ha; feijão
Caupi – 250 ha; sorgo granífero – 60 ha;
sorgo forrageiro – 60 ha; palma forrageira –
71,46 ha; mamona – 40 ha. mandioca –
40 ha, beneficiando 150 comunidades rurais
em 50 municípios.

· · · · · Garantia de renda mínima aos agricultores
familiares caso ocorram perdas de safra iguais
ou superiores a 50% nas culturas de arroz,
feijão, milho, mandioca e algodão, em
decorrência da estiagem.

· · · · · Benefício a 300 mil agricultores familiares,
em 174 municípios, por meio do Garantia
Safra.

· · · · · Desenvolvimento de ações com as
comunidades rurais de agricultores e
agricultoras familiares, visando à
implementação de tecnologias alternativas de
convivência com o semi-árido, destacando-
se, como suas principais ações, a implantação
de 10 mil hectares com o método de
captação da água da chuva in situ; correção
da acidez de10 mil hectares de solo;
capacitação de 310 técnicos e 250
agricultores familiares; implantação de 100
projetos, em 12 aluviões de  municípios do
Estado do Ceará,  beneficiando 500
agricultores de base familiar; e redução em
até 70% do custo com energia elétrica.

· · · · · Elaboração de projetos, em parceria com o
Banco do Brasil e Banco do Nordeste do Brasil,
para dar acesso ao  crédito no valor de R$
450 milhões de reais, no âmbito do PRONAF,
para investimento e custeio.

· · · · · Revitalização do setor canavieiro com o
aproveitamento da cana-de-açúcar para a
produção de biocombustível. Para isso, serão
instaladas 5 miniusinas produtoras de álcool
nas regiões produtoras dessa cultura.
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· · · · · Implantação de 55 mil hectares de
oleaginosas pelo Projeto Biodiesel do Ceará,
sendo 50 mil ha de mamona e 5 mil ha de
girassol, para a produção de 23 mil toneladas
de biodiesel.

· · · · · Distribuição de 30 mil toneladas de calcário
dolomítico para correção da acidez do solo
para o cultivo de oleaginosas.

· · · · · Aquisição de 150 batedeiras para
beneficiamento de mamona.

· · · · · Beneficiamento, via projeto Biodiesel, de
27.500 agricultores familiares.

· · · · · Programas e Projetos de bovinocultura:

· · · · · Assistência a 1.600 produtores.

· · · · · Capacitação de 1.500 produtores.

· · · · · Distribuição de 86 tanques de
resfriamento.

· · · · · Distribuição de 100 kits de inseminação
artificial.

· · · · · Distribuição de 104 kits de análise de
leite.

· · · · · Distribuição de 1.880 kits de
higienização de ordenha.

· · · · · Implantação de 300 hectares de reserva
alimentar.

· · · · · Programas e Projetos de ovinocapri-
nocultura:

· · · · · Assistência a 4.000 produtores.

· · · · · Capacitação de 160 ovinocaprino-
cultores.

· · · · · Implantação de 200 hectares de reserva
alimentar.

· · · · · Programas e Projetos de apicultura:

· · · · · Assistência a 720 produtores.

· · · · · Distribuição de 470 abelhas rainhas
selecionadas.

· · · · · Realização de acompanhamento e visitas

as 12 casas de mel e de entreposto.

· · · · · Capacitação de 120 produtores em
apicultura.

· · · · · Realização de 35 eventos entre feiras e
exposições.

· · · · · Implantação de 5 projetos de reprodução e
criação de peixe ornamental para
exportação, como alternativa de geração de
emprego e renda no Estado do Ceará,
beneficiando 125 produtores familiares.

· · · · · Treinamento e capacitação de 625
aqüicultores/produtores em 105 cursos,
envolvendo a gestão da aqüicultura,
piscicultura superintensiva em tanques-rede,
associativismo e cooperativismo,
beneficiamento do pescado, educação
ambiental, uso de equipamentos para a
análise d’água e de informática nos projetos
de aqüicultura.

····· Implantação de 9 unidades de frio (câmara
frigorífica e/ou fábrica de gelo) no litoral
cearense, visando à melhoria da qualidade
do pescado capturado e conseqüentemente
a qualidade do produto para o consumidor
final.

····· Realização do levantamento da cadeia
produtiva da tilapicultura no Estado do Ceará
e criação de estatística da aqüicultura e pesca
do Estado para a formação de um banco de
dados, com objetivo de controle e
planejamento das atividades aquícolas e de
pesca, conforme determina a legislação.

····· Repovoamento de 700 açudes públicos
estaduais, federais, de áreas de assentamento
e comunitários, com 6.000.000 de alevinos,
representando um acréscimo de cerca de
1.050 toneladas de pescado, beneficiando
17.500 famílias e propiciando a segurança
alimentar e formação de renda às
comunidades que vivem em torno dos
reservatórios beneficiados com ações de
peixamento.
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····· Implantação de 20 projetos de piscicultura
associativa em tanques-redes, resultando
numa produção de cerca de 3.400 toneladas
por ano de pescado, beneficiando 400
famílias de produtores familiares com uma
renda média familiar de R$ 576,00.

····· Atendimento a 1.200 famílias com acesso
à terra, utilizando recursos do PNCF e do
FEDAF, mediante as atividades de crédito
fundiário e compra de terras para atingidos
por obras públicas;

····· Atendimento a 250 famílias em
comunidades de remanescentes de quilombos
e sistematização de uma estratégia estadual
de regularização de terras de quilombolas,
presentemente em construção no Estado do
Ceará.

····· Elaboração de PDA e PRA, num total de 48
planos, considerando as dimensões
econômica, sociocultural e ambiental.

····· Entrega de 200 Arca das Letras, com acervo
de 44 mil livros, em parceria com a Secretaria
de Justiça e com SRA/MDA, realizando ainda
a capacitação de 400 agentes de leitura, nos
assentamentos e comunidades onde serão
distribuídos os acervos das arcas.

····· Implantação de 1.100 unidades
habitacionais em assentamentos, com a
participação das famílias na implantação,
acompanhamento e avaliação da ação, em
parceria com o PNCF.

····· Investimentos da ordem de R$ 48,0 milhões
para financiamento de 592 subprojetos
comunitários, beneficiando um total de
29.600 famílias, no âmbito do Projeto São
José, sendo 413 subprojetos para
abastecimento de água, 142 com ações
produtivas, 31 na área social e 6 de
eletrificação rural.

····· Implantação do Programa Nacional de
Controle da Raiva dos Herbívoros e outras

encefalopatias no Estado do Ceará, que visa
a captura de morcegos hematófagos
(Desmodus rotundus) e elaboração de
estudos das áreas focais e peri focais,
atuando em 100% dos focos.

····· Implantação do Programa Nacional de
Sanidade Suídea no Estado do Ceará, com a
consolidação no SIDAGRO (cadastro
georreferenciado) das granjas e pontos de
venda de carne suína no Estado do Ceará e
atuação em 100% dos focos de Peste Suína
Clássica

····· Implantação do Programa Nacional de
Sanidade Eqüina no Estado do Ceará, que
visa reduzir a incidência de Anemia Infecciosa
Eqüina (AIE) no Estado do Ceará, com
campanhas de divulgação da importância de
exames sorológicos para detecção de animais
soropositivos.

····· Implantação do Programa Nacional de
Controle e Erradicação da Brucelose e
Tuberculose no Estado do Ceará, com a
fiscalização pelos médicos veterinários
credenciados por instituição competente.

····· Manutenção da condição de área livre de
Sigatoka Negra, viabilizando a manutenção
e abertura de novos mercados para a cultura
da banana, com o monitoramento dos 60
municípios com maior representatividade na
produção de banana e que fazem parte da
rota de risco.

····· Contribuição para a implantação e
manutenção de pomares de goiabeiras livres
de nematóides-das-galhas com a Inspeção
dos 10 maiores viveiros produtores de mudas
e propriedades inseridas em 8 Perímetros
Irrigados.

····· Assistência a 297 mil produtores pelo
Programa de Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER), com repetição, nas ações de
agricultura, pecuária, pesca e aqüicultura.
Todas as ações serão desenvolvidas nas 8
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regiões administrativas do Estado,
abrangendo todos os municípios cearenses.

····· Cadastramento georreferenciado de
63.391 imóveis rurais e titulação de 39.676
propriedades em parceria com Ministério de
Desenvolvimento Agrário, Banco
Interamericano de Desenvolvimento e com o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – Incra (Transnordestina).

····· Reordenamento fundiário de 2.945
minifúndios, nos municípios de
Quixeramobim, Sobral e Tauá.

····· Implantação da Fábrica de Sopa pela
CEASA/CE, com a finalidade de beneficiar a
população de baixa renda.

····· Implantação de Banco de Alimentos, com a
finalidade de arrecadar alimentos com os mais
diversos segmentos e beneficiar associações
de bairros e comunidades de baixa renda,
assistindo cerca de 50 mil pessoas.

····· Implantação da Ceasa/Cariri, influenciando
27 municípios do Estado do Ceará e Estados
vizinhos, projetando uma comercialização de
até 125.000t/ano, em benefício dos
produtores da região, atendendo até
1.300.000 habitantes, na primeira etapa do
projeto.

····· Ampliação das instalações físicas do
Mercado do Produtor da Ibiapaba,
construindo um galpão de 2.000 m2 para
abrigar a comercialização de frutas daquele
mercado e beneficiar cerca de 300
produtores da região e aproximadamente
200 atacadistas das várias praças que se
abastecem naquela Unidade.

····· Comercialização de um montante de
540.000,00 t de hortigranjeiros, cobrindo
todos os produtos contidos nos grupos das

frutas, hortaliças e outros, dos quais cerca
de 50% devem proceder do próprio Estado,
abastecendo todos os municípios cearenses.

····· Continuidade do trabalho de atendimento
do Pavilhão do Produtor, de modo que ele
movimente cerca de 50 mil toneladas em
2008 e beneficie perto de 300 produtores e
atacadista de origem.

····· Construção de um galpão para folhosos,
com a finalidade de beneficiar os
permissionários que comercializam folhosos
no CEASA/CE.

····· Construção de um galpão com a finalidade
de abrigar as debulhadeiras de feijão verde,
beneficiando cerca de 80 pessoas.

····· Recuperação da estrutura metálica dos
galpões existentes, com área de 32 mil m2,
visando dar segurança e conforto aos
usuários e permissionários dos aludidos
galpões.

····· Implantação de uma Central de
Comercialização (Compra/Venda) de
mercadorias em parceria com SEBRAE,
Associação de Usuários e Sindicato do
Comércio de Hortifrutigranjeiros.

····· Ampliação do Projeto de Aquisição Kits de
Medição Horosazonal de Energia  com
financiamento aos produtores familiares e
suas entidades representativas, de um
adicional de 1.500 medidores horosazonais,
além das 950 unidades previstas no Convênio
original. Para tanto, está sendo negociado um
Aditivo ao Convênio, no valor total de
R$1.291.500,00.

····· Criação do FEDAF – Fundo Estadual de
Desenvolvimento da Agricultura Familiar.
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LLLLLOGÍSTICA DE TRANSPOROGÍSTICA DE TRANSPOROGÍSTICA DE TRANSPOROGÍSTICA DE TRANSPOROGÍSTICA DE TRANSPORTETETETETE, COMUNICAÇÃO E ENERGIA, COMUNICAÇÃO E ENERGIA, COMUNICAÇÃO E ENERGIA, COMUNICAÇÃO E ENERGIA, COMUNICAÇÃO E ENERGIA

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

A ampliação da infra-estrutura estratégica do

Estado, inserida no Eixo de Governo

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR,

vem sendo implementada por meio de

programas e projetos voltados para o

aumento da competitividade econômica do

Estado, com foco nos resultados de Melhoria

da Logística de Transporte e Auto-suficiência

da  Matriz Energética do Estado.

Nesse contexto, o Governo do Estado, por

meio do Sistema SEINFRA, vem intensificando

suas ações na ampliação da infra-estrutura

portuária e intermodal de carga, da malha

rodoviária cearense, da área de transporte

de passageiros e na diversificação do setor

energético, que contribuem sobremaneira

para o  desenvolvimento econômico do

Estado.

Na área portuária, o Complexo Industrial e

Portuário do Pecém – CIPP se constitui de um

terminal moderno, em condições de propiciar

operações portuárias eficientes, com tarifas

competitivas, acessos rodoviários e ferroviários

livres e independentes de confinamentos

provocados por centros urbanos.

Iniciando suas atividades em 2002, com a

movimentação de carga geral solta e

contêineres e, próximo de complementar seis

anos de operação, o Terminal Portuário de

Uso Misto do Pecém - TPP tem permitido a

atração de grandes armadores mundiais,

possibilitando a permanência 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 expressivo crescimento do volume de carga

movimentada apresenta resultados

satisfatórios, conferindo ao TPP a

denominação de quarta maior instalação

portuária exportadora do Nordeste brasileiro,

no que se refere ao valor dos produtos

exportados, e, a primeira do Brasil, na

exportação de frutas e pescados. O melão e

a banana são as frutas que mais se destacam

na pauta, conforme dados da SECEX/

CEARÁPORTOS.

Em 2007, estima-se que a movimentação de

cargas (importação e exportação) no TPP

atingiu 2.100.000 toneladas, representando

um percentual de crescimento da ordem de

11,5%, em relação a 2006, superando em

9% a meta de crescimento estabelecida para

o período. A movimentação de contêineres,

por sua vez, atingiu, aproximadamente,

139.000 TEU’S, com um crescimento de

17,9 %, também superando a meta de 9%,

fixada para o período.

De janeiro a outubro de 2007, a

movimentação de carga exportada foi de

557.566 (*) toneladas e a carga importada

atingiu a cifra de 1.638.571 (*) toneladas,

apresentando um crescimento,

respectivamente, de 4% e 21% em relação

ao mesmo período de 2006.

(*) Dados estimados Novembro e Dezembro.
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Diante desse cenário, o Terminal Portuário do
Pecém exige a implementação de um sistema
logístico com infra-estruturas compatíveis às
operações, de modo a atender a expansão
das atividades do Complexo Industrial e
Portuário, notadamente em função da
instalação da Usina Siderúrgica e
Termoelétricas.

O Governo do Estado investirá, nos próximos
anos, recursos da ordem de R$ 532 milhões,
destinados à ampliação e modernização do
Complexo Industrial e Portuário do Pecém,

Gráfico 1
EVOLUÇÃO NA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS EXPORTAÇÕES

(TONELADAS)

  (*) Dados Estimados Nov e Dez.

Gráfico 2
EVOLUÇÃO NA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS IMPORTAÇÕES

(TONELADAS)

  (*) Dados Estimados Nov e Dez.

na construção do Terminal de Múltiplo Uso –
TMUT, do Terminal de Gás Natural – TGAN,
na aquisição de Scanner de Contêineres, na
expansão do Molhe (quebra-mar) para
proteção das embarcações, na ampliação de
Tomadas Frigoríficas e na construção do
Terminal Intermodal de Cargas.

Com relação à malha viária cearense, os
investimentos garantiram as condições
satisfatórias para deslocamento das cargas
rodoviárias, conforto e segurança aos
usuários e atendimento às demandas de
infra-estrutura viária, necessárias à
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implantação de empreendimentos privados
no Estado.

Os investimentos realizados em 2007, na
conservação e manutenção preventiva da
malha viária, garantiram o alcance da meta
prevista de 80% em bom estado,
relativamente à condição de trafegabilidade,
com base numa extensão total de 5.788,98
km de rodovias.

Destaque-se, ainda, os investimentos
realizados na conservação dos 4.867,75 Km
de rodovias não pavimentadas da malha
rodoviária estadual, na restauração das
rodovias CE - 060 - trecho Acopiara – Iguatu
(37,90 Km), CE - 377- trecho Limoeiro –
Quixeré (18,10Km), CE-176- trecho
Aratama-Assaré (11,2 km)  e  na implantação
da rodovia de acesso do Distrito de  Alagamar
à sede do município de Jaguaretama (14,16
Km) e implantação e pavimentação asfáltica
da CE-292, trecho Itarema-Almofala
(18,10 km).

No atendimento às demandas de infra-
estrutura viária, necessária para a
implantação de empreendimentos turísticos,
cujos benefícios estão diretamente
relacionados ao incremento da atividade
turística e à geração de emprego e renda,
foram executados 70% das obras de
construção da rodovia de acesso às praias
do Litoral Leste de Aquiraz, numa extensão
de 2 Km e  57% da duplicação da CE 040,
no trecho Aquiraz – Entr. CE – 453, numa
extensão de 6,50 Km (Sistema Viário Aquiraz
- Resort).

Para essa área, ressalte-se também o
Programa Rodoviário do Estado do Ceará
(CE-III), a ter início a partir de 2008, cujos
recursos viabilizarão a execução do Plano de
Investimento de preservação do patrimônio
estadual, prevendo-se a reabilitação,
duplicação e pavimentação de rodovias de
integração e acessos aos pólos de
desenvolvimento do Estado.

EVOLUÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA  CEARENSE
PERÍODO 2003 – 2007

ANO

2005

2006

2007

ANO

2003

2004

2005

2006

2007

ANO

2003

2004

2005

2006

2007

PAVIMENTADA     (Km)

373,10

373,10

373,10

PAVIMENTADA     (Km)

2.143,20

2.152,90

2.152,50

2.152,50

2.152,50

PAVIMENTADA     (Km)

4.987,80

5.750,60

5.767,60

5.567,60

5.788,98

NÃO PAVIMENTADA (Km)

38.179,50

38.179,50

38.179,50

NÃO PAVIMENTADA (Km)

244,80

289,80

348,80

348,80

348,80

NÃO PAVIMENTADA (Km)

5.731,00

4.923,20

4.890,30

4.890,30

4.867,75

TOTAL (Km)

38.552,60

38.552,60

38.552,60

TOTAL (Km)

2.388,00

2.442,70

2.501,30

2.501,30

2.501,30

TOTAL (Km)

10.718,80

10.673,80

10.657,90

10.457,90

10.656,73

FEDERAL

ESTADUAL

Fonte: Departamento de Edificações e Rodovias - DER
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No setor de transporte de passageiros merece
destacar a inclusão das obras do 1º estágio
do Trem Metropolitano de Fortaleza – linha
sul do METROFOR, previsto no Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC, com o
aporte de recursos da ordem de R$ 494,0
milhões.  Até novembro de 2007, esse
empreendimento apresenta um estágio de
execução acumulado de 51,3%.

Em continuidade à modernização do Sistema
de Trens Urbanos de Fortaleza estão previstas
a elaboração do estudo de viabilidade para
implantação da linha Leste, ligando a Estação
João Felipe (Centro) à Unifor, e do projeto
executivo do VLT – Veículo Leve sobre Trilhos,
para o ramal Parangaba – Mucuripe.

Outro ponto importante a destacar diz
respeito à implantação do Trem do Cariri, com
capacidade para transportar até 5 mil
passageiros por dia,  integrando as cidades

de Crato e Juazeiro do Norte,  oferecendo
mais conforto e comodidade  para os
moradores e visitantes da  região e
contribuindo para a interiorização do
turismo.

Na área da energia, vem sendo dispensada
especial atenção à diversificação da matriz
energética do Estado. Entre outras atividades
realizadas, incluem-se: apoio ao
desenvolvimento de tecnologia para o Projeto
Energia das Ondas, elaboração de estudos
e projetos de viabilidade e localização para a
estruturação de subestações e linhas de
transmissão coletoras de energia eólica,
elaboração dos Atlas do Potencial Eólico e
Solarimétrico do Estado do Ceará, apoio de
infra-estrutura viária para os parques eólicos
privados em implantação no Estado e
investimentos na ampliação na rede de
distribuição de gás natural.

EVOLUÇÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL

Fornecimento de Gás
Natural por Segemento  -
Dezembro/2007
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Na área do transporte de passageiros, deu-
se prosseguimento às atividades de conclusão
de dois importantes estudos iniciados em
2006: o Planejamento Estratégico,
compreendendo a concepção e o
desenvolvimento de uma série de ações e
projetos que consubstanciam o universo de
atos e instrumentos necessários para
assegurar a implementação gradativa da
integração modal do Sistema Integrado de
Transporte Público de Passageiros na RMF; e
a elaboração de projetos para
implementação do Estudo de Integração do
Transporte Público de Passageiros na Região
Metropolitana de Fortaleza, com foco para o
serviço regular interurbano, constituindo-se,
assim, no Plano Diretor e Operacional do
Transporte Intermunicipal de Passageiros do
Estado do Ceará – PDOTIP-CE.

Na área de transporte de carga,     a SEINFRA
iniciou, em 2007, ações direcionadas à
definição de um projeto de grande impacto
no segmento de transporte de carga.

Para tanto, será elaborado o Plano Estadual
de Logística e Transporte – PELT, incluindo a
realização de estudos socioeconômicos e de
análise dos sistemas de transportes que
atendem o Estado do Ceará, com atenção
especial à região do Cariri. No que diz respeito
à infra-estrutura e à logística, os estudos serão
detalhados e aprofundados, com o objetivo
de permitir uma adequada avaliação geral
das características da infra-estrutura de

transporte de carga, com ênfase na multi-
modalidade.

As ações relacionadas ao trânsito estão sendo
direcionadas a questões ligadas à educação
para o trânsito, engenharia de tráfego e
fiscalização, implementadas em consonância
com o Código de Trânsito Brasileiro. Os
municípios, em particular, tiveram sua esfera
de competência substancialmente ampliada
no tratamento das questões de trânsito, com
base no fato de que é no município onde o
cidadão efetivamente reside, trabalha e se
movimenta.

Há também uma preocupação constante, por
parte do Governo do Estado, na
implementação das metas de segurança do
trânsito em vias públicas, de aperfeiçoar, com
ações educativas e fiscalizatórias, a melhoria
da segurança e a maior fluidez do trânsito.

Nesse sentido, campanhas educativas vêm
sendo implementadas continuamente pelo
DETRAN,  com cursos, palestras, blitze
educativas, peças teatrais e outros eventos
ligados à educação no trânsito, além da
intensificação de ações fiscalizatórias, com
melhoria na abordagem e controle,
objetivando  reduzir o número de infratores
no trânsito e conseqüentemente, os índices
de acidentes no Estado do Ceará.  Os
indicadores de  resultados obtidos em 2007,
incorporados na seqüência histórica dos
últimos anos, podem ser visualizados nos
quadros seguintes.

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

Descrição

Nº de Vítimas Fatais no Trânsito p/10.000 veículos

Nº de Vítimas Fatais no Trânsito p/100.000 habitantes

Nº de Acidentes no Trânsito p/10.000 veículos

Nº de Acidentes no Trânsito p/100.000 habitantes

2004

15,36

17,33

251,16

288,33

2005

15,40

18,43

218,36

261,32

2006

13,53

17,46

195,69

252,57

2007 (até Set)

9,29

12,78

128,52

176,91
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INDICADORES DE PRODUTOS DA GESTÃO POR RESULTADOS

INDICADORES ESPECIAIS – ACIDENTES DE TRÂNSITO

Operação Carnaval

Total Geral de Acidentes

Número de Mortos

Número de Feridos

Operação Semana Santa

Total Geral de Acidentes

Número de Mortos

Número de Feridos

2006

242

36

152

2006

179

15

112

Variação (%)

34,71

-22,22

29,61

Variação (%)

-10,06

113,33

10,71

2007

326

28

197

2007

161

32

124

Fonte: DETRAN

2007 (até Set)

14.712

1.063

7.287

128,52

Acidentes de Trânsitono Estado

Total Geral de Acidentes

Número de Mortos

Número de Feridos

Acidentes por 10.000 veículos

2005

21.005

1.481

11.196

218,36

Variação (%)

-1,68

-3,58

0,27

-10,38

2006

20.652

1.428

11.226

195,69

Variação (%)

-28,76

-25,56

-35,09

-34,32

Até novembro de 2007, a fiscalização do
trânsito nas rodovias estaduais era atribuição
de competência do Departamento de
Edificações, Rodovias e Transportes – DERT,
que passa para a responsabilidade do
DETRAN. Foram executadas operações
educativas de abordagem de veículos, bem
como atividades de manutenção das
operações, garantindo a segurança de tráfego
e a fluidez nas rodovias estaduais, com a
disponibilização de todas as condições
necessárias aos agentes de trânsito para o
cumprimento da legislação vigente.

Em 2007, merecem destaque a realização
das atividades de: implantação da fiscalização
do transporte rodoviário de passageiros nas

CE‘s, BR´s e vias Urbanas, em operação

integrada com DER, DETRAN, CPRV, PRF e

ETUFOR, diminuição do tráfego do transporte

de passageiro não regulamentado,

conclusão das readequações viárias e

implantação de seis semáforos na Av.

Washington Soares, nos trechos

compreendido entre as Av. Sebastião de Abreu

e Oliveira Paiva, elaboração, desenvolvimento

e acompanhamento de programa de

renovação da frota de veículos, em conjunto

com os Sindicatos do Transporte Rodoviário

Intermunicipal de Passageiros de ônibus, de

modo a proporcionar mais segurança,

confiabilidade e conforto aos usuários.

Indicadores

Nº de Habilitações Apreendidas

Nº de Eventos Realizados

Nº de Multas Aplicadas

Nº de Blitze Realizadas

Nº de Veículos Fiscalizados

Nº de Veículos Irregulares apreendidos

Metas 2007

6.720

480

42.980

3.280

390.000

11.280

Realizado

5.508

214

43.128

3.778

428.774

28.637

%

81,96

44,58

100,34

115,18

9,94

253,87

2007*

OBS:  Dados de  dezembro/2007 calculados pela média mensal
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As intervenções realizadas na Av. Washington Soares, em Fortaleza, resultaram em benefícios
para os usuários quanto à redução dos congestionamentos, bem como do aumento da
acessibilidade e da segurança de travessia de pedestres e ciclistas e conseqüente redução no
número de acidentes, conforme demonstra o quadro abaixo.

INTERVENÇÕES NA AV. WASHINGTON SOARES
 REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES DE 25%

Tipo de Acidente

Colisão

Tombamento

Capotamento

Choque

Abalroamento

Atropelamento

Outros

TOTAL

Antes

194

2

1

22

38

8

2

267

Depois

152

2

1

15

23

5

1

199

Acidentes

2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE
PORTUÁRIOPORTUÁRIOPORTUÁRIOPORTUÁRIOPORTUÁRIO

COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIOCOMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIOCOMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIOCOMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIOCOMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO
DO PECÉMDO PECÉMDO PECÉMDO PECÉMDO PECÉM

· Ampliação do complexo portuário para
atender à demanda do escoamento dos
produtos da agricultura, com a instalação de
96 tomadas de energia, ampliando para 624
o número de contêineres refrigerados.

· Início do processo licitatório referente à
aquisição de 264 novas tomadas de energia
para refrigeração de contêineres e para o
fornecimento e instalação das Correias
Transportadoras.

· Início do processo licitatório das obras de
construção do Bloco de Utilidades e de
Serviços da Ceará Portos no Terminal
Portuário e dos projetos básicos e executivos
do Terminal de Gás Natural – TGAN.

· Elaboração do estudo para a logística de
operação no PIER 1, para a  movimentação
de 4 guindastes.

· Realização dos monitoramentos da biota
terrestre, das águas oceânicas, da biota
marinha e das águas costeiras e elaboração
de relatórios ao IBAMA relativos ao controle
ambiental da área do CIPP.

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

· Aprovação da ANVISA dos projetos das
obras complementares e da câmara
frigorífica para inspeção de produtos de
origem animal e vegetal.

INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE
TERRESTRE – MALHA RODOVIÁRIATERRESTRE – MALHA RODOVIÁRIATERRESTRE – MALHA RODOVIÁRIATERRESTRE – MALHA RODOVIÁRIATERRESTRE – MALHA RODOVIÁRIA

· Conservação de 5.788,98 km de rodovias
pavimentadas da malha rodoviária estadual.

· Conservação de 4.867,75 km de rodovias
não pavimentada da malha rodoviária
estadual.

· Execução de 70% das obras de restauração
da rodovia CE - 060 - trecho Acopiara –
Iguatu (37,90km).
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· Conclusão da restauração da rodovia CE -
377- trecho Limoeiro – Quixeré (18,10km).

· Restauração de 25% da rodovia CE – 176
- trecho Antonina do Norte – Assaré, numa
extensão de 6,26km.

· Início da licitação das obras de restauração
da rodovia CE -168, trecho Pedra Branca –
Boa Viagem, extensão de 42,7 km.

· Execução de 99% das obras de pavi-
mentação da CE - 433 - trecho Itarema -
Almofala (8,84 Km).

· Execução de 50% das obras de restauração
da rodovia CE-176 - trecho Assaré - Aratama
(11,20 Km).

· Execução de 25% dos serviços de
implantação e pavimentação asfáltica na
rodovia CE292 – trecho Crato – Batateiras,
numa extensão de 0,38km.

· Implantação da rodovia de acesso do distrito
de Alagamar à sede do município de
Jaguaretama (14,16Km).

· Execução de 70% das obras de implantação
da rodovia de acesso às Praias do Litoral Leste
de Aquiraz, numa extensão de 2 Km (Sistema
Viário Aquiraz - Resort).

· Execução de 57% das obras de duplicação
da CE 040, no trecho Aquiraz – Entr. CE –
453, com 7,24 km (Sistema Viário Aquiraz –
Resort).

INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

METRO-FERROVIÁRIOMETRO-FERROVIÁRIOMETRO-FERROVIÁRIOMETRO-FERROVIÁRIOMETRO-FERROVIÁRIO

· Implantação do 1º estágio do trem
metropolitano de Fortaleza – linha sul do
METROFOR.

· Realização dos testes do material rodante e
sistemas fixos, incluindo os equipamentos de
telecomunicações e de energia.

OOOOOBRASBRASBRASBRASBRAS     CIVISCIVISCIVISCIVISCIVIS     NOSNOSNOSNOSNOS     TRECHOSTRECHOSTRECHOSTRECHOSTRECHOS     EMEMEMEMEM     SUPERFÍCIESUPERFÍCIESUPERFÍCIESUPERFÍCIESUPERFÍCIE

· Construção de muro de arrimo e de vedação
e obras de superestrutura entre Vila das Flores
e Couto Fernandes, com aproximadamente
18 km de via.

· Realização de serviços de drenagem no
entorno da estação e execução da
superestrutura das vias metroviárias da
Estação Alto Alegre.

· Construção da plataforma provisória e do
desvio ferroviário da CFN, na Estação
Aracapé, da plataforma provisória e
fundações das salas técnicas e bilheterias, na
Estação Manoel Sátiro, e da Plataforma
provisória e do pátio de fabricação das vigas
do elevado de Parangaba, na Estação Couto
Fernandes.

· Construção da plataforma provisória,
estrutura da passagem inferior de pedestres,
salas técnicas e bilheterias da Estação
Conjunto Esperança.

OOOOOBRASBRASBRASBRASBRAS     CIVISCIVISCIVISCIVISCIVIS     NOSNOSNOSNOSNOS     TRECHOSTRECHOSTRECHOSTRECHOSTRECHOS     ELEVADOSELEVADOSELEVADOSELEVADOSELEVADOS

· Construção de fundações e mesoestrutura
do elevado (estacas hélice, pilares e travessas)
e serviços de terraplenagem e superestrutura
para realocação da via existente, no Pólo de
Parangaba, entre as Estações Vila Pery e
Parangaba, Estações Montese e Couto
Fernandes, Estação de Parangaba e as
Estações Parangaba e Montese.

OOOOOBRASBRASBRASBRASBRAS     CIVISCIVISCIVISCIVISCIVIS     NONONONONO     TRECHOTRECHOTRECHOTRECHOTRECHO     SUBTERRÂNEOSUBTERRÂNEOSUBTERRÂNEOSUBTERRÂNEOSUBTERRÂNEO

· Construção de paredes e abas da
plataforma na Estação Benfica.

· Realização de serviços de escavação
invertida, regularização do piso e laje de
fundo do túnel, colunas de Jet-Grouting e
manutenção dos serviços de bombeamento
para rebaixamento do lençol freático, nas
Estações Benfica e São Benedito.

· Realização de serviços de escavação
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invertida, regularização do piso e laje de
fundo do túnel e colunas de Jet-Grouting, nas
Estações São Benedito e Lagoinha.

· Recuperação/remodelação da linha oeste,
dando continuidade à modernização do
sistema de trens urbanos de Fortaleza, com
investimentos da ordem de R$ 70 milhões,
que se destinam à recuperação e melhorias
em estações, via permanente, passagens de
nível, sinalização e recuperação de 13 carros
de passageiros, duas locomotivas e aquisição
de 6 composições de Veículo  Leve sobre
Trilhos – VLT.

OOOOOBRASBRASBRASBRASBRAS     CIVISCIVISCIVISCIVISCIVIS     EEEEE     SISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMASSISTEMAS     FIXOSFIXOSFIXOSFIXOSFIXOS

· Realização de serviços preliminares de
limpeza ao longo da via e aquisições de
materiais como brita, dormentes, AMV´s e
trilhos, no trecho entre as Estações João Felipe
e Caucaia.

· Elaboração do projeto executivo das
fundações do viaduto rodoviário da Rua
Visconde de Cauípe.

TTTTTREMREMREMREMREM     DEDEDEDEDE     PPPPPASSAASSAASSAASSAASSAGEIROSGEIROSGEIROSGEIROSGEIROS     DODODODODO     CARIRICARIRICARIRICARIRICARIRI

· Execução de atividades de remodelação, no
trecho entre Juazeiro do Norte e Muriti, com
substituição de dormentes, liberação da via e
substituição de lastro, placas de apoio e
pregação, bem como nivelamento e
alinhamento de toda a via.

· Em andamento a construção de uma
variante ferroviária de contorno do pátio de
Muriti (área operacional da CFN) e a
implantação de nova ponte ferroviária para
atender a necessidade operacional do
sistema.

INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

AEROPORTUÁRIOAEROPORTUÁRIOAEROPORTUÁRIOAEROPORTUÁRIOAEROPORTUÁRIO

· Manutenção e administração dos
aeroportos regionais, de responsabilidade do
Governo do Estado, integrantes do convênio
firmado com a Aeronáutica/ANAC.

· Implantação do Serviço contra Incêndio do
posto de abastecimento de aeronaves e
execução da proteção do Sítio Aeroportuário
(muro e cerca) do Aeroporto Orlando
Bezerra, em Juazeiro do Norte.

INFRAINFRAINFRAINFRAINFRA-ESTRUTURA ENERGÉTICA P-ESTRUTURA ENERGÉTICA P-ESTRUTURA ENERGÉTICA P-ESTRUTURA ENERGÉTICA P-ESTRUTURA ENERGÉTICA PARAARAARAARAARA
EMPREENDIMENTEMPREENDIMENTEMPREENDIMENTEMPREENDIMENTEMPREENDIMENTOS TURÍSTICOSOS TURÍSTICOSOS TURÍSTICOSOS TURÍSTICOSOS TURÍSTICOS

· Autorização da construção de 1.394m de
rede de MT, instalação de 2 transformadores
de 225 kVA e implantação de 33 postes para
atendimento do canteiro de obras do
empreendimento Aquiraz Golf & Beach Villas,
com recursos do plano de investimentos
COELCE/Governo do Estado, no valor de R$
194,7 mil.

DIVERSIFICAÇÃO DDIVERSIFICAÇÃO DDIVERSIFICAÇÃO DDIVERSIFICAÇÃO DDIVERSIFICAÇÃO DA MAA MAA MAA MAA MATRIZTRIZTRIZTRIZTRIZ
ENERGÉTICA DO ESTENERGÉTICA DO ESTENERGÉTICA DO ESTENERGÉTICA DO ESTENERGÉTICA DO ESTADOADOADOADOADO

GGGGGÁSÁSÁSÁSÁS     NANANANANATURALTURALTURALTURALTURAL

· Fornecimento anual de gás natural de 172
milhões m³, representando um crescimento
de 637% se comparado a 1994, quando
iniciou a distribuição de gás no Estado.

· Conquista de mais 21 novos clientes de gás
natural, totalizando 223 consumidores
industriais no Estado.

· Atendidos, com distribuição de gás, os
municípios de Fortaleza, Maracanaú,
Pacatuba, Eusébio, Aquiraz, Caucaia
(Pecém), Horizonte, Pacajus, Aracati, Tabuleiro
do Norte, Sobral e o Complexo Industrial e
Portuário do Pecém.

EEEEENERGIANERGIANERGIANERGIANERGIA     EÓLICAEÓLICAEÓLICAEÓLICAEÓLICA

· Em negociação a assinatura de Acordo de
Cooperação Técnica a ser celebrado entre a
SEINFRA e a FUNCEME, visando à confecção
do novo Atlas do Potencial Eólico do Estado
do Ceará.

· Aguardando assinatura o Acordo de
Cooperação Técnica a ser celebrado entre a
SEINFRA e a FUNCEME, visando à instalação
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de torres de medição da velocidade e direção
dos ventos, distribuídas no território estadual,
para monitoramento do potencial eólico do
Ceará.

· Elaboração de edital para contratação de
serviço de consultoria técnica, objetivando a
elaboração de projeto e obtenção dos
licenciamentos para construção, em Parceria
Público-privada, do Parque Eólico de São
Gonçalo do Amarante, com potência
instalada de 60 MW, na área de retroporto
do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

EEEEENERGIANERGIANERGIANERGIANERGIA     DASDASDASDASDAS     ONDASONDASONDASONDASONDAS

· Em vias de assinatura o convênio a ser
firmado entre o Governo do Estado do Ceará,
Centrais Elétricas Brasileiras – Eletrobrás,
Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ,
Universidade Federal do Ceará – UFC e a
CEARÁPORTOS, para a implantação de um
protótipo de geração de energia elétrica por
ondas do mar, com capacidade de geração
de 50 kW, a ser instalado no Porto do Pecém.

UUUUUSINASINASINASINASINA     DEDEDEDEDE     DESSALINIZAÇÃODESSALINIZAÇÃODESSALINIZAÇÃODESSALINIZAÇÃODESSALINIZAÇÃO

· Elaboração do edital para contratação do
desenvolvimento do projeto básico, visando
a implantação de uma usina de
dessalinização da água do mar, no litoral do
Ceará, com a utilização de energia elétrica
proveniente de fonte alternativa.

CCCCCENTRALENTRALENTRALENTRALENTRAL     HIDRELÉTRICAHIDRELÉTRICAHIDRELÉTRICAHIDRELÉTRICAHIDRELÉTRICA     NONONONONO     AÇUDEAÇUDEAÇUDEAÇUDEAÇUDE C C C C CASTASTASTASTASTANHÃOANHÃOANHÃOANHÃOANHÃO

· Elaboração do edital para contratação do
desenvolvimento do projeto básico, visando
a implantação de Pequena Central
Hidrelétrica (PCH), a partir do aproveitamento
da descarga de água do açude Castanhão,
no eixo de transposição da Região
Metropolitana de Fortaleza e do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, com
capacidade para gerar até 5MW.

BBBBBALANÇOALANÇOALANÇOALANÇOALANÇO     ENERGÉTICOENERGÉTICOENERGÉTICOENERGÉTICOENERGÉTICO     DODODODODO E E E E ESTSTSTSTSTADOADOADOADOADO

· Conclusão e publicação do Balanço

Energético do Estado do Ceará -2006, ano-
base 2005.

· Elaboração do edital para contratação dos
serviços de confecção do Balanço Energético
do Estado do Ceará - 2007.

UNIVERSALIZAÇÃO DO AUNIVERSALIZAÇÃO DO AUNIVERSALIZAÇÃO DO AUNIVERSALIZAÇÃO DO AUNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTOOOOO

COM ENERGIA ELÉTRICACOM ENERGIA ELÉTRICACOM ENERGIA ELÉTRICACOM ENERGIA ELÉTRICACOM ENERGIA ELÉTRICA

PPPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA     LLLLLUZUZUZUZUZ     PPPPPARAARAARAARAARA     TTTTTODOSODOSODOSODOSODOS

· Implantação de 14.566 ligações
domiciliares, envolvendo recursos da ordem
de R$ 99 milhões.

UNIVERSALIZAÇÃO DO AUNIVERSALIZAÇÃO DO AUNIVERSALIZAÇÃO DO AUNIVERSALIZAÇÃO DO AUNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTOOOOO

COM TELEFONIA COMUNITÁRIACOM TELEFONIA COMUNITÁRIACOM TELEFONIA COMUNITÁRIACOM TELEFONIA COMUNITÁRIACOM TELEFONIA COMUNITÁRIA

PPPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA “ “ “ “ “AAAAALÔLÔLÔLÔLÔ C C C C CEARÁEARÁEARÁEARÁEARÁ”””””

· Repasse às comunidades rurais do Estado
de mais 5 Telefones de Uso Público – TUP’s,
com liberação de recursos no valor de R$
147.379,35.

· Encaminhados pela SEINFRA à
concessionária TELEMAR 8 pleitos de 139
comunidades rurais do Estado do Ceará,
solicitando atendimento  de  TUP2´s,  em
conformidade com o  Plano Geral de Metas
para a Universalização do Serviço Fixo
Comutado prestado em Regime Público.

AAAAAMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃO     DADADADADA     COBERTURACOBERTURACOBERTURACOBERTURACOBERTURA     DODODODODO     SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO     DEDEDEDEDE

TELEFONIATELEFONIATELEFONIATELEFONIATELEFONIA     CELCELCELCELCELULARULARULARULARULAR     NONONONONO I I I I INTERIORNTERIORNTERIORNTERIORNTERIOR     DODODODODO E E E E ESTSTSTSTSTADOADOADOADOADO

· Elaboração de edital para contratação do
estudo de viabilidade técnico-financeira do
serviço de telefonia, objetivando a
universalização dos Serviços Móvel Pessoal –
SMP, nas sedes municipais do Estado.

TTTTTRANSPORRANSPORRANSPORRANSPORRANSPORTETETETETE     EEEEE T T T T TRÂNSITRÂNSITRÂNSITRÂNSITRÂNSITOOOOO

· Conclusão das readequações viárias e
implantação de seis semáforos na Av.
Washington Soares, no trecho compreendido
entre as Avs. Sebastião de Abreu e Oliveira
Paiva.
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· Elaboração, desenvolvimento e acompanha-
mento do Programa de Renovação da Frota
de Veículos.

· Realização de 36 comissões volantes de
habilitação.

· Realização de 3.778 blitze fiscalizatórias.

· Fiscalização de 428.774 veículos.

· Realização de 3.233 perícias.

· Apreensão 5.508 habilitações irregulares.

· Apreensão de 28. 637 veículos irregulares.

· Realização de operações especiais, incluindo
o Carnaval, Semana Santa, férias e feriados
prolongados, eventos em casas de show às
margens das rodovias estaduais, apoio a
eventos esportivos, como: triathlon, ciclismo,
e continuidade da operação Rodoviva.

· Realização de ações de educação de
trânsito, incluindo confecção e distribuição de
material educativo, treinamentos e
participação de cursos na área, entre outros.

2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

· Elaboração do Plano Diretor de
Reestruturação Empresarial do METROFOR
– PDRE.

· Reforma das sedes das CIRETRANS de
Crateús e Juazeiro do Norte.

· Início da construção da sede de Itapipoca.

· Reestruturação organizacional do
Departamento de Edificações e Rodovias.

· Instalação do Posto Avançado da Secretaria
da Receita Federal, para agilizar os processos
dos importadores e exportadores no CIPP.

TTTTTRANSPORRANSPORRANSPORRANSPORRANSPORTETETETETE     EEEEE T T T T TRÂNSITRÂNSITRÂNSITRÂNSITRÂNSITOOOOO

· Implantação da fiscalização do transporte

rodoviário de passageiros, nas CE‘s, BR´s e
vias urbanas, em operação integrada com
DER, DETRAN, CPRV, PRF e ETUFOR.

· Conclusão do planejamento estratégico e
projetos do Sistema Integrado de Transporte
Público da Região Metropolitana de
Fortaleza.

· Implementação do Fórum de Integração dos
Transportes, com participação da SEINFRA,
DETRAN, ARCE, SINDIÕNIBUS,
SINTERÕNIBUS, Operadoras de Transporte
Alternativo, DET/UFC, METROFOR e
Prefeituras Municipais.

· Capacitação e treinamento para as equipes
de operação e fiscalização, com o objetivo
de melhorar o desempenho das atividades a
serem realizadas.

ÁÁÁÁÁREAREAREAREAREA     DADADADADA T T T T TECNOLOGIAECNOLOGIAECNOLOGIAECNOLOGIAECNOLOGIA     DADADADADA I I I I INFORMAÇÃONFORMAÇÃONFORMAÇÃONFORMAÇÃONFORMAÇÃO

· Desenvolvimento, pelo DERT, do sistema de
identificação estudantil, para estender o uso
do benefício aos estudantes no transporte
intermunicipal de passageiros dentro de uma
mesma macrorregião.

· Início do processo de modernização do
parque computacional do DERT, com a
aquisição de novos equipamentos, como
impressoras a laser, microcomputadores,
estabilizadores, hub/swicht, licenças de
softwares (Cristal Report), servidor corporativo
e licença de antivírus.

· Aquisição, pela CEARÁPORTOS, de novos
servidores de informática, potencializando as
operações e dando rapidez aos processos.

· Implantação do Sistema Integrado de
Administração do DETRAN, visando dotar o
Órgão de instrumentos modernos no
desenvolvimento das atividades de prestação
de serviços à sociedade com agilidade,
eficiência e segurança.
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2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIOCOMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIOCOMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIOCOMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIOCOMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO

DO PECÉMDO PECÉMDO PECÉMDO PECÉMDO PECÉM

· Implantação de duas novas Balanças
Rodoviárias.

· Aquisição de Scanner para agilizar o
processo de inspeção.

· Aquisição de 264 tomadas para contêineres
do pátio de cargas do Terminal Portuário, para
melhorar o atendimento aos exportadores e
consolidar sua posição como principal Porto
do Brasil no escoamento de frutas e pescados.

· Licitação da construção do Bloco de
Utilidades e Serviços (BUS), constituído de
salas de escritórios, área de alimentação,
agências bancárias, agências dos Correios,
cartório, auditório e outros serviços, planejado
para atender as demandas dos usuários,
verificadas pela crescente movimentação de
cargas no Terminal.

· Inicio 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.

· Implantação da Correia Transportadora
(CT), proporcionando condições operacionais
adequadas ao transporte de matérias-primas
destinadas à implantação de uma unidade
siderúrgica no Pecém.

· Início da construção do Terminal de Gás
Natural Liquefeito (TGAN), fundamental para
atender as operações de regaseficação do
Pecém, assegurando o suprimento de gás
natural no Ceará e área de influência,
destinado às termoelétricas, indústria e uso
veicular.

· Início da construção do Terminal de Múltiplo-
Uso (TMUT), cuja obra é essencial para a

viabilização da siderúrgica do Pecém, uma
vez que liberará o Píer 1 para operar
exclusivamente com importação de matéria-
prima e exportação de chapas de aço da
siderúrgica.

· Início da construção de expansão do
quebra-mar, para proteção das embarcações
que utilizarão os Terminais de Múltiplo Uso e
o de Gás Natural.

INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

TERRESTRE – MALHA RODOVIÁRIATERRESTRE – MALHA RODOVIÁRIATERRESTRE – MALHA RODOVIÁRIATERRESTRE – MALHA RODOVIÁRIATERRESTRE – MALHA RODOVIÁRIA

· Conservação de 5.788,98km de rodovias
pavimentadas da malha rodoviária estadual.

· Conservação de 4.867,75km de rodovias
não pavimentadas (em revestimento primário)
da malha rodoviária estadual.

· Conclusão da implantação e pavimentação
asfáltica rodovia CE.292 – E: Crato –
Batateiras ,  numa extensão de 1,23Km.

· Restauração do trecho entroncamento CE
090 – Entr. CE 341 (Caucaia – Quatro
Bocas) (59,00 Km);

· Restauração do trecho entroncamento CE
085 – Icaraí – Tabuba (12,50 km).

· Implantação do acesso ao Resort do Fortim
(extensão de 3 km) – Infra-estrutura Turística.

· Implantação do acesso ao Resort do
Cumbuco (extensão de 3 km) – Infra-
estrutura das Praias do Litoral Oeste.

· Conclusão da restauração da rodovia CE -
176, Trecho Aratama – Assaré (11,20 km).

· Recuperação da rodovia CE – 040, no
trecho Seis Bocas – Anel Rodoviário, numa
extensão de 8,20 Km.

· Recuperação do ACE 501 (acesso ao
Aeroporto Pinto Martins), trecho
entroncamento BR 116 – Aeroporto
(Fortaleza), numa extensão de 5,00 Km.
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 · Construção da variante da CE – 060
(IBACIP) trecho Barbalha – Jardim, numa
extensão de 1,64 km.

· Continuação das obras de duplicação CE-
040 trecho: Aquiraz – entroncamento CE -
453 (sistema viário Aquiraz – Resort),
extensão de 2,90 km.

· Elaboração do projeto executivo da
duplicação da CE 040, no trecho
entroncamento CE 453 – Beberibe (Infra-
estrutura Turística).

· Elaboração dos projetos executivos
rodoviários – Ceará III (amostra de 40%
indicada na carta-consulta encaminhada ao
BID).

· Início dos processos licitatórios para
implantação de trechos rodoviários
(restauração e pavimentação), integrantes do
Programa Ceará III.

· Implantação de um segmento rodoviário na
CE – 153, ligando Banabuiú a Solonópole,
numa extensão de 10 km.

· Conclusão da restauração da rodovia CE-
176, trecho Antonina do Norte - Assaré
(11,62 km).

· Restauração de 50% da rodovia CE-168,
trecho Pedra Branca – Boa Viagem (21,35
km).

· Conclusão da implantação e pavimentação
asfáltica, na rodovia CE-292, trecho Crato-
Batateiras (0,85km).

INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE
METRO-FERROVIÁRIOMETRO-FERROVIÁRIOMETRO-FERROVIÁRIOMETRO-FERROVIÁRIOMETRO-FERROVIÁRIO

IMPLANTIMPLANTIMPLANTIMPLANTIMPLANTAÇÃO DO 1º ESTÁGIO DOAÇÃO DO 1º ESTÁGIO DOAÇÃO DO 1º ESTÁGIO DOAÇÃO DO 1º ESTÁGIO DOAÇÃO DO 1º ESTÁGIO DO
TREM METROPOLITTREM METROPOLITTREM METROPOLITTREM METROPOLITTREM METROPOLITANO DE FORANO DE FORANO DE FORANO DE FORANO DE FORTTTTTALEZA –ALEZA –ALEZA –ALEZA –ALEZA –
LINHA SUL DO METROFORLINHA SUL DO METROFORLINHA SUL DO METROFORLINHA SUL DO METROFORLINHA SUL DO METROFOR

SSSSSISTEMASISTEMASISTEMASISTEMASISTEMAS     FIXFIXFIXFIXFIXOSOSOSOSOS     EEEEE     MAMAMAMAMATERIALTERIALTERIALTERIALTERIAL     RODRODRODRODRODANTEANTEANTEANTEANTE

· Continuidade dos serviços dos sistemas fixos
de energia, catenária, telecomunicações,

sinalização, Centro de Controle Operacional
– CCO, ventilação e do material rodante.

· Entrega dos equipamentos dos sistemas de
catenária, telecomunicações, energia,
sinalização e oficina.

· Início das montagens dos sistemas fixos no
trecho entre o Centro de Manutenção e
Parangaba.

· Execução da Linha de Transmissão de 69
Kv – Retificadora 1.

Obras civis - trecho em superfície: entre o
centro de manutenção e a estação Vila Pery

· Conclusão do Centro de Manutenção.

· Finalização da Infra e Superestrutura da Via
Permanente – V1, V2 e LC do trecho até a
estação Mondubim, Novo Maracanaú,
Pajuçara, Alto Alegre, Aracapé e Conjunto
Esperança.

· Continuidade das obras dos viadutos
rodoviários da Av. Maria Gomes de Sá e da
Rua Nereu Ramos.

· Continuidade das obras da Estação Manoel
Sátiro.

· Início das obras brutas das Estações
Mondubim e Vila Pery.

· Início das obras da Passagem Inferior da
Av. Wenefrido Melo.

· Execução das passarelas previstas ao longo
da via.

Obras civis no trecho elevado: entre a Estação
Vila Pery e a Estação Couto Fernandes

· Continuidade das obras do elevado de
Parangaba.

· Início das obras da Estação Parangaba.

OOOOOBRASBRASBRASBRASBRAS     CIVISCIVISCIVISCIVISCIVIS - T - T - T - T - TRECHORECHORECHORECHORECHO     SUBTERRÂNEOSUBTERRÂNEOSUBTERRÂNEOSUBTERRÂNEOSUBTERRÂNEO

· Início das obras da Estação Lagoinha.
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· Continuidade das obras do túnel entre a
Estação Benfica e a Estação Lagoinha.

· Início da obras do CCO e Centro
Administrativo.

DDDDDESAPROPRIAÇÃOESAPROPRIAÇÃOESAPROPRIAÇÃOESAPROPRIAÇÃOESAPROPRIAÇÃO

· Finalização dos processos de
desapropriação dos imóveis que interferem
com a implantação no trecho entre a Estação
Aracapé e Início do Túnel.

RECUPERAÇÃO / REMODELAÇÃO DARECUPERAÇÃO / REMODELAÇÃO DARECUPERAÇÃO / REMODELAÇÃO DARECUPERAÇÃO / REMODELAÇÃO DARECUPERAÇÃO / REMODELAÇÃO DA
LINHA OESTELINHA OESTELINHA OESTELINHA OESTELINHA OESTE

OOOOOBRASBRASBRASBRASBRAS     CIVISCIVISCIVISCIVISCIVIS

· Recuperação da via permanente no trecho
entre as estações João Felipe e Caucaia.

· Reforma das Estações João Felipe, Álvaro
Weyne, Pe. Andrade, Antônio Bezerra, São
Miguel, Parque Albano, Conjunto Ceará,
Jurema, Araturi e Caucaia.

· Execução das Passagens em Nível no trecho
entre as estações João Felipe e Caucaia.

· Início das obras do Viaduto Rodoviário da
Rua Visconde de Cauípe.

SSSSSISTEMASISTEMASISTEMASISTEMASISTEMAS     FIXFIXFIXFIXFIXOSOSOSOSOS     EEEEE     MAMAMAMAMATERIALTERIALTERIALTERIALTERIAL     RODRODRODRODRODANTEANTEANTEANTEANTE

· Contratação dos serviços conforme as
categorias dispostas abaixo:

· FZ – 4 Material Rodante: Locomotivas (
Serviços e Peças)

· FZ – 5  Material Rodante: Pidner (
Serviços e Peças)

· Aquisição de VLT´s.

DDDDDESAPROPRIAÇÃOESAPROPRIAÇÃOESAPROPRIAÇÃOESAPROPRIAÇÃOESAPROPRIAÇÃO

· Desapropriação dos imóveis que interferem
nas vias de  implantação do Viaduto
Rodoviário da Rua Visconde de Cauípe.

OOOOOUTRASUTRASUTRASUTRASUTRAS     AAAAATIVIDTIVIDTIVIDTIVIDTIVIDADESADESADESADESADES

· Conclusão do Estudo de Viabilidade do

Ramal Parangaba / Mucuripe, objetivando o
transporte de passageiros, com o fim de
estabelecer os procedimentos para exame da
viabilidade técnica e econômica, e da
elaboração do projeto básico para
implantação do sistema em consonância
com o transporte de carga proveniente do
Porto do Mucuripe.

· Elaboração de Projeto para Implantação do
Transporte Rápido Automotriz – TRAM  trecho
Quixadá-Quixeramobim-Senador Pompeu.

· Elaboração de Projeto para Implantação do
Transporte Rápido Automotriz – TRAM  no
Município de Sobral.

· Conclusão da implantação do Trem de
Passageiros do Cariri.

INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTEINFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

AEROPORTUÁRIOAEROPORTUÁRIOAEROPORTUÁRIOAEROPORTUÁRIOAEROPORTUÁRIO

· Ampliação do Aeroporto de Aracati, com
recursos da SETUR/Ministério do Turismo.

· Construção do Aeroporto de Tauá.

· Ampliação do Pátio de Estacionamento de
Aeronaves e do Terminal de Passageiros do
Aeroporto Orlando Bezerra, em Juazeiro do
Norte, com recursos da INFRAERO.

· Administração e conservação dos
aeroportos regionais, de responsabilidade do
Governo do Estado, integrantes do convênio
firmado com a Aeronáutica/ANAC.

INFRA-ESTRUTURA ENERGÉTICAINFRA-ESTRUTURA ENERGÉTICAINFRA-ESTRUTURA ENERGÉTICAINFRA-ESTRUTURA ENERGÉTICAINFRA-ESTRUTURA ENERGÉTICA

IIIIIMPLANTMPLANTMPLANTMPLANTMPLANTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     DEDEDEDEDE     INFRAINFRAINFRAINFRAINFRA-----ESTRUTURAESTRUTURAESTRUTURAESTRUTURAESTRUTURA     DEDEDEDEDE     ENERGIAENERGIAENERGIAENERGIAENERGIA

ELÉTRICAELÉTRICAELÉTRICAELÉTRICAELÉTRICA     PPPPPARAARAARAARAARA     EMPREENDIMENTEMPREENDIMENTEMPREENDIMENTEMPREENDIMENTEMPREENDIMENTOSOSOSOSOS     TURÍSTICOSTURÍSTICOSTURÍSTICOSTURÍSTICOSTURÍSTICOS

· Implantação e reforço de infra-estrutura na
área de energia elétrica (linha de transmissão,
subestação, redes de distribuição, reforços de
rede) para o atendimento de
empreendimentos turísticos no Estado do
Ceará.
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DDDDDIVERSIFICAÇÃOIVERSIFICAÇÃOIVERSIFICAÇÃOIVERSIFICAÇÃOIVERSIFICAÇÃO     DDDDDAAAAA     MAMAMAMAMATRIZTRIZTRIZTRIZTRIZ     ENERGÉTICAENERGÉTICAENERGÉTICAENERGÉTICAENERGÉTICA     DODODODODO

EEEEESTSTSTSTSTADOADOADOADOADO

· Elaboração de estudos, projetos, mapea-
mentos e publicações na área de energias
alternativas, destacando-se: os Atlas do
Potencial Eólico e do Solarimétrico do Estado;
Balanço Energético do Estado do Ceará, edição
2007- ano-base 2006;   o projeto e obtenção
de licenciamentos para a construção, em
Parceria Público-privada , do Parque Eólico de
São Gonçalo do Amarante, com potência
instalada de 60mw, na área de retroporto do
Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

· Apoio à implantação da primeira Usina de
Geração de Energia por movimento das ondas.

· Instalação de torres de medição da velocidade
e direção dos ventos para monitoramento do
potencial eólico do Estado.

· Interiorização do gás natural no atendimento
a novos municípios, com investimento da ordem
de R$ 8 milhões, com recursos próprios da
CEGÁS.

UUUUUNIVERSALIZAÇÃONIVERSALIZAÇÃONIVERSALIZAÇÃONIVERSALIZAÇÃONIVERSALIZAÇÃO     DODODODODO     AAAAATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTOOOOO     COMCOMCOMCOMCOM

ENERGIAENERGIAENERGIAENERGIAENERGIA     ELÉTRICAELÉTRICAELÉTRICAELÉTRICAELÉTRICA

· Conclusão do programa com a execução
de 30.000 ligações domiciliares, envolvendo
recursos da ordem de R$ 180 milhões, numa
parceria formada entre  Governo do Estado,
Governo Federal e COELCE.

UNIVERSALIZAÇÃO DO AUNIVERSALIZAÇÃO DO AUNIVERSALIZAÇÃO DO AUNIVERSALIZAÇÃO DO AUNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTOOOOO

COM TELEFONIA COMUNITÁRIACOM TELEFONIA COMUNITÁRIACOM TELEFONIA COMUNITÁRIACOM TELEFONIA COMUNITÁRIACOM TELEFONIA COMUNITÁRIA

PPPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA “ “ “ “ “AAAAALÔLÔLÔLÔLÔ C C C C CEARÁEARÁEARÁEARÁEARÁ”””””

· Instalação de 300 telefones de uso público.

Ampliação da cobertura do serviço de
telefonia celular no interior do estado

· Ampliação em 46% da cobertura dos
Serviços Móvel Pessoal – SMP, nas sedes
municipais do interior do Estado.

TRANSPORTRANSPORTRANSPORTRANSPORTRANSPORTE E TRÂNSITTE E TRÂNSITTE E TRÂNSITTE E TRÂNSITTE E TRÂNSITOOOOO

· Interiorização das operações de pesquisas
operacionais e fiscalização do trânsito, tendo
como apoio os escritórios regionais do
DETRAN.

· Realização de licitação do Sistema de
Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros, com a adoção do modelo
operacional e regulatório previsto no Plano
Diretor Operacional do Transporte
Intermunicipal do Estado do Ceará.

· Implementação do ajuste na geometria viária
e medidas de engenharia de tráfego na Av.
Washington Soares.

· Implantação dos Sistemas de Informação
Gerencial, de avaliação de desempenho e de
informação ao usuário dos Sistemas
Integração do Transporte Público da Região
Metropolitana de Fortaleza e Intermunicipal
de Passageiros do Estado do Ceará.

· Adequação e/ou ampliação dos Terminais
Rodoviários de Passageiros do Estado do
Ceará.

· Desenvolvimento de ações educativas com
o intuito de contribuir para a redução dos
acidentes de trânsito.

· Capacitação e treinamento das equipes de
operação e fiscalização para o melhor
desempenho das atividades a serem
realizadas.

· Elaboração, desenvolvimento e acompanha-
mento da programação de renovação da frota
de veículos, para proporcionar mais
segurança, confiabilidade e conforto aos
usuários.

· Continuidade ao Projeto RODOVIVA,
controlando a circulação de veículos de
cargas nas rodovias, com fiscalização
realizada pelos agentes do DER/DETRAN e
PM (CPRV).
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· Implantação da Fiscalização Veicular
Eletrônica (Chip).

· Celebração de convênios de parcerias com
prefeituras municipais, para implantação e
manutenção de sinalização de trânsito
(Horizontal-Vertical-Semafórica).

AAAAAÇÕESÇÕESÇÕESÇÕESÇÕES A A A A ADMINISTRADMINISTRADMINISTRADMINISTRADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVASASASASAS I I I I IMPLEMENTMPLEMENTMPLEMENTMPLEMENTMPLEMENTADADADADADASASASASAS     NONONONONO

CIPP (CCIPP (CCIPP (CCIPP (CCIPP (CEARÁEARÁEARÁEARÁEARÁPPPPPORORORORORTTTTTOSOSOSOSOS)))))

· Criação da Diretoria de Implantação e

Expansão para as atividades de coordenação,
planejamento e ampliação das operações
portuárias.

· Ampliação do quadro de vagas de pessoal
efetivo.

· Convocação de 11 concursados de nível
superior e médio.

· Contratação dos serviços de Auditorias
Ambiental e Contábil–Operacional.
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INFRA-ESTRUTURA HÍDRICAINFRA-ESTRUTURA HÍDRICAINFRA-ESTRUTURA HÍDRICAINFRA-ESTRUTURA HÍDRICAINFRA-ESTRUTURA HÍDRICA

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

A Secretaria dos Recursos Hídricos, busca
atingir os seguintes resultados estratégicos
setoriais: acumulação hídrica ampliada,
aumento da capacidade de transferência
hídrica e o seu beneficiamento à população
rural difusa, além do aumento do seu controle
por meio da gestão.

Dessa forma é que a SRH vem construindo
eixos de integração e açudes, aumentando
espacialmente o número de adutoras, de
maneira a permitir o acesso à água nos
recantos mais longínquos do Estado. Todo
trabalho visa permitir maior segurança no
abastecimento dos recursos hídricos nas
diversas localidades, possibilitando ao meio
empresarial maior segurança nos
investimentos, gerando emprego e renda.

A Secretaria deu continuidade, em 2007, às
ações para fazer chegar as águas do açude
Castanhão à zona metropolitana de
Fortaleza, com a continuação da construção
dos trechos II e III do “Eixão”. Atualmente
esses trechos estão com 82% e 73%
construídos, respectivamente, com previsão
de conclusão para o início de 2008.
Encontra-se também em execução o eixo
Orós/Feiticeiro, com 86% construído.

Com os açudes de porte médio, a SRH
garante o abastecimento às diversas regiões,
que antes eram abastecidas por carro-pipa.

Dentro das estratégias de melhoria da gestão,
a SRH intensificou a cobrança pelo uso dos
recursos hídricos, de forma a que os usuários
reconheçam a água como bem econômico,
que tem um valor real. Passou-se a estimular
o seu uso racional, evitando o desperdício e,
ao mesmo tempo, arrecadando recursos

para fazer face às despesas referentes à
operação e à manutenção das     infra-
estruturas hídricas existentes.

Ainda na gestão dos recursos hídricos, está
se intensificando a participação da sociedade
mediante a capacitação contínua dos
envolvidos nos Comitês de Bacia, de forma
que a gestão se dê de maneira qualificada e
conseqüente, ampliando o número de
técnicos que compõem as equipes envolvidas
diretamente com o processo de gestão
participativa dos recursos hídricos,
implementando uma política de recursos
humanos na SRH e suas vinculadas,
promovendo a motivação e a capacitação
para atuar dentro desses novos parâmetros
e fortalecendo o trabalho em equipes e a
implementação de métodos modernos de
gestão.

A implementação dos instrumentos de gestão,
especialmente a outorga de direito de uso da
água e a licença para construção de obras
hídricas, vem sendo aperfeiçoada e
intensificada a busca pela universalização da
aplicação desses instrumentos com a adoção
de mecanismos de fiscalização da
participação dos usuários e da
descentralização das ações, com apoio das
gerências de bacias hidrográficas da
COGERH – Companhia de Gestão dos
Recursos Hídricos.

Na área de conservação hidroambiental das
microbacias, o objetivo principal é a indicação
de ações prioritárias de natureza institucional,
técnica e administrativa, que assegurem a
recuperação e/ou preservação do meio
ambiente, dando suporte ao planejamento e
gestão dos recursos hídricos, dentro da
política de desenvolvimento sustentável. Nessa
ação, destaca-se o trabalho de proteção de
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cursos e mananciais d’água, mediante o
manejo de solo e vegetação e atividade
intensiva de educação ambiental das
populações beneficiadas.

2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

ACUMULAÇÃO HÍDRICA AMPLIADAACUMULAÇÃO HÍDRICA AMPLIADAACUMULAÇÃO HÍDRICA AMPLIADAACUMULAÇÃO HÍDRICA AMPLIADAACUMULAÇÃO HÍDRICA AMPLIADA

· Estudos de Viabilidades e Estudos de Viabilidades e Estudos de Viabilidades e Estudos de Viabilidades e Estudos de Viabilidades e
Elaboração de PElaboração de PElaboração de PElaboração de PElaboração de Projetos Executivosrojetos Executivosrojetos Executivosrojetos Executivosrojetos Executivos

A SRH está realizando estudos de
viabilidade técnica/econômica e
elaborando projetos executivos de novos
açudes.

· Construção de Açude Construção de Açude Construção de Açude Construção de Açude Construção de Açude

Para atingir o objetivo de abastecer as
cidades e as comunidades do interior
cearense está em fase de construção a
Barragem Pesqueiro, em Capistrano,
estando com 76% das obras executadas.

Para realização das obras de construção
de açudes, foram realizadas atividades de
desapropriação de áreas que foram ou
serão inundadas pelas águas.

CAPCAPCAPCAPCAPAAAAACIDCIDCIDCIDCIDADE DE TRANSFERÊNCIAADE DE TRANSFERÊNCIAADE DE TRANSFERÊNCIAADE DE TRANSFERÊNCIAADE DE TRANSFERÊNCIA

HÍDRICA AMPLIADAHÍDRICA AMPLIADAHÍDRICA AMPLIADAHÍDRICA AMPLIADAHÍDRICA AMPLIADA

· Eixão Eixão Eixão Eixão Eixão

Constitui-se de um conjunto complexo de
estação de bombeamento, canais,
adutoras e sifões, cujo objetivo é permitir
a transposição de água desde o Açude
Castanhão até a Região Metropolitana de
Fortaleza (RMF), com a finalidade de
abastecimento humano e industrial, bem
como de garantia do atendimento a
projetos de irrigação a serem implantados
ao longo de seu traçado, e ao Complexo
Portuário do Pecém.

· T T T T Trechos em execução:rechos em execução:rechos em execução:rechos em execução:rechos em execução:

Trecho 2: Construção do Trecho Açude
Curral Velho à Serra do Félix, com 45,9
km de extensão, estando com 82%
executado.

Trecho 3: Construção do Trecho Serra do
Félix ao Açude Pacajus, com 66,3 km de
extensão, estando com 73%  executado.
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· T T T T Transposição do Orós – Fransposição do Orós – Fransposição do Orós – Fransposição do Orós – Fransposição do Orós – Feiticeiroeiticeiroeiticeiroeiticeiroeiticeiro

Sistema de Transposição do Açude Orós para a Região do Feiticeiro. Abastecimento do Açude
Joaquim Távora (Feiticeiro) e uso para irrigação, estando com 87% executado.

· Construção de Adutoras Construção de Adutoras Construção de Adutoras Construção de Adutoras Construção de Adutoras

Estudo em 2007: estudo e projeto executivo da Adutora de Forquilha – Essas novas adutoras
visam aumentar o abastecimento de água no Estado, no cumprimento às metas do Plano
Plurianual;

Ordem de serviço assinada para o início das obras de construção da Adutora de Forquilha.

POPULAÇÃO RURAL DIFUSA BENEFICIADPOPULAÇÃO RURAL DIFUSA BENEFICIADPOPULAÇÃO RURAL DIFUSA BENEFICIADPOPULAÇÃO RURAL DIFUSA BENEFICIADPOPULAÇÃO RURAL DIFUSA BENEFICIADA COM ABASTECIMENTA COM ABASTECIMENTA COM ABASTECIMENTA COM ABASTECIMENTA COM ABASTECIMENTO DO DO DO DO D’ÁGU’ÁGU’ÁGU’ÁGU’ÁGUAAAAA

· Construção de P Construção de P Construção de P Construção de P Construção de Pequenos Sistemas de Abastecimento de Água para Áreasequenos Sistemas de Abastecimento de Água para Áreasequenos Sistemas de Abastecimento de Água para Áreasequenos Sistemas de Abastecimento de Água para Áreasequenos Sistemas de Abastecimento de Água para Áreas
Rurais:Rurais:Rurais:Rurais:Rurais:

Visando atender às pequenas comunidades espalhadas em todo interior e que não possuem
cistema de abastecimento d’água regular, a SRH está implantando uma série de obras que
possibilitam às famílias o acesso à água de boa qualidade, evitando o desperdício de tempo e
esforço na sua busca. Entre as ações implantadas destaca-se a construção de cisternas de
placa, barragens subterrâneas e poços.

TIPO DE OBRA 

POÇOS TUBULARES LOCADOS E CONSTRUÍDOS

Nº DE POÇOS LOCADOS

46

Nº DE POÇOS PERFURADOS

77

TIPO DE OBRA

Instalação de Dessalinizador

Recuperação de Dessalinizador

QDE

3

19

FAMÍLIA BENEFICIADA

1350

3241

PRODHAM – PROGRAMA DE DESENVPRODHAM – PROGRAMA DE DESENVPRODHAM – PROGRAMA DE DESENVPRODHAM – PROGRAMA DE DESENVPRODHAM – PROGRAMA DE DESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTO HIDROO HIDROO HIDROO HIDROO HIDROAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALALALALAL

· Cisternas de Placas 16.000 (FECOP) Cisternas de Placas 16.000 (FECOP) Cisternas de Placas 16.000 (FECOP) Cisternas de Placas 16.000 (FECOP) Cisternas de Placas 16.000 (FECOP)

MUNICÍPIO
PLANEJADO

89

119

208

EXECUTADO

58

119

177

%

65

100

85,10

2007

AIUABA

CARIUS

TOTAL
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PPPPPARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÃO DAÇÃO DAÇÃO DAÇÃO DAÇÃO DA SOCIEDA SOCIEDA SOCIEDA SOCIEDA SOCIEDADEADEADEADEADE
ORGANIZADA NA GESTÃO DOSORGANIZADA NA GESTÃO DOSORGANIZADA NA GESTÃO DOSORGANIZADA NA GESTÃO DOSORGANIZADA NA GESTÃO DOS
RECURSOS HÍDRICOSRECURSOS HÍDRICOSRECURSOS HÍDRICOSRECURSOS HÍDRICOSRECURSOS HÍDRICOS

GGGGGERENCIAMENTERENCIAMENTERENCIAMENTERENCIAMENTERENCIAMENTOOOOO     DOSDOSDOSDOSDOS R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HÍDRICOSÍDRICOSÍDRICOSÍDRICOSÍDRICOS:::::

No intuito de fortalecer e otimizar o
processo de gestão dos recursos hídricos
foram realizadas as seguintes atividades:

Implantação e Manutenção da ERPImplantação e Manutenção da ERPImplantação e Manutenção da ERPImplantação e Manutenção da ERPImplantação e Manutenção da ERP

A ERP (Enterprise Resource Planning)
consis te num sis tema de gestão
empresarial, tendo como principal
finalidade a integração dos processos
relacionados a orçamento, finanças,
contabilidade, faturamento, recursos
humanos, compras, estoque,
patrimônio, contratos e veículos. Dos 18
subsistemas programados, 7 já foram
implantados: folha de pagamento,
diárias, ponto eletrônico, compras,
estoque, contabilidade e integração
Sistema de Outorgas e Licença (SOL) e
faturamento. O restante será implantado
durante o exercício de 2008.

Plano de Operação e ManutençãoPlano de Operação e ManutençãoPlano de Operação e ManutençãoPlano de Operação e ManutençãoPlano de Operação e Manutenção
– POM– POM– POM– POM– POM

O Plano visa auxiliar a COGERH no
desenvolvimento de práticas sustentáveis
de manutenção preventiva, na criação
de reservas de depreciação para a
manutenção extraordinária e
subst i tuição de equipamentos, na
elaboração de programas de
treinamento em manutenção e
segurança, e na definição de estratégias
de resposta a emergências para o
Sistema de Água Bruta (SAB). Está
programado para finalizar no primeiro
semestre de 2008.

Elaboração do Relatório Anual deElaboração do Relatório Anual deElaboração do Relatório Anual deElaboração do Relatório Anual deElaboração do Relatório Anual de
SegurançaSegurançaSegurançaSegurançaSegurança

O relatório anual de segurança tem como

referência as inspeções efetuadas antes do
período chuvoso, identificando os
problemas e recomendando os reparos
corretivos, restrições operacionais e/ou
modificações quanto às análises e os
estudos para determinar as soluções para
os problemas. São descritas as principais
ações desenvolvidas no âmbito da
segurança de barragens, com ênfase nas
inspeções e avaliação de risco, nas 63
barragens estaduais monitoradas pela
COGERH.

RRRRRealocação da Adutora de Pealocação da Adutora de Pealocação da Adutora de Pealocação da Adutora de Pealocação da Adutora de Pacajusacajusacajusacajusacajus

Com a duplicação da BR-116 a antiga
adutora ficou sob a pista, dificultando a
sua manutenção e derivações para
atendimento à demanda local. A
substituição da adutora já está concluída,
contemplando, inclusive, o ramal para
atender a Schincariol.

Realização do Inventário AmbientalRealização do Inventário AmbientalRealização do Inventário AmbientalRealização do Inventário AmbientalRealização do Inventário Ambiental
dos Açudesdos Açudesdos Açudesdos Açudesdos Açudes

Consiste no levantamento dos fatores
condicionantes da qualidade da água dos
açudes. Inicialmente foi realizado nos
açudes Serafim Dias, em Mombaça, e
Castro, em Itapiúna.

Desenvolvimento de Ações / ObrasDesenvolvimento de Ações / ObrasDesenvolvimento de Ações / ObrasDesenvolvimento de Ações / ObrasDesenvolvimento de Ações / Obras
Hidroambientais:Hidroambientais:Hidroambientais:Hidroambientais:Hidroambientais:

Objetivando a melhoria da qualidade da
água e a garantia do abastecimento de
forma sustentável às pequenas
comunidades, a SRH vem desenvolvendo
um programa de conservação dos
recursos hídricos em Microbacias
Hidrográficas (PRODHAM), com ações/
atividades de preservação e recuperação
do solo e vegetação das bacias
hidrográficas dos rios e riachos tributários,
contribuintes das barragens estratégicas.

Com início em 2001, essas ações/
atividades tiveram continuidade em 2007,
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alcançando assim os seguintes resultados:

Realizações de Intervenções Físicas-Realizações de Intervenções Físicas-Realizações de Intervenções Físicas-Realizações de Intervenções Físicas-Realizações de Intervenções Físicas-
Ambientais:Ambientais:Ambientais:Ambientais:Ambientais:

Atividades concluídas:

····· Construção de 194 barragens sucessivas.

····· Construção de 1,50 hectares de cobertura
morta.

· · · · · Construção de 1.873 metros lineares de
cordão de pedra para controle da erosão.

· · · · · Construção de 13.050 metros lineares de
terraços para controle de erosão.

· · · · · Construção de 0,28 hectares de
reflorestamento.

····· Produção e plantio de 4.640 mudas.

· · · · · Organização de 20 eventos de educação
ambiental.

· · · · · Organização de 10 eventos de
fortalecimento organizacional.

· · · · · Confecção de material de divulgação/
educativo.

····· Confecção de material de divulgação/
educativo.

2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃOPLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃOPLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃOPLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃOPLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
- POM- POM- POM- POM- POM

O Plano visa auxiliar a COGERH no
desenvolvimento de práticas sustentáveis de
manutenção preventiva, na criação de
reservas de depreciação para a manutenção
extraordinária e substituição de
equipamentos, na elaboração de programas
de treinamento em manutenção e segurança,
e na definição de estratégias de resposta a
emergências para o Sistema de Água Bruta
(SAB). Está programado para finalizar no
primeiro semestre de 2008.

Elaboração do Relatório Anual deElaboração do Relatório Anual deElaboração do Relatório Anual deElaboração do Relatório Anual deElaboração do Relatório Anual de
SegurançaSegurançaSegurançaSegurançaSegurança

O relatório anual de segurança tem como
referência as inspeções efetuadas antes do
período chuvoso, identificando os problemas

e recomendando os reparos corretivos,
restrições operacionais e/ou modificações
quanto às análises e os estudos para
determinar as soluções para os problemas.
São descritas as principais ações
desenvolvidas no âmbito da segurança de
barragens, com ênfase nas inspeções e
avaliação de risco, nas 63 barragens
estaduais monitoradas pela COGERH.

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

ACUMULAÇÃO HÍDRICA AMPLIADAACUMULAÇÃO HÍDRICA AMPLIADAACUMULAÇÃO HÍDRICA AMPLIADAACUMULAÇÃO HÍDRICA AMPLIADAACUMULAÇÃO HÍDRICA AMPLIADA

CCCCCONSTRUÇÃOONSTRUÇÃOONSTRUÇÃOONSTRUÇÃOONSTRUÇÃO     DEDEDEDEDE A A A A AÇUDESÇUDESÇUDESÇUDESÇUDES

····· Conclusão do Açude Pesqueiro, em
Capistrano;

····· Construção do Açude Missi, em Miraíma;

····· Construção do Açude Riacho da Serra, em
Alto Santo;

····· Construção do Açude Jenipapeiro, em
Baixio;

····· Construção do Açude Mamoeiro, em
Antonina do Norte;

····· Barragem Riacho do Ipu, em Itapajé;

····· Início da construção do Açude Gameleira,
em Itapipoca ;

····· Início da construção do Açude Jatobá, em
Ipueiras;

····· Início da construção do Açude Umari, em
Madalena;

····· Ampliação do Açude Batente, em Morada
Nova.

· Estudo e P Estudo e P Estudo e P Estudo e P Estudo e Projeto Executivorojeto Executivorojeto Executivorojeto Executivorojeto Executivo

····· Estudo do Açude Jenipapo, em Meruoca.

CAPCAPCAPCAPCAPAAAAACIDCIDCIDCIDCIDADE DE TRANSFERÊNCIAADE DE TRANSFERÊNCIAADE DE TRANSFERÊNCIAADE DE TRANSFERÊNCIAADE DE TRANSFERÊNCIA

HÍDRICA AMPLIADAHÍDRICA AMPLIADAHÍDRICA AMPLIADAHÍDRICA AMPLIADAHÍDRICA AMPLIADA

EEEEEIXOSIXOSIXOSIXOSIXOS     DEDEDEDEDE I I I I INTEGRAÇÃONTEGRAÇÃONTEGRAÇÃONTEGRAÇÃONTEGRAÇÃO

····· Conclusão dos trechos II e III do Eixão;

····· Conclusão do trecho Orós/Feiticeiro;

····· Início da construção dos trechos IV e V do
Eixão;
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····· Projeto Executivo e Construção do Eixo de
Integração da Ibiapaba (Lontras/ Inhuçu/
Túnel);

····· Integração do açude Pacajús ao Trecho IV
do Eixão;

····· Estudo, Projeto Executivo e Implantação
do Cinturão das Águas.

· Construção de Adutoras Construção de Adutoras Construção de Adutoras Construção de Adutoras Construção de Adutoras

····· Construção da Adutora do Açude
Ubaldinho/Cedro/Várzea Alegre da
Conceição;

····· Construção da Adutora de Forquilha;

····· Construção da Adutora de Ibaretama;

····· Ampliação do Sistema Adutor da Ibiapaba/
Ibiapina;

····· Duplicação da Adutora do Açude Pedras
Brancas para Quixadá;

POPULAÇÃO RURAL DIFUSAPOPULAÇÃO RURAL DIFUSAPOPULAÇÃO RURAL DIFUSAPOPULAÇÃO RURAL DIFUSAPOPULAÇÃO RURAL DIFUSA
BENEFICIADBENEFICIADBENEFICIADBENEFICIADBENEFICIADA COM ABASTECIMENTA COM ABASTECIMENTA COM ABASTECIMENTA COM ABASTECIMENTA COM ABASTECIMENTOOOOO
DDDDD’’’’’ÁGUAÁGUAÁGUAÁGUAÁGUA

CCCCCONSTRUÇÃOONSTRUÇÃOONSTRUÇÃOONSTRUÇÃOONSTRUÇÃO     DEDEDEDEDE P P P P PEQUENOSEQUENOSEQUENOSEQUENOSEQUENOS S S S S SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMASISTEMAS     DEDEDEDEDE

AAAAABASTECIMENTBASTECIMENTBASTECIMENTBASTECIMENTBASTECIMENTOOOOO     DEDEDEDEDE Á Á Á Á ÁGUGUGUGUGUAAAAA     PPPPPARAARAARAARAARA Á Á Á Á ÁREASREASREASREASREAS R R R R RURAISURAISURAISURAISURAIS:::::

····· Implantação de 300 Sistemas de
Abastecimento de Água Simplificado, com
construção de poço e instalação de
chafariz.

····· Implantação de 100 Sistemas de
Abastecimento de Água Simplificado, com
construção de poço e instalação de
dessalinizador e chafariz eletrônico).

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

····· Recuperação de 150 Sistemas de
Abastecimento, com dessalinizador.

····· Aquisição e Recuperação de Máquinas e
Equipamentos para Perfuração de Poços.

····· Aquisição de 4 veículos tipo SRV, com
tração 4 X 4.

····· Recuperação da patrulha mecanizada (1
trator de esteira D6D, 1 trator de esteira

D4E, 1 pá carregadeira, 1
motoniveladora, 2 tratores de pneu CBT,
1 rolo compactador).

····· Aquisição de 3 comboios de perfuração
de poços composto de perfuratriz,
compressor de ar, bomba de lama,
ferramental de perfuração, caminhões etc.

PPPPPARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÃO DAÇÃO DAÇÃO DAÇÃO DAÇÃO DA SOCIEDA SOCIEDA SOCIEDA SOCIEDA SOCIEDADEADEADEADEADE

ORGANIZADA NA GESTÃO DOSORGANIZADA NA GESTÃO DOSORGANIZADA NA GESTÃO DOSORGANIZADA NA GESTÃO DOSORGANIZADA NA GESTÃO DOS

RECURSOS HÍDRICOSRECURSOS HÍDRICOSRECURSOS HÍDRICOSRECURSOS HÍDRICOSRECURSOS HÍDRICOS

· Gerenciamento dos Recursos Gerenciamento dos Recursos Gerenciamento dos Recursos Gerenciamento dos Recursos Gerenciamento dos Recursos

HídricosHídricosHídricosHídricosHídricos

· Conclusão da ERP Conclusão da ERP Conclusão da ERP Conclusão da ERP Conclusão da ERP

Está prevista a conclusão da implantação
dos outros 7 módulos do sistema

integrado de gestão para maio de 2008.

CONCLUSÃO DO PLANO DE OPERAÇÃOCONCLUSÃO DO PLANO DE OPERAÇÃOCONCLUSÃO DO PLANO DE OPERAÇÃOCONCLUSÃO DO PLANO DE OPERAÇÃOCONCLUSÃO DO PLANO DE OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃOE MANUTENÇÃOE MANUTENÇÃOE MANUTENÇÃOE MANUTENÇÃO

Programado para finalizar no primeiro
semestre de 2008.

MONITMONITMONITMONITMONITORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTO DE ÁGUO DE ÁGUO DE ÁGUO DE ÁGUO DE ÁGUAAAAA
SUBTERRÂNEASUBTERRÂNEASUBTERRÂNEASUBTERRÂNEASUBTERRÂNEA

Essa atividade tem como objetivo
monitorar quantitativamente e
qualitativamente poços localizados nas
principais zonas de águas subterrâneas do
Estado do Ceará. Inicialmente, será
desenvolvido projeto-piloto nos aqüíferos
Jandaíra (Apodi) e Missão Velha (Cariri).

REVISÃO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DEREVISÃO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DEREVISÃO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DEREVISÃO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DEREVISÃO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE
BACIABACIABACIABACIABACIA

O Plano de Gerenciamento de Bacias
Hidrográficas, previsto na lei nº 9.433/97
como o primeiro instrumento de gestão,
vem auxiliar a COGERH, no processo de
gestão da bacia e na execução de ações
estruturantes e não-estruturantes,
facilitando estudos e planejamento em
recursos hídricos. Em 2008 será iniciada
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a revisão dos planos do Curu,
Metropolitana e Jaguaribe (alto, médio e
baixo Jaguaribe, Banabuiú e Salgado),
assim como a elaboração do plano de
gerenciamento das bacias hidrográficas
do Acaraú, Coreaú e Litoral.

Realização do Cadastro de Usuários

····· As etapas para o cadastramento dos

usuários são: mobilizar os usuários, aplicar

questionários em campo e realizar

consistência e análise dos dados. Essa

atividade deverá iniciar no mês de maio

de 2008.

Fiscalização dos Recursos Hídricos

····· Tem como objetivo promover o uso racional

de recursos hídricos em conformidade

com a legislação específica, combatendo

o desperdício e a clandestinidade. Projeta-

se para 2008 ampliar as atividades de

fiscalização, aumentando o número de

fiscais e adquirindo novos equipamentos.
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TURISMO SUSTENTÁVELTURISMO SUSTENTÁVELTURISMO SUSTENTÁVELTURISMO SUSTENTÁVELTURISMO SUSTENTÁVEL

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

A Secretaria do Turismo optou por alcançar

os resultados estratégicos setoriais de

aumento do fluxo turístico nacional e

internacional, ampliando novos mercados

com potencial socioeconômico elevado,

obtenção da satisfação do turista com a infra-

estrutura, atrativos e serviços turísticos,

aumento do emprego turístico e interiorização

das atividades do setor.

Relativamente ao desempenho do setor no

âmbito nacional, a crise aeroviária de 2007

prejudicou a taxa de ocupação da rede

hoteleira brasileira. Saliente-se que a situação

de desorganização vivida nos aeroportos

brasileiros de uma maneira geral criou uma

permanente sensação de insegurança nos

usuários, estendendo-se durante quase todo

o ano. Outro fator relevante para explicar os

números obtidos em 2007 refere-se à

valorização do real, que gerou a

oportunidade a que muitos brasileiros se

estimulassem a viajar para o exterior, o que,

em contrapartida, desestimulou o ingresso de

estrangeiros.

Contudo, o desempenho verificado pelo setor

do turismo do Estado do Ceará não

acompanhou esse quadro negativo

observado no país, uma vez que apresentou,

segundo dados preliminares de pesquisas,

índices de crescimento satisfatórios em

termos de indicadores, comparativamente a

2006.

 O fluxo turístico para o Ceará, via Fortaleza,

experimentou um leve crescimento no período

2006/07, passando a demanda de

2.062.493, em 2006, para 2.088.203

visitantes, em 2007, significando uma

variação positiva de 1,2%.

No que se refere ao Índice de interiorização

do fluxo turístico via Fortaleza, comparando

2007 em relação a 2006, conclui-se que esse

índice caiu de 65,1% para 64,8%,

registrando uma redução de apenas 0,3%.

Quanto ao Índice de evolução da oferta

hoteleira nos municípios turísticos, houve um

leve acréscimo, ou seja, saltou de 23.527

unidades ofertadas, em 2006, para 23.764,

em 2007, registrando um acréscimo de 1,0º

%.

No que diz respeito à questão da

empregabilidade no segmento hoteleiro, os

dados revelam que o nível de empregos

registrou uma ligeira queda de 1,8%, no

período 2006/07, reduzindo de 12.674

para 12.444 empregos.

Apesar dessa relativa queda de alguns

indicadores turísticos, ressalte-se que tanto a

receita turística direta quanto a renda gerada

experimentaram acréscimos de 2,3% no

biênio 2006/2007.
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2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTO DE DESTINOS EO DE DESTINOS EO DE DESTINOS EO DE DESTINOS EO DE DESTINOS E
PRODUTPRODUTPRODUTPRODUTPRODUTOS TURÍSTICOSOS TURÍSTICOSOS TURÍSTICOSOS TURÍSTICOSOS TURÍSTICOS

DDDDDESENVESENVESENVESENVESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTOOOOO     DEDEDEDEDE P P P P PRODUTRODUTRODUTRODUTRODUTOSOSOSOSOS T T T T TURÍSTICOSURÍSTICOSURÍSTICOSURÍSTICOSURÍSTICOS     EEEEE

OOOOORDENAMENTRDENAMENTRDENAMENTRDENAMENTRDENAMENTOOOOO T T T T TERRITERRITERRITERRITERRITORIALORIALORIALORIALORIAL     PPPPPARAARAARAARAARA     OOOOO T T T T TURISMOURISMOURISMOURISMOURISMO.....

· Estruturação e formação de produtos turísticos
comercializáveis, a exemplo da implantação de
roteiros integrados e/ou temáticos no âmbito
do ecoturismo, turismo esportivo, religioso, rural,
sol e praia, cultural, de eventos e negócios dos
seguintes roteiros: Fortaleza, Costa Sol
Nascente, Costa Sol Poente, Cariri, Serra da
Ibiapaba, Serras de Aratanha e Baturité, Vale
do Acaraú, Sertão Central, Sertão dos
Inhamúns, Sertão do Vale do Jaguaribe e Vale
do Salgado.

· Ordenamento territorial e implementação de
infra-estrutura turística, compreendendo os
projetos sinalização turística, pórticos, dentre
outros já apresentados e aprovados pelo
Monitoramento de Ações de Projetos Prioritários
como os citados a seguir: Projeto Caminhos de
Assis, Iluminação das praias de Mundaú,
Cumbuco, Prainha, Iguape e Paracuru;
Sinalização Turística do Litoral Leste e Pórticos
de Entrada nas regiões turísticas de Baturité,
Litoral Leste, Cariri, Sertão Central e Ibiapaba.

GGGGGESTÃOESTÃOESTÃOESTÃOESTÃO     DEDEDEDEDE     DESTINODESTINODESTINODESTINODESTINO     TURÍSTICOTURÍSTICOTURÍSTICOTURÍSTICOTURÍSTICO

· Consolidação da gestão descentralizada,
participativa, integrada do turismo, pela
validação das Regiões turísticas e pelo
incentivo à interiorização do turismo.

· Desenvolvimento de atividades com o
fortalecimento de ações de intersetorialidade
do setor do turismo, visto que o Programa de
Gestão envolve áreas diferentes da
administração pública federal e estadual,
instituições financeiras nacionais e
internacionais, além das estreitas ligações
com o DECON, DERT, DETRAN, Sistema S,
universidades, associações e organizações
turísticas.

· Realização de seis fóruns para maior
integração entre os Poderes Públicos, a
Iniciativa Privada e a comunidade, na
organização da atividade turística,
estabelecendo as prioridades e colocando em
primeiro lugar as necessidades de cada
destino turístico.

· Elaboração de projeto e assinatura de
convênio com o Ministério do Turismo, para
implantação do Programa de Regionalização
do Estado.

· Participação em eventos para comerciali-

AGREGADOS

Demanda Turística Via Fortaleza

- Origem Nacional

- Origem Internacional

Receita Turística Direta (R$ milhões)

Renda Gerada (R$ milhões)

Oferta Hoteleira (Uhs)

- Fortaleza

- Interior

Taxa de Ocupação via Fortaleza (%)

Demanda Hoteleira de Fortaleza

Desembargues Aeroporto (mil pax)

2006

2.062.493

1.794.369

268.124

2.496,9

4.369,6

23.527

10.486

13.041

57,4

1.082.274

1.538.155

2007

2.088.203

1839.731

248.499

2.554,2

4.469,8

23.764

10.394

13.370

56,4

1.100.469

1.671.194

VAR(%) 2007/06

1,2

2,5

-7,3

2,3

2,3

1,0

-0,9

2,5

-1,7

1,7

8,6

JANEIRO/DEZEMBRO

Observações: Dados Preliminares (2007).
Fonte: SETUR/CE
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zação do produto, a exemplo do TAM SHOW.

· Realização da EXPOTUR.

· Participação no Salão Brasileiro do Turismo.

· Apresentação do Programa Conscienti-

zação e Sensibilização do Turismo em Aquiraz.

CCCCCAPTAPTAPTAPTAPTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     DEDEDEDEDE     NEGÓCIOSNEGÓCIOSNEGÓCIOSNEGÓCIOSNEGÓCIOS     EEEEE     EMPREENDIMENTEMPREENDIMENTEMPREENDIMENTEMPREENDIMENTEMPREENDIMENTOSOSOSOSOS

PPPPPARAARAARAARAARA     OOOOO     TURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO:::::

Captados os seguintes negócios e

empreendimentos, em 2007:

· IV Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária:

25 a 28 de novembro de 2008.

· 34º Congresso da Sociedade Brasileira de

Retina e Vítreo: 16 a 18 de abril de 2009.

· 32ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira

de Química: maio de 2009 (período a

confirmar).

· XXVIII Congresso Brasileiro da Indústria de

Panificação e Confeitaria: 24.10 a

01.11.2009 (período de realização a

confirmar).

· XVI Congresso Brasileiro de Oncologia

Clínica: 8 a 15 de novembro de 2009

(período de realização a confirmar).

· XVII Congresso da Sociedade Brasileira de

Diabetes: 19 a 22 de novembro de 2009.

· XXVIII Congresso Brasileiro de Psiquiatria:

27 a 30 de outubro de 2010.

· XXIX Congresso Brasileiro de Cirurgiões:

30.06 a 9.7.2011 (período de realização

a confirmar).

· Desenvolvimento de ações visando à

atração de empresas turísticas-hoteleiras-

imobiliárias, que qualificam o destino

Ceará, por meio de parcerias em eventos

internacionais e nacionais.

Carteira de Projetos de Empreendimentos Turísticos-imobiliários no Ceará:

Empreendimento

Aquapura Hotels Villas SPA
(Balbino Beach & Resort)

Aquiraz Golf & Beach Villas

Areias Coloridas

Cumbuco Golfe Resort

Juriti Beach & River Resort

Villa Duas Barras

Vale das Nascentes

Morro Branco Resort Hotel

Playa Mansa Living & Life Resort

Praia dos Anjos **

TOTAL

Origem do Capital

Português

Português e nacional

Português

Português

Português

Português

Português

Português

Espanhol

Espanhol

Localização

Cascavel

Aquiraz

Beberibe

Caucaia

Cascavel

Cascavel

Beberibe

Beberibe

Beberibe

Beberibe

Investimento
Previsto(R$ Mil)

—-

500.000

85.000

470.000

297.000

400.000

18.000

16.000

400.000

300.000**

2.186.000

UH´s

—-

1500

760

1500

334

1050

36

90

700

1.500

7.470

Lotes *

—-

600

54

1600

573

567

40

—-

2444

300

6.178

Empregos
Diretos

—-

2.430

1.156

2.730

673

1.745

66

100

1.783

2.340

13.023

* São considerados como lotes vivendas, chalés, isto é, equipamentos destinados à 2ª residência.
** Valor Investimento será em Euro 300 milhões
** O empreendimento terá 2 mil casas turísticas e campo de golf
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CCCCCAPAPAPAPAPAAAAACITCITCITCITCITAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     DEDEDEDEDE     RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS     HUMANOSHUMANOSHUMANOSHUMANOSHUMANOS     PPPPPARAARAARAARAARA     OOOOO

TURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO

· Execução de projetos de capacitação e
certificação para os profissionais da cadeia
produtiva do turismo, a qual qualificou o
produto turístico dos destinos que compõem
o Programa de Regionalização – Roteiros do
Brasil do Ministério do Turismo – MTUR.

· Orientação do processo pedagógico dos
projetos e cursos que foram executados por
meio do Convênio de Cooperação Técnico-
financeira celebrado entre SETUR e MTUR,
melhorando os serviços de atendimento
ofertados ao turista.

· Implementação do Projeto Cidadão tendo
como público-alvo vendedores ambulantes
engajados na atividade turística da orla
marítima de Fortaleza, compreendendo as
praias do Futuro, Av. Beira Mar, Barra do
Ceará, Orla Marítima de Caucaia, Trairi, Jijoca
de Jericoacoara, Jericoacoara, Camocim,
Aquiraz, Beberibe e Aracati-Canoa Quebrada.

· Capacitação profissional e empresarial para
o turismo com profissionais ligados à atividade
turística e empresários do Litoral Leste e região
do Cariri.

· Realização da I Oficina do Turismo na
Agricultura Familiar – Rede TRAF NE, com a
participação do INCRA, Articulador do
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA,
da Secretaria de Desenvolvimento Territorial –
SDT, do Parque Nacional e do IBAMA, da
Secretaria de Desenvolvimento Agrário – SDA
, Articuladores da Rede TRAF dos Estados do
Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Piauí, Alagoas, Bahia e Ceará.

· Realização do Curso de Qualificação de
Consultores do Projeto BEM RECEBER,
contribuindo para elevação da qualidade dos
serviços prestados e da competitividade dos
destinos turísticos.

· Execução do Projeto CAMINHOS DO
FUTURO, no município de Jijoca de
Jericoacoara, contando com o público de 40
professores da rede de ensino público
estadual e municipal de Jijoca de
Jericoacoara, Cruz, Acaraú, Camocim,
Barroquinha e Chaval

· Projeto CAMINHOS DO FUTURO 2ª Etapa,
para os municípios das regiões do Litoral Leste
e Cariri, tendo como sede os municípios de
Aracati e Nova Olinda.

· Lançamento do projeto-piloto “Programa
Excelência na Qualidade”, uma parceria da
SETUR com o SEBRAE e os empresários dos
municípios de Aracati, Fortim e Icapuí, com
o objetivo de capacitar profissionais e
empresários, para melhor atender ao turista.

DDDDDESENVESENVESENVESENVESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTOOOOO     DEDEDEDEDE E E E E ESTUDOSSTUDOSSTUDOSSTUDOSSTUDOS     EEEEE P P P P PESQUISASESQUISASESQUISASESQUISASESQUISAS

NONONONONO     TURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO

· Realização de Pesquisa de Demanda
Turística via Fortaleza.

· Realização Pesquisa e Emprego no Litoral
da RMF de Fortaleza.

· Realização de 3 Pesquisas de Oferta e
Demanda Turística em municípios do interior
do Estado.

· Monitoramento 12 unidades da Rede
Hoteleira

· Realização de  53 Estudos Turísticos

FFFFFISCALIZAÇÕESISCALIZAÇÕESISCALIZAÇÕESISCALIZAÇÕESISCALIZAÇÕES:::::

· Fiscalização das atividades dos prestadores
de serviços turísticos, apoiadas em agentes
de viagem e guias de turismo, nos principais
pontos de saída da cidade: CE 025 – Beach
Park, CE 450, SESC Iparana, CE 040 – Posto
SEFAZ, BR 222, Pedágio Ponte do Rio Ceará.

· Fiscalização das atividades prestadores de
serviços turísticos, envolvendo agentes de
viagem e guias de turismo, nos pontos de
maior freqüência de turistas como: Mercado
Central, Beach Park, Aeroporto e Beira Mar.
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CCCCCADASTURADASTURADASTURADASTURADASTUR;;;;;

· Participação no cadastramento dos
prestadores de serviços turísticos, em parcerias
com os Órgãos Oficiais de Turismo nos 26
Estados do Brasil e Distrito Federal, com vistas
à qualificação dos prestadores de serviços
turísticos, suas empresas, empreendimentos
e equipamentos.

· Cadastramento de 118 agências de viagens,
133 guias de turismo, 17 transportadoras
turísticas, 14 bacharéis, 113 meios de
hospedagem, 84 veículos e 8 organizadoras
de eventos.

AAAAAMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃO, , , , , REFORMAREFORMAREFORMAREFORMAREFORMA     EEEEE     RECUPERAÇÃORECUPERAÇÃORECUPERAÇÃORECUPERAÇÃORECUPERAÇÃO     DEDEDEDEDE

EQUIPEQUIPEQUIPEQUIPEQUIPAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTOSOSOSOSOS     TURÍSTICOSTURÍSTICOSTURÍSTICOSTURÍSTICOSTURÍSTICOS.....

· Recuperação, manutenção e reposição de

peças e materiais indispensáveis ao
funcionamento das instalações físicas,
elétricas, hidráulicas e telefônicas dos
equipamentos turísticos compreendidos pelo
Centro de Convenções, Centro de Turismo e
Teleférico de Ubajara.

PRODETUR IIPRODETUR IIPRODETUR IIPRODETUR IIPRODETUR II

IIIIINFRANFRANFRANFRANFRA-E-E-E-E-ESTRUTURASTRUTURASTRUTURASTRUTURASTRUTURA

· Construção de Rodovias: continuação da
construção da Rodovia Estruturante (CE 085),
compreendendo os seguintes trechos:
Barrento – Aracatiara, Aracatiara –Itarema,
Icaraí-Amontada, Jijoca-Parazinho e
Parazinho-Granja.

PPPPPAAAAATRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIO H H H H HISTÓRICOISTÓRICOISTÓRICOISTÓRICOISTÓRICO     EEEEE C C C C CULULULULULTURALTURALTURALTURALTURAL

· Conclusão do Estudo de Viabilidade Socioeconômica do Centro Histórico de Fortaleza.

FFFFFORORORORORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTOOOOO I I I I INSTITUCIONALNSTITUCIONALNSTITUCIONALNSTITUCIONALNSTITUCIONAL

· Fase conclusiva da elaboração de 10 PDP´s (Planos Diretores Participativos), dos municípios
integrantes do Pólo Ceará Costa do Sol, conforme quadro a abaixo:

Trecho

Barrento-Aracatiara

Aracatiara-Itarema

Icaraí-Amontada

Jijoca - Parazinho

Parazinho -Granja

Total

Extensão P/ Trecho (Km)

33

39

51

32

23

188

% Rodovia Construída

83

68

30

20

51

—

Km de Rodovia Construída
(Nº Absoluto)

27

26

15

06

12

86

Município

Aquiraz

Itarema -

Amontada

Paraipaba

Paracuru

Jijoca de Jericoacoara

Trairi

Cruz

Chaval

Barroquinha

Itarema

Situação

Em fase de Conclusão

Concluído

Em fase de Conclusão

Em fase de Conclusão

Em fase de Conclusão

Em fase de Conclusão

Em fase de Conclusão

Em fase de Conclusão

Em fase de Conclusão

Em fase de Conclusão

Em fase de Conclusão
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MMMMMARKETINGARKETINGARKETINGARKETINGARKETING     TURÍSTICOTURÍSTICOTURÍSTICOTURÍSTICOTURÍSTICO

· Implementação de ações de Marketing nos
mercados local, nacional e internacional,
recuperando, mantendo e conquistando
novos mercados, realizando-se cerca de 23
apoios a eventos locais.

MMMMMERCADOERCADOERCADOERCADOERCADO N N N N NACIONALACIONALACIONALACIONALACIONAL

· Contatos com operadores, agentes de
viagem, jornalistas especializados,
promotores de venda e companhias aéreas,
com fornecimentos de informações sobre o
Ceará, estreitando cada vez mais as relações
de negócios com esses profissionais.

· Lançamento da promoção Seguro Sol, que
garante um novo pacote de viagens nos
programas de viagem de uma semana, caso
chova duas vezes no período por mais de
duas horas.

RRRRREGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃO N N N N NORDESTEORDESTEORDESTEORDESTEORDESTE

· Atuação da SETUR de forma integrada com
os nove estados nordestinos, visando o
alcance de objetivos comuns, em prol do
fortalecimento do turismo da região, que
responde por 40% de todo o fluxo nacional e
internacional.

· Aplicação e visibilidade da atuação da
SETUR na maior bolsa de negócios  sediado
no Nordeste (BNTM), viabilizando os grandes
investimentos nacionais e internacionais.

RRRRREGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃO C C C C CENTROENTROENTROENTROENTRO-----OOOOOESTEESTEESTEESTEESTE

· Apresentação dos destinos turísticos do
estado, com destaque na divulgação dos
pólos turísticos de Canoa Quebrada, Cariri,
Jericoacoara e Fortaleza para o público
profissional: hoteleiros, agente de viagens e
companhias aéreas.

· Visitas de incentivo conjunto da SETUR com
a ABIH, fortalecendo as ações de venda e
divulgação, mostrando a diversidade dos

produtos e serviços turísticos nordestinos na
região Centro-oeste.

RRRRREGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃO S S S S SULULULULUL

· Ação promocional da SETUR na Região Sul,
objetivando alcançar um incremento real do
fluxo turístico dessa região para o destino
Ceará.

· Manutenção de contatos com centenas de
agentes de viagem e operadoras turísticas,
considerados parceiros consolidados na
comercialização do destino turístico Ceará,
com destaque para operadoras MGM, New
Line, Bancobrás, CVC.

· Atendimento personalizado dirigido ao
público que visitou o estande do Ceará,
apresentando os roteiros e serviços turísticos.

· Participação da SETUR no Festival de
Gramado, que contou com a participação
de 13.110 profissionais do turismo de mais
de 30 países dos cinco continentes, que
apresentaram seus serviços e produtos
turísticos para o mundo.

RRRRREGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃO S S S S SUDESTEUDESTEUDESTEUDESTEUDESTE

· Representação do Ceará nos Jogos Pan-
americanos Rio 2007.

· Projeção do Ceará no comitê organizador
da Copa do Mundo, com objetivo de
capitalizar as atenções como Estado
pretendido para sediar jogos durante este
evento em 2014.

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

· Manutenção dos contatos diretos e
prestação de atendimento aos operadores
turísticos, agentes de viagem, companhias
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aéreas, promotores de turismo, jornalistas especializados, sediados nessa região e de outras
localidades que se fizerem presentes ao estande da SETUR durante os eventos:

Evento

13º Workshop PNX

Tam Show

Workshop ABIH-CE

29ª AVIESTUR

Brasil 2014

Jogos Pan Americanos 2007

2º Workshop de Associação Brasileira de Indústria
Hoteleira – ABIH

Adventure Sports Fair

Road Show no Interior de São Paulo – ABIH-CE

XXXIV Congresso Brasileiro de Agentes de Viagem

XI Brasilian Hospitality Investment Conference

28º Encontro Comercial BRAZTOA

Local

São Paulo – SP

Rio de Janeiro – RJ

São Paulo – SP

Águas de Lindóia – SP

Rio de Janeiro – RJ

Rio de Janeiro – RJ

Rio de Janeiro – RJ

São Paulo – SP

Interior de São Paulo (São José dos
Campos, Santos, Santo André, São

Bernardo do Campo, São Caetano e São
José do Rio Preto)

Rio de Janeiro – RJ

São Paulo

São Paulo

Data

10 a 12/04

10 a 12/04

23 a 27/04

27 e 28/04

8 e 9/04

11 a 14/07

19 a 26/08

20 a 27/07

17 a 23/07

22 a 25/10

28-30/11

08-09/11

MMMMMERCADOERCADOERCADOERCADOERCADO I I I I INTERNACIONALNTERNACIONALNTERNACIONALNTERNACIONALNTERNACIONAL

· Ações estratégicas realizadas pela SETUR e
compartilhada com o trade turístico voltadas
para promover o Ceará como destino turístico
nas principais feiras dos países: Portugal,
Espanha, Alemanha, Inglaterra, Argentina e
Cabo Verde.

· Encaminhamento e concretização de novos
negócios para o Ceará com investidores,
empreendedores, envolvendo a realização de
parcerias, assinatura de convênios,
protocolos e fechamentos de acordos.

· Articulação com companhias aéreas com
vistas à ampliação da malha aérea em face
do lançamento de novas rotas feitas pela

TACV, VARIG, e Off Line da TAP na Europa.

PPPPPortugalortugalortugalortugalortugal

· Esforço de promoção realizado no mercado
de Portugal, com vistas à sustentação e
consolidação desse mercado, considerado o
segundo emissor internacional para o Estado,
seguido da Itália.

· Fortalecimento de contatos com a
companhia aérea TAP.

· Estabelecimento de parcerias, contatos,
acordos com investidores de projetos
turísticos e imobiliários para concretização de
novos negócios e viabilização dos
investimentos em curso.

Nesse mercado, a SETUR participou dos seguintes eventos:

Evento

Bolsa de Turismo de Lisboa – BTL 2007

World Travel in Tourism Council WTTC

Salão Imobiliário de Lisboa – SIL

Local

Lisboa – Portugal

Data

27 a 28/01

22 a 29/10

22 a 29/10



Tu
ris

m
o 

Su
st

en
tá

ve
l

7 97 97 97 97 9
Mensagem à Assembléia Legislativa  2008

ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

EspanhaEspanhaEspanhaEspanhaEspanha

· Intensificação das ações promocionais no
mercado espanhol, evidenciadas pela
importância que esse destino representa na
emissão de fluxo turístico, nos investimentos
hoteleiros imobiliários para o Estado.

· Manutenção dos contatos com empresas
de turismo de importância para o Brasil, para
implementação de freqüências aéreas

consideradas indispensáveis no fomento do
fluxo da Espanha para o Ceará.

· Intensificação das estratégias comerciais,
evidenciando a crescente internacionalização
dos investimentos em cursos e reforço à
concretização de novos investimentos.

· Ações desenvolvidas nesse mercado por
ocasião da participação da SETUR nos
seguintes eventos:

Evento

Feria de Turismo da Espanha - FITUR

10º Salão Imobiliários de Madri

Visita as Companhias Aéreas Espanholas

Local

Madri – Espanha

Barcelona  - Espanha

Barcelona e Madri – Espanha

Data

31/01 a 04/02

28/05 a 01/06

16 a 20/07

AlemanhaAlemanhaAlemanhaAlemanhaAlemanha

· Manutenção dos contatos diretos com
centenas de operadores e agentes de viagem
alemães e de outros países europeus,
jornalistas especializados e promotores de
produtos brasileiros no exterior.

· Oferta de degustação de produtos
brasileiros, destacando-se a cachaça ypioca
e a castanha de caju.

· Prestação de atendimento com vistas ao
fortalecimento das relações comerciais,
subsidiando empresas que operam no Estado

do Ceará, num total de 47 atendimentos.

· Fortalecimento da participação desse
mercado para o Ceará, com o início das
operações realizadas pela TAM, partindo de
São Paulo e ainda pelo code-share com a TAP
e a TACV que operam vôos diários para
Fortaleza.

· Promoção do destino turístico Ceará no
mercado alemão, com a participação da
SETUR em evento cooperado com a
EMBRATUR, em estande partilhado com
outros órgãos do turismo.

Evento

Internacionale Tourismus Borse – ITB

Local

Berlim- Alemanha

Data

07 a 11/03

InglaterraInglaterraInglaterraInglaterraInglaterra

· Manutenção dos contatos diretos com
operadores e agentes de viagem do Reino
Unido e de outros países europeus, jornalistas
especializados e promotores de produtos
brasileiros no exterior, contemplando, ainda,
distribuição de material promocional e
brindes.

· Prestação de atendimento e informações
especializadas às empresas que operam no

Estado do Ceará, subsidiando-as com
informações, num total de 49 atendimentos.

· Promoção de destino turístico do Ceará
nesse mercado, compartilhada com a
EMBRATUR, agregando ao tema do futebol
pela conquista do Brasil como Pais-sede da
Copa de 2014.

· Participação da SETUR como co-
expositora no estande da EMBRATUR durante
a realização do evento 28º World Travel



ECONOMIA PARA UMA VIDA MELHOR

8 08 08 08 08 0

Tu
ris

m
o 

Su
st

en
tá

ve
l

Mensagem à Assembléia Legislativa  2008

Maket – WTM, em Londes – Inglaterra, de
12 a 15 de novembro.

Cabo VCabo VCabo VCabo VCabo Verdeerdeerdeerdeerde

· Fortalecimento das relações entre SETUR e
o destino de Cabo Verde para atuarem em
conjunto no mercado Europeu e Costa
Ocidental Africana.

· Reforço à cooperação que vem sendo
desenvolvida com a TACV Cabo Verde Air
Lines, que passou a realizar uma freqüência
semanal para o Ceará, transformando este
Estado num hub de distribuição de tráfego.

· Realização de ação promocional por meio
de press trip e famtrip, articulada com a mídia
especializada e o setor privado.

· Parcerias em feiras nacionais e

internacionais, como ABAV e Feiras de

Londres

AAAAAMÉRICAMÉRICAMÉRICAMÉRICAMÉRICA     DODODODODO S S S S SULULULULUL

Mercado ArgentinoMercado ArgentinoMercado ArgentinoMercado ArgentinoMercado Argentino

· Realização de visitas às operadoras turísticas

e agências, divulgando o novo vôo da air

comet que iniciará suas operações para

Fortaleza em janeiro de 2008.

· Ações realizadas em conjunto com agentes

de viagem, operadoras de turismo, empresas

de hospedagem por ocasião de realização de

eventos:

Evento

12º Feira Internacional de Turismo – FIT

X Workshop de Operadora All Seasons

Local

Buenos Aires

Buenos Aires

Data

17 a 20/11

16/11

Realização de Press trips

· Realização, no segundo semestre de 2007 (outubro/novembro), de quatro press trips para
divulgação do destino Ceará nos mercados brasileiro, europeu e africano, com o objetivo de
contribuir para o aumento do fluxo de turistas no Estado, com baixo custo.

Press trips realizados:

PERIODO

 27 a 02 de outubro de 2007

07 a 11 de Novembro de 2007

19 a 23 de novembro de 2007

22 a 25 de novembro

MUNICIPIOS SEDE

Fortaleza, Cumbuco, Beberibe,
Aracati e Canoa Quebrada.

Fortaleza, Canoa Quebrada e
Jericoacoara

Fortaleza, Cumbuco, Aquiraz, Aracati
e Canoa Quebrada

Fortaleza -Aquiraz- Aracati - Canoa
Quebrada

PARTICIPANTES

Estado de Minas/ Correio Brasiliense -
Diário Associados -   Belo Horizonte
Tribuna de Santos –SPCorreio Popular de
Campinas -SP Diário do Grande ABC –SP

Expresso das Ilhas – Cabo VerdeTelevisão
de Cabo Verde- CVCâmera Man Heder
Savy Monteiro -Televisão de Cabo Verde
Rádio de Cabo Verde - CVInfor Press -
CVRádio Nova- CVRádio Bongonlon
G.Bissau

Jornal O Liberal – Belém-PA Diário de
Pernambuco -PEO Estado do Maranhão-
MAO Estado do Maranhão-MAJornal A
Crítica –Manaus –AM
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2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

· Agilização dos processos licitatórios em

andamento, que contemplam os

componentes do PRODETUR.

· Monitoria e Acompanhamento das ações

pertinentes ao Programa PRODETUR nos

órgãos que o executam (DERT, CAGECE,
SECULT, CONPAM e Prefeituras).

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

Desenvolvimento dos projetos de destinosde destinosde destinosde destinosde destinos
e produtos turísticos/2008 e produtos turísticos/2008 e produtos turísticos/2008 e produtos turísticos/2008 e produtos turísticos/2008 contidos no
MAPP (Monitoramento de Ações e Projetos
Prioritários):

Projeto

Caminhos de Assis.

Estudos e Pesquisa para o Turismo.

Gestão dos Destinos Turísticos – atividade do programa de
regionalização do MTUR.

Iluminação das Praias de Mundaú, Cumbuco, Prainha, Iguape
e Paracuru.

Novo Centro de Eventos do Ceará.

Reforma, Recuperação dos Equipamentos Turísticos.

Sinalização Turística Litoral Leste

Pórticos de Entrada nas Regiões Turísticas: Baturité, Litoral
Leste, Cariri, Sertão Central e Ibiapaba

Implantação do Centro de Convenções de Flexeiras

Obras de Ampliação da Pista de Pouso do Aeroporto de
Aracati

Programa Financiamento – FINAC TUR

Categoria de Projeto

Obras

Consultoria e Projetos

Comunicação, Promoção e Eventos

Obras

Obras

Reforma

Equipamentos Especializados

Obras

Obras

Reforma

Outros

· Mapp Programa PRODETUR II/2008

Projeto

Elaboração e Execução do Projeto de Recuperação do Centro de Turismo (EMCETUR)

Elaboração e Execução do Projeto de Recuperação do Museu Sacro de Aquiraz

Elaboração e Execução do Projeto de Recuperação do Sítio Histórico de Aquiraz

Elaboração e Execução do Projeto de Recuperação do Palácio da Abolição

Realização de 400 Cursos Profissionalizantes e 20 Cursos Gerenciais

Contratação de Consultoria de Apoio Institucional

Elaboração e Execução do Projeto de Implantação da Unidade Ambiental de Paracuru

Elaboração e Execução do Projeto de Florestamento de Dunas em Lagoa do Mato-
Itapipoca, São Gonçalo do Amarante, e Paracuru

Elaboração e Execução do Projeto de Fixação  de Dunas em Mundaú-Trairi; Paracurú,
Itapipoca, São Gonçalo do Amarante, Barroquinha e Trairí.

Elaboração e Execução do Projeto de Manejo da Foz do Rio Curu -Paracuru/
Paraipaba

Execução do Projeto Urbanização do Porto das Dunas

Construção da estrada Granja/ Viçosa para complementação da Rodovia Estruturante
CE 085

Construção do Aterro Sanitario do Paracuru

Construção de 228 Km de estrada para complementação da Rodovia Estruturante CE
085 - 05 trechos

Categoria de Projeto

Reforma

Reforma

Reforma

Reforma

Capacitação

Consultoria e Projetos

Obras

Obras

Obras

Obras

Obras

Obras

Obras

Obras
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· MAPP PROGRAMA MARKETING TURÍSTICOS/2008

Projeto

Captação de Eventos, Congressos e Exposições para o Ceará.

Confecção de Novo Material Promocional e Peças Promocionais do
Ceará.

Mídia Impressa e Televisiva

Promoção do Ceará no Mercado Local

Promoção do Ceará no Mercado Nacional

Promoção do Ceará no Mercado Internacional

Categoria de Projeto

Comunicação, Promoção e Eventos.

Comunicação, Promoção e Eventos.

Comunicação, Promoção e Eventos.

Comunicação, Promoção e Eventos.

Comunicação, Promoção e Eventos.

Comunicação, Promoção e Eventos.

Projeto

Supervisão de 228 Km Rodovias

Obras de complementação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento
de água das Praias Oeste (Vila do Cumbuco)

Execução da Obra de. Urbanização da Beira Mar - Camocim

Sinalização Turística de Fortaleza

Urbanização da Praia do Cumbuco

Projeto Executivo e Obra de. Urbanização da Praia de Iracema

Sinalização Turística dos Municípios do Litoral Oeste

Categoria do Projeto

Obras

Obras

Obras

Equip. Especializados

Obras

Obras

Equip. Especializados
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DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTO URBANO E REGIONALO URBANO E REGIONALO URBANO E REGIONALO URBANO E REGIONALO URBANO E REGIONAL

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

A política da Secretaria das Cidades perpassa
vários Eixos de Governo: : : : : “ Economia para
uma Vida Melhor, Sociedade Justa e Solidária
e Gestão ética, Eficiente e Participativa”.

Contribuindo para melhoria do resultado
estratégico de governo de     Melhoria das
condições de Habitabilidade, foram
envidados esforços direcionando-os à
população carente, notadamente aquela
residente em áreas de risco, no que se refere
às condições de moradias dignas, e à
ampliação dos serviços de abastecimento
d’água e esgotamento sanitário.

A Política de Saneamento Ambiental propôs-
se a elevar gradativamente os percentuais de
cobertura dos serviços citados, promovendo
o acesso da população à água potável, por
meio da rede pública em todas as sedes
municipais, distritos e localidades adensadas
com mais de 50 domicílios e o esgotamento
sanitário das sedes municipais e distritais mais
populosos, além de promover ações indutoras
nos municípios, com vistas à gestão
satisfatória dos resíduos sólidos e das
condições de abate de animais destinados ao
consumo humano.

Nesse esforço, foram aplicados cerca de R$
92,0 milhões, possibilitando o atendimento
a 282.698 habitantes, com a conclusão de
66.252 ligações domiciliares de água, sendo
58.343 na zona urbana e 7.909 na zona
rural, as quais propiciaram a elevação do
índice de cobertura dos sistemas de
abastecimento de água da população do
Estado de 73,06%, em 2006, para 75,03%,
em 2007. O maior impacto da ação ocorreu
na zona rural, onde as obras do Projeto São

José e do Projeto Alvorada elevaram o índice
de cobertura dos serviços de abastecimento
de água de 17,32%, em 2006, para 27,93
%, em 2007.

No que se refere ao esgotamento sanitário,
foram beneficiados 98.074 habitantes, com
a conclusão de 23.185 ligações domiciliares,
que propiciaram a elevação do índice de
cobertura dos sistemas de esgotamento
sanitário da população do Estado de
27,90%, em 2006, para 28,54%, em 2007.

Na Política Habitacional, destacam-se a
construção de habitações de interesse social,
as melhorias habitacionais promovidas pela
construção de banheiros para a população
de baixa renda e de fogões de eficiência
energética, propiciando economia de
combustível e reduzindo substancialmente as
doenças pulmonares, que atingem boa parte
de seus usuários.

Em 2007, foram beneficiadas 9.175 pessoas
com a construção de 1.842 unidades
habitacionais, das quais 110 em Fortaleza
(Conjunto Oscar Araripe, no Bairro Granja
Lisboa, na área do Projeto Maranguapinho)
e 1.725 em 54 municípios do Interior do
Estado, em parceria com Prefeituras
Municipais e Entidades Comunitárias

Compreende-se, dessa forma, que o acesso
a uma moradia digna é um direito do cidadão
e que o déficit habitacional quantitativo e
qualitativo representa uma enorme dívida
social, que o atual governo assume e propõe
resgatar. Compreende-se, ainda, a
importância que representa o saneamento
básico para a prevenção de agravos a saúde
e para a melhoria da qualidade de vida da
população.
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Para fazer frente a esse desafio, a Secretaria
das Cidades, em 2007, fundou as bases para
uma atuação ainda mais eficiente. Com esse
intuito, foram elaborados estudos para a
execução de um conjunto de ações estruturais
e não estruturais na área de habitação
popular e saneamento ambiental,
destacando-se a proposição de um novo
modelo de gestão e convivência com as cheias
urbanas da Região Metropolitana de
Fortaleza. Trata-se do Programa de Melhorias
Urbana e Ambiental do Rio Maranguapinho
e do Rio Cocó - PROMURB.

O PROMURB Maranguapinho, com um
custo total estimado de cerca de R$ 315,0
milhões, drenará uma área de 215 Km²,
compreendendo os municípios mais
populosos da RMF (Fortaleza, Caucaia,
Maranguape e Maracanaú), e beneficiará a
maior parte da população de baixa renda a
qual é afetada anualmente por enchentes.

Envolve ações de construção de barragens
para controle de cheias, dragagem,
reassentamento de parte da população,
urbanização das áreas remanescentes,
drenagem e construção de vias de delimitação
das faixas de preservação do Rio
Maranguapinho e rede de esgotamento
sanitário. O conjunto dessas obras
proporcionará a redução da faixa de
inundações e alargamentos e beneficiará um
número maior de famílias do que o número
das que serão contempladas com
remanejamento das áreas de risco. No total,
serão beneficiadas aproximadamente 20 mil
famílias, das quais 3.480 serão beneficiadas
diretamente com novas habitações.

O PROMURB Cocó encontra-se na fase de
estudos preliminares, tem um valor total
estimado de R$ 76,0 milhões, e engloba obras
de construção de barragem para controle de
cheias e dragagem da calha do rio.

Todas as ações desenvolvidas até o momento,
para solucionar os problemas relatados,
caracterizaram-se como de cunho paliativo.
O PROMURB inova por sua intersetorialidade
e sua completude. É importante ressaltar
outro caráter inovador do Programa que é a
articulação entre o Governo Estadual e os
Governos Municipais. Na capital do Estado,
integra-se com o Programa Habitacional do
Município de Fortaleza – PREHURBS, que será
responsável pela relocação de 922 famílias
da área de influência do Cocó, evitando
paralelismo de ações e potencializando o uso
dos recursos humanos e financeiros
disponíveis.

A Secretaria das Cidades também atua para
o alcance do resultado estratégico de
Redução das Desigualdades Regionais,
desenvolvendo ações para tornar nossas
cidades e regiões competitivas, com estrutura
urbana adequada e gestões municipais
fortalecidas.

Historicamente, o processo de urbanização
do Ceará foi marcado por uma profunda
desigualdade socioeconômica, provocando
um desequilíbrio regional em que se destacam
quatro grandes problemas: grande
concentração de população e atividades na
Região Metropolitana de Fortaleza – RMF,
intensa migração do interior para a RMF,
concentração da pobreza no Interior do
Estado e crescimento incipiente das cidades
do Interior.

Para minorar essas disparidades, foi
concebido e encontra-se em fase final de
negociação com o BIRD e com início previsto
para 2008, o Programa Cidades do Ceará,
que se constitui em uma ação do Governo
do Estado para promoção do
desenvolvimento do Interior, por meio da
consolidação de uma região estratégica, a
partir da integração das políticas públicas, da
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implantação de projetos de fortalecimento
econômico e de estruturação urbana, e de
estímulo à ação proativa dos atores locais.
Esse Programa será implementado em cinco
anos e conta com um orçamento total de US$
61,66 milhões, sendo 70% financiados pelo
BIRD e 30% oriundos do Governo do Estado,
Prefeituras e iniciativa privada.

Direcionado para a Região do Cariri, o
Programa tem por objetivo principal constituir
um pólo estratégico de desenvolvimento
capaz de atrair população, promover o
desenvolvimento econômico e social, e reduzir
as desigualdades regionais, gerando um
modelo de desenvolvimento a ser replicado
nas demais regiões do Ceará.

Com o mesmo foco, foi encaminhado ao
Governo Federal carta-consulta, para
financiamento do Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, do Programa de
Desenvolvimento Urbano de Pólos Regionais,
destinado às regiões do Baixo Jaguaribe e
Ibiapaba/Vale do Coreaú, que possuem
potencial para uma rápida resposta às
inversões a serem realizadas.

De importância significativa nesse processo,
situam-se ainda as ações direcionadas ao
desenvolvimento endógeno. Nesse sentido,
projeta-se a coordenação do Núcleo Estadual
de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais –
APLs, que se compõe de diversas secretarias
de Estado, instituições do sistema “S”,
instituições financeiras, ONG’s e
Universidades e funciona de forma articulada
com o Grupo de Trabalho Permanente para
Arranjos Produtivos Locais - APLs, do
Ministério do Desenvolvimento da Indústria e
Comércio Exterior.

O apoio aos APL’s tem como objetivo reforçar
o tecido socioeconômico, propiciando a
elevação do nível de competitividade dos
indivíduos e das empresas locais, favorecendo

ainda uma nova estrutura socioeconômica
emergente de âmbito regional, com vistas à
desconcentração espacial do
desenvolvimento, a autonomia local e a
promoção da gestão integrada e
compartilhada do território.

Com atividades de fortalecimento à gestão
municipal, a Secretaria das Cidades cria as
bases para a superação de um quadro
crônico de dependência das prefeituras com
relação às demais esferas de governo. Em
2007, foi disponibilizado suporte técnico para
os municípios do Estado, na área de
planejamento urbano, elaboração de
projetos, orçamentos, licitação, execução de
obras e gestão.

 No âmbito do eixo Gestão Ética, Eficiente e
Participativa, foi realizada a 3ª Conferência
Estadual das Cidades, buscando-se o alcance
do resultado estratégico de governo
Participação Cidadã na Formulação e
Controle das Políticas Públicas.

Tendo por desafio a composição de um
Sistema Nacional de Desenvolvimento
Urbano e objetivando a articulação,
integração e cooperação dos entes federados,
foi estimulada, orientada e apoiada pela
Secretaria das Cidades a realização das
Conferências Municipais das Cidades. No
total, 142 municípios realizaram suas
Conferências, de forma municipal ou
regionalizada, e elegeram e enviaram
delegados para a Conferência Estadual. Esse
processo teve seu ápice na 3ª Conferência3ª Conferência3ª Conferência3ª Conferência3ª Conferência
Nacional das CidadesNacional das CidadesNacional das CidadesNacional das CidadesNacional das Cidades, realizada em
Brasília e da qual o Ceará participou com 68
delegados, representando o setor público e a
sociedade civil.

Dentro desse eixo, merecem destaque ainda
os esforços realizados para a criação do
Aglomerado Urbano do CRAJUBAR, ora em
análise pelo Ministério das Cidades, que tem
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por objetivo o fortalecimento da Região do
Cariri, dotando-a dos instrumentos legais
para uma gestão compartilhada e acesso a
linhas de financiamento específicas.

2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

HABITHABITHABITHABITHABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIALAÇÕES DE INTERESSE SOCIALAÇÕES DE INTERESSE SOCIALAÇÕES DE INTERESSE SOCIALAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL
ADEQUADASADEQUADASADEQUADASADEQUADASADEQUADAS

· Beneficiadas 3.400 pessoas, com a
execução de 680 melhorias em unidades
habitacionais, das quais 156 em Fortaleza -
compreendendo a construção de 85
unidades sanitárias no Projeto
Maranguapinho, Margem Direita, e 71
recuperações de casas no Projeto Farol Novo;
e a construção de 524 unidades sanitárias,
em 11 municípios do interior do Estado.

· Beneficiadas 10.120 pessoas, com a
construção de 2.530 fogões com eficiência
energética, em 10 municípios do interior.

· Beneficiadas 227 famílias, com a
indenização de imóveis em Fortaleza,
localizados nas áreas de risco e áreas de
abrangência dos projetos de urbanização e
recuperação ambiental, dos quais 49 no
Projeto Lagoa do Coração/Aristides Barcelos,
173 no Projeto Favela do Capim e 5 no
Projeto Maranguapinho,  Margem Direita.

· Concluídas as obras de urbanização da
favela Alto do Bode, na área do Projeto
Maranguapinho, em Fortaleza,
compreendendo obras de drenagem, quadra
polivalente, quadra de vôlei de areia, passeios,
iluminação e arborização.

· Concluídas as obras de infra-estrutura do
Conjunto Oscar Araripe, no Bairro Granja
Lisboa, na área do Projeto Maranguapinho,
em Fortaleza.

· Executadas 90% da obra de urbanização
do Rio Maranguapinho, Margem Direita -
Trecho II, em Fortaleza. O projeto prevê a

construção de 980m de via, passeios e
ciclovias, pontilhão sobre o Rio Genibaú e
limpeza do rio.

· Executados 88% das obras de infra-
estrutura e construção de 308 unidades
habitacionais do Conjunto Alves de Lima,
Bairro Cristo Redentor, área do Projeto Litoral
Oeste, em Fortaleza.

· Executadas 36% das obras de construção
de 640 unidades habitacionais do Conjunto
Dom Helder Câmara, no Bairro da Colônia,
no âmbito do Projeto Costa Oeste II e III
etapas, em Fortaleza.

· Executadas 55% das obras de
pavimentação, drenagem e urbanização e de
70% das obras de construção de 658
unidades habitacionais do Reassentamento
Popular Gengibre, no âmbito do projeto Farol
Novo, em Fortaleza.

ABASTECIMENTABASTECIMENTABASTECIMENTABASTECIMENTABASTECIMENTO DE ÁGUO DE ÁGUO DE ÁGUO DE ÁGUO DE ÁGUA EA EA EA EA E

ESGOESGOESGOESGOESGOTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO SANITÁRIOO SANITÁRIOO SANITÁRIOO SANITÁRIOO SANITÁRIO

· Beneficiadas 12.047 pessoas, com a
execução de 2.848 Melhorias Sanitárias
Domiciliares - MSD (banheiros), no âmbito do
Programa de Saneamento Ambiental.

GESTÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DEGESTÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DEGESTÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DEGESTÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DEGESTÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS DE
ABASTECIMENTABASTECIMENTABASTECIMENTABASTECIMENTABASTECIMENTO DE ÁGUO DE ÁGUO DE ÁGUO DE ÁGUO DE ÁGUA E DEA E DEA E DEA E DEA E DE
ESGOESGOESGOESGOESGOTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO SANITÁRIOO SANITÁRIOO SANITÁRIOO SANITÁRIOO SANITÁRIO

· Concluídos 4 Laboratórios Regionais
Padrão, nos municípios de Itapipoca,
Crateús, Russas e Juazeiro do Norte, e estão
em andamento 2, sendo um em Sobral e
outro em Quixadá.

· Concluída a limpeza do Interceptor
Oceânico e a 1ª etapa da implantação do
Esgotamento Sanitário das barracas da Praia
do Futuro, sendo contempladas três barracas.

· Beneficiados com fluoretação os municípios
de Aquiraz, Pacatuba, Maranguape, Guaiuba,
Itaitinga, Capistrano, Itapiúna e Quixadá, por
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meio do Programa Brasil Sorridente, financiado
pelo Ministério da Saúde/Ministério das
Cidades/ FUNASA, com contrapartida da
CAGECE.

· Concluídas as duas últimas auditorias de
manutenção das certificações ISO
9001:2000 nos escopos Laboratório Central
e ETA Gavião e a segunda auditoria de
manutenção nos escopos certificados em
2006, correspondendo aos sistemas
produtores ETAs (Maranguape, Russas,
Itapipoca I e II, Poty, Jaburu), bem como o
Laboratório de Hidrometria.

· Captados recursos para aplicação em
sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário de Regiões
Metropolitanas e municípios com população
de até 150.000 habitantes, por meio do
Programa de Aceleração do Crescimento -
PAC.

· Iniciada a recuperação da Adutora Aldeota-
Mucuripe.

· Em fase de implantação, o Sistema de Gestão
Unificado - SGU, na cidade de Juazeiro do
Norte, que contempla os Sistemas de Gestão
da Qualidade - SGQ e o Sistema de Gestão
Ambiental - SGA, onde serão implantados os
requisitos das NBR ISO 9001:2000 e da NBR
ISO 14.001.

RESÍDUOS SÓLIDOSRESÍDUOS SÓLIDOSRESÍDUOS SÓLIDOSRESÍDUOS SÓLIDOSRESÍDUOS SÓLIDOS

· Cedido o uso do Aterro Sanitário Sul para o
município de Maracanaú, possibilitando uma
descentralização administrativa e uma maior
proximidade com as municipalidades usuárias.

· Concluído o projeto executivo do Aterro
Sanitário de Baturité, com emissão da licença
de instalação, e formalizado o Plano de Gestão
entre os Municípios que compõem o Consórcio
Público.

· Concluído o edital para contratação do

projeto executivo do Aterro Sanitário de
Paracuru, que beneficiará também os
municípios de Paraipaba e Trairí, com recursos
do Prodetur II.

· Em fase de conclusão a construção do
Aterro Sanitário de Viçosa do Ceará, que
beneficiará também o município de Tianguá.

INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA -INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA -INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA -INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA -INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA -

ABAABAABAABAABATEDOUROS PÚBLICOSTEDOUROS PÚBLICOSTEDOUROS PÚBLICOSTEDOUROS PÚBLICOSTEDOUROS PÚBLICOS

REGIONALIZADOSREGIONALIZADOSREGIONALIZADOSREGIONALIZADOSREGIONALIZADOS

· Concluído o edital para contratação do
Plano de Gestão para construção e
implantação de Abatedouros Públicos
Regionalizados.

ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃOESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃOESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃOESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃOESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

URBANAURBANAURBANAURBANAURBANA

· Repassados recursos para apoio financeiro
à Prefeitura de Jaguaribara, para
manutenção da sua sede.

· Elaborados Termos de Referência, Projeto
Básico e Planos de Trabalho do PROMURB
Maranguapinho e Cocó e enviados ao
Ministério das Cidades, para financiamento
pelo Programa de Aceleração do Crescimento
– PAC.

· Selecionados projetos do componente de
qualificação territorial do Programa Cidades
do Ceará, a ser executado na Região do Cariri
Central, compreendendo a implantação de
obras estruturantes; construção e/ou reforma
de prédios públicos e a requalificação de
áreas urbanas, no trabalho conjunto
realizado por técnicos da Secretaria das
Cidades, consultores, prefeituras municipais
e atores da região.

· Preparado processo licitatório para
elaboração de estudo de planejamento de
trânsito e transporte para curto e médio
prazo, direcionado à região do CRAJUBAR,
objetivando definir projetos prioritários que
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contemplem soluções para questões em
âmbitos municipal e intermunicipal,
financiáveis pelo Programa Cidades do
Ceará.

FORFORFORFORFORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTO DOS ARRANJOSO DOS ARRANJOSO DOS ARRANJOSO DOS ARRANJOSO DOS ARRANJOS

PRODUTIVOS LOCAIS – APLPRODUTIVOS LOCAIS – APLPRODUTIVOS LOCAIS – APLPRODUTIVOS LOCAIS – APLPRODUTIVOS LOCAIS – APLsssss

· Reformadas as sedes das Associações de
Artesanato de Palha dos municípios de
Itaiçaba e Palhano, com o objetivo de viabilizar
espaço para produção e comercialização dos
produtos, proporcionando um ambiente mais
adequado para o atendimento ao turista, na
região do Baixo Jaguaribe.

· Adquiridos e instalados 14 tanques de
resfriamento e equipamentos de ordenha
para os APLs da bovinocultura do Baixo e
Médio Jaguaribe, com o objetivo de fortalecer
o Arranjo Produtivo Local do Leite naquela
região, atendendo aos padrões mínimos de
produção, exigidos pelo Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento, e
contribuindo para maior poder de barganha
dos produtores.

· Produzido vídeo para divulgação do
artesanato de barro, palha de bananeira e
de carnaúba, do Arranjo Produtivo da
Ibiapaba, abrangendo os municípios de Ipu,
Viçosa do Ceará, Tianguá e Ubajara.

· Enviadas 3 (três) missões técnicas:

····· Ao município de Valente, na Bahia, com
representantes dos Arranjos Produtivos
Locais - APLs do Artesanato do Baixo
Jaguaribe; Artesanato e Cachaça de
Ibiapaba; Artesanato e Caprinocultura
do Cariri; Fruticultura do Sertão Central;
Artesanato e Café Ecológico do Maciço
de Baturité, visando conhecer a
experiência da Associação de
Desenvolvimento Sustentável e Solidário
da Região Sisaleira – APAEB, nas áreas
de organização social, processo

produtivo e comercialização.

····· Ao Peru, com representantes dos APLs
de Calçados e Turismo da Região do
Cariri Central, visando conhecer
experiências exitosas na criação e
manutenção de Centros de Inovação
Tecnológica – CITEs, importantes
instrumentos no apoio à inovação, cujo
modelo poderá ser replicado no
PPPPPrograma Cidades do Cearárograma Cidades do Cearárograma Cidades do Cearárograma Cidades do Cearárograma Cidades do Ceará, para o
fortalecimento da base econômica
regional daquela região.

····· Ao município de Aparecida do Norte -
São Paulo, com representantes do Arranjo
Produtivo do Turismo Religioso da Região
do Cariri, visando estudar o modelo de
gestão desenvolvido pelos
administradores para o Santuário de
Nossa Senhora Aparecida e a gestão e
estruturação do poder público municipal,
que poderá ser replicado, com
adaptações, aos locais de tradições
turístico-religiosas do Ceará, por meio dos
Programas Desenvolvimento e Integração
Regional e do Programa Cidades do
Ceará.

·····  Assegurada a presença de produtores em
dois eventos de negócios:

····· Feira Internacional de Artesanato,
considerada no Brasil e no exterior como
o maior evento do setor, na América
Latina, realizada, na cidade de Belo
Horizonte (MG), para divulgação da
cultura, artesanato e aspectos da
identidade regional. O evento reuniu
6.500 expositores, em 850 estandes,
artesãos de 24 estados brasileiros e
representantes de 12 países, com uma
estimativa de 200 mil visitantes, 25 mil
itens artesanais expostos e 70 milhões de
reais movimentados nos seis dias da
Feira.
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····· Mostra de Artesanato, realizada em
Fortaleza, para promoção, exposição e
comercialização das principais tipologias
do artesanato regional, da qual
participaram também produtores das
regiões de Ibiapaba, Cariri, Baixo
Jaguaribe.

ARARARARARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PARAARAARAARAARA

FORFORFORFORFORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTO DOS APLO DOS APLO DOS APLO DOS APLO DOS APLsssss

· Realizado estudo do estado da arte dos
Arranjos Produtivos Locais – APLs, com o
objetivo de oferecer insumos para redefinição
de diretrizes estratégicas e ações que possam
contribuir para o desenvolvimento dos APLs,
através da ação institucional no âmbito do
Governo Estadual, bem como nortear os
trabalhos do Núcleo Estadual de Apoio aos
Arranjos Produtivos Locais - APLs.

· Instituído e coordenado o Núcleo Estadual
de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais –
APLs que tem por objetivo empreender ações
que possibilitem estabelecer, organizar e
consolidar a política pública de apoio aos
Arranjos Produtivos Locais.

AAAAATUTUTUTUTUAÇÃO DOS CONSELHOSAÇÃO DOS CONSELHOSAÇÃO DOS CONSELHOSAÇÃO DOS CONSELHOSAÇÃO DOS CONSELHOS

REPRESENTREPRESENTREPRESENTREPRESENTREPRESENTAAAAATIVTIVTIVTIVTIVOS DOS DOS DOS DOS DA SOCIEDA SOCIEDA SOCIEDA SOCIEDA SOCIEDADE CIVILADE CIVILADE CIVILADE CIVILADE CIVIL

· Coordenado o processo de realização das

Conferências Municipais/Regionais das
Cidades, com 135 Conferências, sendo 134

Municipais e 1 Regional, envolvendo 8
municípios, com eleição dos delegados para

participação na 3ª Conferência Estadual das
Cidades.

· Realizada a 3ª Conferência Estadual das
Cidades, nos dias 26 e 27 de setembro de

2007, com um total de 520 participantes
(392 delegados, 28 observadores e 100

convidados).

· Enviada delegação do Estado do Ceará,

composta por 68 delegados e 3
observadores, para participação da 3ª

Conferência Nacional das Cidades, realizada
no período de 25 a 29 de Novembro de 2007

em Brasília, em evento organizado pelo
Ministério das Cidades/Conselho das

Cidades.

· Promovidos 3 seminários de Desenvol-
vimento Regional, com a participação total

de 227 representantes da sociedade civil e
do poder público, com o objetivo de discutir

a política de desenvolvimento para a região.

· Enviada missão técnica para conhecer a

experiência de organização da APAEB -
Associação de Desenvolvimento Sustentável

e Solidário da Região Sisaleira, em Valente,
na Bahia, que contou com 28 participantes,

entre técnicos e produtores.

· Promovidos 2 eventos de capacitação para
30 conselheiros, nos temas Empoderamento

e Capital Social, com o objetivo de construir
um modelo de gestão e elaborar o Plano de

Ação para o 1º semestre de 2008.

2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

RESÍDUOS SÓLIDOSRESÍDUOS SÓLIDOSRESÍDUOS SÓLIDOSRESÍDUOS SÓLIDOSRESÍDUOS SÓLIDOS

· Celebrado convênio de cooperação técnica
com a FUNASA, para a realização de plano
de saneamento e execução de projeto
executivo objetivando a construção de Aterro
Sanitário Consorciado na Região do Cariri
Central, no âmbito do Programa Cidades do
Ceará.

PROGRAMA DE GOVERNO CIDADES DOPROGRAMA DE GOVERNO CIDADES DOPROGRAMA DE GOVERNO CIDADES DOPROGRAMA DE GOVERNO CIDADES DOPROGRAMA DE GOVERNO CIDADES DO
CEARÁCEARÁCEARÁCEARÁCEARÁ

· Dado prosseguimento à fase preparatória
do Programa Cidades do Ceará, objetivando
constituir um pólo estratégico de
desenvolvimento socioeconômico e ambiental
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na região do Cariri Central, compreendendo:
a concepção do programa, procedimentos
para execução de projetos de naturezas
físicas, econômicas, de fortalecimento
institucional; monitoramento e avaliação.

· Realizadas 4 missões de preparação do
Programa Cidades do Ceará, composta por
técnicos da Secretaria das Cidades e do BIRD,
nos meses de janeiro, março, novembro e
dezembro para: conclusão de planos de
preparação do programa, discussão com
atores institucionais do Governo do Estado,
dos municípios e dos APLs de calçados e
turismo da região, visitação das áreas de
intervenções para definição de prioridades de
implementação do programa e definição da
pré-avaliação do programa.

· Mantidos entendimentos com o Banco do
Nordeste do Brasil - BNB para elaboração dos
seguintes Planos, no contexto do PPPPProgramarogramarogramarogramarograma
Cidades do CearáCidades do CearáCidades do CearáCidades do CearáCidades do Ceará:

····· Plano de Desenvolvimento dos Municípios
de Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão
Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri,
com o objetivo de identificar as
potencialidades desses municípios
limítrofes do CRAJUBAR, dificuldades e
soluções para as problemáticas existentes.

····· Plano de Desenvolvimento do Turismo com
o objetivo de identificar os produtos
turísticos e as potencialidades da Região
do Cariri Central, considerando a
proximidade com os Estados do Piauí e
Pernambuco.

· Negociada a inclusão do Programa Cidades
do Ceará no Projeto SWAP I, com o objetivo
de financiar parte da estrutura e estudos
necessários à definição da carteira de projetos.

· Assinado acordo de doação do governo
japonês (Fundo PHRD), tendo por finalidade
subsidiar o financiamento de parte dos
estudos e dos projetos executivos, no âmbito
do Programa Cidades do Ceará.

· Iniciada a contratação da equipe técnica e
de consultores para a coordenação do
Programa Cidades do Ceará e de consultorias
para avaliação institucional, social, ambiental
e econômica.

· Elaborado o manual de operações do
Programa Cidades do Ceará, um dos pré-
requisitos para a assinatura do contrato de
financiamento externo com o BIRD.

MELHORIA DMELHORIA DMELHORIA DMELHORIA DMELHORIA DA AA AA AA AA ATUTUTUTUTUAÇÃO DOSAÇÃO DOSAÇÃO DOSAÇÃO DOSAÇÃO DOS

CONSELHOS REPRESENTCONSELHOS REPRESENTCONSELHOS REPRESENTCONSELHOS REPRESENTCONSELHOS REPRESENTAAAAATIVTIVTIVTIVTIVOS DOS DOS DOS DOS DAAAAA

SOCIEDADE CIVILSOCIEDADE CIVILSOCIEDADE CIVILSOCIEDADE CIVILSOCIEDADE CIVIL

· Revitalizados 3 (três) Conselhos de
Desenvolvimento Regional: Cariri, Ibiapaba
e Baixo Jaguaribe, para garantir a articulação
e participação dos diversos atores regionais,
no fortalecimento e desenvolvimento
integrado das regiões.

· Realizada consulta pública na Região do
Cariri Central para apresentação da carteira
preliminar de projetos, definição e legitimação
das prioridades de investimento, no âmbito
do Programa Cidades do Ceará.

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

HABITHABITHABITHABITHABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIALAÇÕES DE INTERESSE SOCIALAÇÕES DE INTERESSE SOCIALAÇÕES DE INTERESSE SOCIALAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

ADEQUADASADEQUADASADEQUADASADEQUADASADEQUADAS

· Conclusão de 754 habitações de interesse
social, em 24 municípios do interior.

· Conclusão de 294 unidades sanitárias, em
5 municípios do interior.

· Construção de 4.110 novas habitações de
interesse social, em municípios do interior.

· Construção de 2.500 novas unidades
sanitárias, em 22 municípios do interior.

· Execução do Trabalho Técnico Social com
5.131 famílias.

· Construção de 4.000 fogões eco-eficientes,
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em municípios do interior, dos quais 1.470
já se encontram conveniados.

· Conclusão das obras dos conjuntos Alves
de Lima (308 unidades habitacionais),
Gengibre (658 unidade habitacionais) e Dom
Helder Câmara (860 unidades habitacionais).

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTSERVIÇOS DE ABASTECIMENTSERVIÇOS DE ABASTECIMENTSERVIÇOS DE ABASTECIMENTSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUO DE ÁGUO DE ÁGUO DE ÁGUO DE ÁGUAAAAA

E ESGOE ESGOE ESGOE ESGOE ESGOTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO SANITÁRIOO SANITÁRIOO SANITÁRIOO SANITÁRIOO SANITÁRIO

· Atendimento de 99.095 domicílios com
sistemas de abastecimento de água,
beneficiando 419.172 habitantes, elevando
o índice de cobertura do Estado com sistemas
de abastecimento de água de 75,03%, em
2007, para 78,90%, em 2008.

· Atendimento de 41.860 domicílios com
sistemas de esgotamento sanitário,
beneficiando 177.068 habitantes, elevando
o índice de cobertura do Estado com sistemas
de esgotamento sanitário de 28,54%, em
2007, para 30,21%, em 2008.

· Execução de 7.411 Melhorias Sanitárias
Domiciliares - MSDs (banheiros).

RESÍDUOS SÓLIDOSRESÍDUOS SÓLIDOSRESÍDUOS SÓLIDOSRESÍDUOS SÓLIDOSRESÍDUOS SÓLIDOS

· Formação de 8 Consórcios Públicos
Municipais para implantação de aterros
sanitários regionalizados.

· Encaminhamento, às Prefeituras Municipais
de Crato, Juazeiro e Barbalha, do processo
para a formalização do consórcio público
municipal, tendo em vista a execução de
ações previstas no âmbito do Programa
Cidades do Ceará, na Região do Cariri
Central.

· Encaminhamento do projeto executivo e do
EIA-RIMA à SEMACE, considerando a
implantação de aterro sanitário consorciado
na Região do Cariri Central, no âmbito do
Programa Cidades do Ceará.

INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA -INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA -INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA -INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA -INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA -
ABAABAABAABAABATEDOUROS PÚBLICOSTEDOUROS PÚBLICOSTEDOUROS PÚBLICOSTEDOUROS PÚBLICOSTEDOUROS PÚBLICOS
REGIONALIZADOSREGIONALIZADOSREGIONALIZADOSREGIONALIZADOSREGIONALIZADOS

· Elaboração de 8 Planos Regionais de
Gestão de Abatedouros Públicos.

ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃOESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃOESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃOESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃOESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO
URBANAURBANAURBANAURBANAURBANA

· Construção de 19 obras de estruturação e
requalificação urbana, em 17 municípios, no
âmbito do Monitoramento de Ações e Projetos
Prioritários - MAPP CIDADES.

· Construção de obras de infra-estrutura e
requalificação urbana, em 10 municípios, no
âmbito do Programa de Cooperação
Federativa - PCF.

· Início da implantação do PROMURB –
Maranguapinho, compreendendo a
construção de barragem em Maracanaú,
dragagem e urbanização de áreas ao longo
do rio, no âmbito do PAC.

· Início da implantação do PROMURB –
Cocó, compreendendo a construção de
barragem e dragagem do rio, no âmbito do
PAC.

· Indicação de projetos de estruturação e
requalificação urbana a serem
implementados nos 18 primeiros meses de
vigência do Programa Cidades do Ceará, e
elaboração de projetos básicos, executivos e
ambientais, dessas intervenções.

FORFORFORFORFORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTO DOS ARRANJOSO DOS ARRANJOSO DOS ARRANJOSO DOS ARRANJOSO DOS ARRANJOS

PRODUTIVOS LOCAIS – APLPRODUTIVOS LOCAIS – APLPRODUTIVOS LOCAIS – APLPRODUTIVOS LOCAIS – APLPRODUTIVOS LOCAIS – APLsssss

· Elaboração de 8 Termos de Referência
relativos a projetos produtivos, para captação
de recursos externos, para fortalecer APLs em
regiões estratégicas do Estado.

· Seleção e implantação de projetos
produtivos, com recursos do FECOP, segundo
critérios estabelecidos no Termo de Referência,
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para atender a demanda de municípios com
baixo IDH, gerando ocupação, emprego e
renda, bem como fortalecendo a base
econômica regional.

· Coordenação de 8 capacitações (cursos ou
seminários) de produtores, com o objetivo de
fortalecer o capital social e a governança
local.

· Desenvolvimento de ações (capacitações,
seminários, missões) para o fortalecimento do
Núcleo Estadual de Apoio aos APLs,
contribuindo para a formulação dos Planos
de Desenvolvimento dos APLs, em regiões
estratégicas.

· Definição das intervenções de fortalecimento
de APLs da Região do Cariri Central, no
âmbito do Programa Cidades do Ceará,
identificando os atores foco das capacitações
empresariais e operacionais propostas.

· Definição de desenho, estrutura e gestão do
Centro de Inovação Tecnológica, no âmbito
do Programa Cidades do Ceará, e
articulação com instituições para a formação
de parcerias e apoio ao setor de inovação
tecnológica, com foco no setor calçadista.

· Elaboração do desenho de um fundo de aval
para micro e pequenas empresas de
calçados, no âmbito do Programa Cidades
do Ceará.

FORFORFORFORFORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTO DO DO DO DO DA GESTÃOA GESTÃOA GESTÃOA GESTÃOA GESTÃO

MUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPALALALALAL

· Implantação de um Programa de capaci-
tação de gestores e técnicos municipais, com
definição dos temas, órgãos, entidades e
beneficiários das capacitações.

AAAAATUTUTUTUTUAÇÃO DOS CONSELHOSAÇÃO DOS CONSELHOSAÇÃO DOS CONSELHOSAÇÃO DOS CONSELHOSAÇÃO DOS CONSELHOS
REPRESENTREPRESENTREPRESENTREPRESENTREPRESENTAAAAATIVTIVTIVTIVTIVOS DOS DOS DOS DOS DA SOCIEDA SOCIEDA SOCIEDA SOCIEDA SOCIEDADE CIVILADE CIVILADE CIVILADE CIVILADE CIVIL

· Reestruturação do Conselho da Região
Metropolitana de Fortaleza - CDM.

· Criação do Aglomerado Urbano do
CRAJUBAR.

· Estruturação do Conselho Deliberativo do
Aglomerado Urbano do CRAJUBAR.

· Criação do Conselho Estadual das Cidades.

· Criação do Conselho Estadual de Habitação
de Interesse Social.

· Instalação de 5 Escritórios de Desen-
volvimento Regional nas regiões do Baixo
Jaguaribe e Ibiapaba, para dar suporte à
elaboração do Programa Desenvolvimento
Urbano de Pólos Regionais e 5 (cinco)
Escritórios de Desenvolvimento Regional:
Centro Sul, Vale do Curu (Canindé),
Inhamuns, Sertão Central e Vale do Coreaú
(Camocim), com o objetivo de implementar
a política de desenvolvimento e integração
regional;

· Apoio à implantação de Consórcios
Públicos, com o objetivo de criar a cultura de
ações conjuntas (associadas) para resolução
de problemas de caráter regional;

· Coordenação da realização de seminários,
reuniões e encontros temáticos de apoio ao
desenvolvimento regional, com vistas a
fortalecer o capital social e institucional das
regiões

· Elaboração e implantação do projeto de
capacitação continuada para os conselheiros
dos Conselhos de Desenvolvimento Regional,
buscando fortalecer a participação dos
conselheiros e a implantação das Câmaras
técnicas.
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EDUCAÇÃO SUPERIOR, CIÊNCIA, TECNOLEDUCAÇÃO SUPERIOR, CIÊNCIA, TECNOLEDUCAÇÃO SUPERIOR, CIÊNCIA, TECNOLEDUCAÇÃO SUPERIOR, CIÊNCIA, TECNOLEDUCAÇÃO SUPERIOR, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOOGIA E INOOGIA E INOOGIA E INOOGIA E INOVVVVVAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

Visando contribuir para o atendimento dos
resultados estratégicos adotados pelo
Governo do Estado na área da Ciência,
Tecnologia e Educação Superior, foram
desenvolvidas ações com o objetivo de
melhorar o desempenho dos professores da
rede pública de ensino e elevar o perfil
educacional da população, com ênfase na
Educação Superior e na Educação
Profissional.

Nesse contexto, está sendo realizada a
capacitação de professores leigos, com
financiamento mediante o aporte de recursos
do Fundo de Combate à Pobreza (FECOP).
Os cursos estão sendo ministrados pelas
universidades públicas estaduais, totalizando,
em 2007, 884 professores beneficiados com
bolsas para participação nesses cursos.

O quantitativo de pessoas beneficiadas com
educação profissional obteve um incremento
no número de técnicos formados, que passou
de 109, em 2006, para 196, em 2007, bem
como no número de tecnólogos formados,
que passou de 293, em 2006, para 302,
em 2007. Nos cursos de extensão
tecnológica houve o treinamento de 33.201
pessoas.  As matrículas nos cursos de
Especialização totalizaram 7.898, em 2007;
no Mestrado, passaram de 801, em 2006,
para 572 em 2007, e no Doutorado, de 131,
em 2006, para 235, em 2007.

Com referência ao resultado estratégico, que
prevê a Elevação do PElevação do PElevação do PElevação do PElevação do Perfil de Perfil de Perfil de Perfil de Perfil de Produçãoroduçãoroduçãoroduçãorodução
do Conhecimento dos Pdo Conhecimento dos Pdo Conhecimento dos Pdo Conhecimento dos Pdo Conhecimento dos Profissionais derofissionais derofissionais derofissionais derofissionais de
Nível SuperiorNível SuperiorNível SuperiorNível SuperiorNível Superior, , , , , o número de trabalhos
científicos publicados, em 2007, atingiu a
marca de 2.007 trabalhos, contra 1.763, em
2006.

As ações que apoiam o CrescimentoCrescimentoCrescimentoCrescimentoCrescimento
Econômico com Sustentabilidade,Econômico com Sustentabilidade,Econômico com Sustentabilidade,Econômico com Sustentabilidade,Econômico com Sustentabilidade,
apresentaram aumento no número de
consultas sobre Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Tempo e Clima, passando de
315.034, em 2006, para 536.639, em
2007.

O resultado de Melhoria de PMelhoria de PMelhoria de PMelhoria de PMelhoria de Processos erocessos erocessos erocessos erocessos e
PPPPProdutos nas Micro e Produtos nas Micro e Produtos nas Micro e Produtos nas Micro e Produtos nas Micro e Pequenasequenasequenasequenasequenas
Empresas Localizadas no Interior doEmpresas Localizadas no Interior doEmpresas Localizadas no Interior doEmpresas Localizadas no Interior doEmpresas Localizadas no Interior do
EstadoEstadoEstadoEstadoEstado apresentou 8  arranjos produtivos
locais constituídos e em operacionalização
em 2007, contra apenas 4, em 2006. Por
sua vez, foi de 87 o número de empresas
incubadas em 2007, contra 76, em 2006.

O número de depósitos de patentes, indicador
utilizado para avaliar a Elevação do NívelElevação do NívelElevação do NívelElevação do NívelElevação do Nível
de Inovação Tde Inovação Tde Inovação Tde Inovação Tde Inovação Tecnológica para oecnológica para oecnológica para oecnológica para oecnológica para o
Crescimento SustentávelCrescimento SustentávelCrescimento SustentávelCrescimento SustentávelCrescimento Sustentável, apresentou, no
período de janeiro a julho do corrente ano,
um total de 51 depósitos efetuados, com
estimativas de chegar a 95 depósitos até o
final de 2007.

O resultado setorial Elevação daElevação daElevação daElevação daElevação da
Competit ividade das EmpresasCompetit ividade das EmpresasCompetit ividade das EmpresasCompetit ividade das EmpresasCompetit ividade das Empresas
Cearenses através da InovaçãoCearenses através da InovaçãoCearenses através da InovaçãoCearenses através da InovaçãoCearenses através da Inovação
TTTTTecnológica ecnológica ecnológica ecnológica ecnológica revela que o número de
empresas assistidas com difusão/
transferência de tecnologias correspondeu a
31 empresas, em 2007, contra 27, em
2006.

2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

CIÊNCIA E TECNOLOGIACIÊNCIA E TECNOLOGIACIÊNCIA E TECNOLOGIACIÊNCIA E TECNOLOGIACIÊNCIA E TECNOLOGIA

IIIIINOVAÇÃONOVAÇÃONOVAÇÃONOVAÇÃONOVAÇÃO T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA

····· Promovida a participação de
empreendedores de empresas incubadas em
cursos de capacitação, em parceria com
SEBRAE, EMBRAPA, MAPA, nas áreas de
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contabilidade empresarial, interpretação da
ISO 22000, PIF Caju, extensão em logística
empresarial, produção mais limpa, rotinas
trabalhistas e gestão de negócios
empresariais.

····· Dentre os resultados obtidos pelo projeto
“Arranjo Produtivo Local de Base Mineral da
Cerâmica Vermelha do Baixo Jaguaribe”,
desenvolvido pelo Nutec, com o apoio da
FINEP, destacam-se a realização de 60
amostras de matérias-primas e massas
cerâmicas, 30 ensaios de caracterização
tecnológica, coleta de 60 amostras de
produtos, realização de 20 ensaios físico-
químicos para a verificação da adequação
às normas técnicas da ABNT, com a
participação de 33 empresas nessas ações.

····· O desenvolvimento do projeto “Arranjo
Produtivo Local da Cerâmica Vermelha de
Russas”, também desenvolvido pelo Nutec
com o apoio da FINEP, envolveu a construção
de um protótipo de forno no município de
Russas, contemplando tanto o
aproveitamento energético em todo o
processo de queima, como também a
recuperação do calor para a secagem da
matéria-prima, com a participação de três
empresas no projeto.

····· O Programa de Apoio Tecnológico à
Exportação, desenvolvido pelo NUTEC, com
o apoio da FINEP, propiciou a adequação de
24 produtos para exportação, mediante o
aporte tecnológico, consultorias, análises
laboratoriais e serviços dirigidos, beneficiando
18 micros, pequenas e médias empresas dos
setores de floricultura, fruticultura, alimentos,
ceras vegetais e cosméticos. Os mercados de
destino são: Holanda, Portugal, EUA,
Canadá, Alemanha, Inglaterra e Itália
(América do Norte e Europa) e também países
do Mercosul;

····· Desenvolvimento de tecnologia para

processamento de biodiesel a partir de
oleaginosas regionais, vísceras de peixes e de
óleos residuais para diversificação de
matérias-primas;

····· Divulgação do Programa Biodiesel do Nutec
em 9 eventos no Ceará, Maranhão e Distrito
Federal.

EDUCAÇÃO SUPERIOREDUCAÇÃO SUPERIOREDUCAÇÃO SUPERIOREDUCAÇÃO SUPERIOREDUCAÇÃO SUPERIOR

EEEEENSINONSINONSINONSINONSINO

····· Atualmente a UECE oferece 32 Cursos de
Graduação em Fortaleza e 29 distribuídos
em municípios do Interior do Estado, nas
modalidades de Bacharelado e Licenciatura
Plena e em Programas Especiais de Formação
de Professores e Cursos de nível superior
(seqüenciais);

····· A UVA matriculou 6.315 alunos no semestre
2007.1 e 6.222 no semestre 2007.2,
distribuídos nos 22 cursos de graduação –
licenciatura e bacharelado - e 1 de
graduação tecnológica;

····· Concessão de outorga de grau a 508
concludentes dos 22 cursos de graduação
da UVA – licenciatura e bacharelado e 01 de
graduação em tecnologia;

PPPPPÓSÓSÓSÓSÓS-----GGGGGRADURADURADURADURADUAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     EEEEE P P P P PESQUISAESQUISAESQUISAESQUISAESQUISA

····· Oferta, pela UVA, de 49 cursos de pós-
graduação Lato sensu, em Sobral e em outros
municípios, com 6.084 alunos matriculados,
bem como de Mestrado Acadêmico em
Zootecnia, iniciado em 2006, com 16 alunos
matriculados;

····· O total de matrículas nos cursos de pós-
graduação da Uece correspondeu a 1.817,
na Especialização, 546, no Mestrado e 235,
nos cursos de Doutorado

····· Concessão de 81 bolsas de iniciação
científica a alunos de onze cursos de
graduação da UVA, com vistas a apoiar as
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atividades de pesquisa de alunos e docentes,
sendo 25 do CNPq e 56 da FUNCAP;

····· Quinze projetos em execução na UVA, com
financiamento do CNPq, FINEP, FUNCAP e
BNB, nas áreas do conhecimento de Ciências
Agrárias, Biológicas, Exatas e da Terra,
Humanas e da Saúde e Engenharias;

EEEEEXTENSÃOXTENSÃOXTENSÃOXTENSÃOXTENSÃO

····· Realização do III Congresso Internacional
sobre Patologia e Recuperação de Estruturas
– CINPAR 2007, em parceria com o Instituto
de Estudos dos Materiais de Construção –
IEMAC e o Instituto Brasileiro do Concreto –
IBRACON, com apoio da SECITECE;

····· Alfabetização pela UVA de 432 jovens e
adultos e capacitação de 30 alfabetizadores
dentro do Programa Alfabetização Solidária,
em parceria com o Governo Federal;

····· Alfabetização de 40.922, pela UECE, dentro
do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, que
tem o objetivo de abolir o analfabetismo no
Brasil até 2010;

····· Qualificação de 800 pessoas, no Ceará,
dentro do PROJETO DE INCLUSÃO DA
INFORMÁTICA (PROINFO), desenvolvido
pela Uece, que oferece modernos cursos de
informática aplicada, direcionados às
necessidades apresentadas pelo mercado de
trabalho;;;;;

····· Qualificação, pela Uece, de 4.840 pessoas,
sendo 240 do Ensino Médio e 4.600 do
primeiro segmento do Ensino Fundamental,
dentro do PROJETO DE EDUCADORES DE
ASSENTAMENTO RURAIS EM ÁREA DE
REFORMA AGRÁRIA DO CEARÁ
(PRONERA). Esse projeto promove a
formação de educadores habilitados em
magistério de nível médio, para alfabetização
de jovens e adultos, como forma de
impulsionar o desenvolvimento local e
regional sustentável, contribuindo com o

processo de escolarização e organização
social dos assentados, em 55 municípios, e
277 assentamentos, oferecendo instrumentos
necessários para a compreensão e
transformação da realidade do campo,
proporcionando aos assentados acesso à pós-
alfabetização até a 4ª série do 1º segmento
do Ensino Fundamental;

FFFFFOMENTOMENTOMENTOMENTOMENTOOOOO     ÀÀÀÀÀ A A A A AMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃO     EEEEE M M M M MODERNIZAÇÃOODERNIZAÇÃOODERNIZAÇÃOODERNIZAÇÃOODERNIZAÇÃO     DDDDDAAAAA

IIIIINFRANFRANFRANFRANFRA-E-E-E-E-ESTRUTURASTRUTURASTRUTURASTRUTURASTRUTURA

····· A FUNCAP investiu recursos oriundos do
Tesouro Estadual, visando apoiar o processo
de renovação, modernização ou implantação
de laboratórios, aquisição de material
bibliográfico e de outras ações que venham
a contribuir na realização de pesquisas
científicas ou tecnológicas nas universidades
e instituições de pesquisa do Estado do
Ceará.

FFFFFOMENTOMENTOMENTOMENTOMENTOOOOO     AAAAAOOOOO E E E E ENSINONSINONSINONSINONSINO

····· Investimento de recursos para apoiar 1.124
bolsas de Pós-Graduação, 1.600 de
Iniciação Científica ou Tecnológica e 1.360
de Transferência de Tecnologia.

····· Apoio a 66 eventos de intercâmbio técnico-
científico.

FFFFFOMENTOMENTOMENTOMENTOMENTOOOOO     ÀÀÀÀÀ P P P P PESQUISAESQUISAESQUISAESQUISAESQUISA

····· Foram contemplados 41 projetos de
pesquisa dentro do Programa de
Desenvolvimento Científico e Regional – DCR,
que visa contribuir para a fixação de doutores
em instituições públicas e privadas de ensino
superior e pesquisa do Estado do Ceará.

····· Foram apoiadas 127 pesquisas no âmbito
do Programa de Primeiros Projetos – PPP, que
visa apoiar a instalação, modernização,
ampliação ou recuperação da infra-estrutura
de pesquisa científica e tecnológica nas
instituições públicas de ensino e pesquisa,
bem como dar suporte à fixação de jovens
pesquisadores e nucleação de novos grupos.
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····· Dentro do Programa de Apoio a Núcleos de
Excelência – PRONEX, , , , , foram contemplados
7 projetos de pesquisa, executados mediante
Convênios firmados com a Fundação
Cearense de Pesquisa e Cultura – FCPC e o
Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da
UECE – IEPRO.

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO P P P P PROFISSIONALROFISSIONALROFISSIONALROFISSIONALROFISSIONAL

····· Capacitação profissional de 2.100 jovens
e adultos nos 7 Centros Digitais do Ceará,
mantidos nos municípios de Amontada,
Massapê, Pires Ferreira, Poranga, Barreira,
Santana do Cariri e Caririaçu, com o objetivo
de promover a inclusão digital;

····· Atendimento a 780 produtores rurais, em
12 municípios do Estado, com capacitação
nas áreas de associativismo e gestão rural,
uso e manutenção de secador solar e práticas
de produção de cera, papel e peças
artesanais, no âmbito do Projeto de
Transferência de Tecnologias, a partir da
utilização da Palha de Carnaúba;

····· Oferta, pelas Faculdades Centec de Sobral,
Limoeiro do Norte e Cariri, de cursos
superiores de tecnologia, nas áreas de
Eletromecânica, Recursos Hídricos e
Irrigação, Saneamento Ambiental, Tecnologia
em alimentos de origem vegetal e Tecnologia
em alimentos de origem animal, alcançando
92% da meta referente ao número de
matrículas atendidas, ou seja, foram
efetuadas 1.524 matrículas das 1.659
planejadas; foram beneficiados 31.665
trabalhadores, jovens e adultos, com difusão
de tecnologias geradas e adaptadas pela
pesquisa.

····· Matrícula de 1.562 alunos nos Cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
realizados nos CVTECs e  FATECs, nas áreas
dos diversos cursos ofertados; foram  ainda
capacitados  2.346 professores da rede
pública, na área de Ciências, tendo sido

aplicadas 32.154 horas em práticas
laboratoriais  para os alunos das escolas
pública de ensino.

MMMMMEIOEIOEIOEIOEIO A A A A AMBIENTEMBIENTEMBIENTEMBIENTEMBIENTE

····· Realização de análises para monitoramento
da qualidade da água dos açudes, barragens
e águas residuárias e estações de tratamento,
com o objetivo de evitar a proliferação de
doenças hídricas, assim como a eutrofização
dos sistemas aquáticos, beneficiando a
comunidade rural e urbana dos seguintes
municípios: Fortaleza, Pentecoste, Caucaia,
Maranguape, Pacatuba, Aquiraz,
Maracanaú, Eusébio, Guaiuba, Itaitinga,
Chorozinho, Pacajus, Horizonte e São
Gonçalo do Amarante, com a emissão de
490 relatórios técnicos e a realização de
12.550 ensaios.

····· Mapeamento de todos os espelhos d’água
do Brasil, com tamanho igual ou maior que
20ha, totalizando 23.027 espelhos e, no
Nordeste, até 5 ha, totalizando 4.232
espelhos acima de 20ha e 16.741 acima de
5ha, usando-se técnicas de sensoriamento
remoto e geoprocessamento.

····· Realização do diagnóstico, implantação da
rotina do monitoramento socioeconômico e
execução de obras e estudos físicos para o
monitoramento biofísico, visando à
recuperação de 4 microbacias hidrográficas,
na Serra de Baturité e Sertões de entorno.

RRRRRECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS H H H H HÍDRICOSÍDRICOSÍDRICOSÍDRICOSÍDRICOS

····· Desenvolvimento de uma plataforma
generalizada para análise de concessão de
outorga para captação de água e para
lançamento de efluente, que possa ser
utilizada em qualquer bacia hidrográfica,
com variadas características físicas e
ambientais.

····· Desenvolvimento de metodologia para
prospecção de água subterrânea em
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ambientes geológicos da região cristalina do
Semi-Árido do Brasil, utilizando a integração
de técnicas de geoprocessamento e uso
conjugado de métodos geofísicos.

MMMMMETEOROLETEOROLETEOROLETEOROLETEOROLOGIAOGIAOGIAOGIAOGIA     EEEEE M M M M MONITONITONITONITONITORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTOOOOO

····· Elaboração do Manual da Rede
Pluviométrica (Histórico e Localização),
Climatologia de Chuva dos Postos da
Funceme e apresentação gráfica.

····· Realização de monitoramento de
temperatura e umidade relativa do ar junto
aos locais do experimento do Dengue.

CCCCCONSULONSULONSULONSULONSULTTTTTORIAORIAORIAORIAORIA     EEEEE A A A A ASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA

····· Instalação de moderna linha de inspeção
veicular no Laboratório de Inspeção e
Segurança Veicular mantido pelo NUTEC,
base para a ampliação e o treinamento do
pessoal necessário ao processo de expansão
da inspeção veicular no Estado do Ceará, em
parceria com o DETRAN, com recursos
oriundos da FINEP, visando à diminuição de
acidentes e a redução do nível de emissão de
gases poluentes.

····· Atuação do Laboratório Hidropneumático,
como laboratório certificado pelo INMETRO
na prestação de serviços de requalificação de
cilindros veiculares de aço sem costura, em
conformidade com a norma NBR 12274/
1994. Foram emitidos 283 certificados, em
2007, tendo sido revalidados mediante
realização de auditoria e  revisão do Manual
da qualidade de procedimentos técnicos e
administrativos.

2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

GESTÃO E PLANEJAMENTGESTÃO E PLANEJAMENTGESTÃO E PLANEJAMENTGESTÃO E PLANEJAMENTGESTÃO E PLANEJAMENTOOOOO
INSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONALINSTITUCIONAL

····· Implantação da Gestão de Controle de
Gastos no Nutec, com o objetivo de propiciar
a melhoria contínua dos processos internos
da Instituição, bem como reduzir os custos

institucionais, visando garantir a eficiência dos
programas da instituição pelo controle das
despesas gerais, com a utilização de
indicadores institucionais e da qualidade.

····· Aprovação, por unanimidade, pela
Assembléia Legislativa do Ceará, em sessão
plenária do dia 14 de novembro de 2007,
da criação do Conselho Estadual de Ciência,
Tecnologia e Inovação (CECT&I), com as
atribuições de estabelecer as diretrizes e metas
para formulação, pelo governo do Estado, da
política estadual de ciência, tecnologia e
inovação, avaliar o plano estadual de ciência,
tecnologia e inovação, acompanhar e
fiscalizar o seu cumprimento, dentre outras
atribuições;

····· Mais de 10 reuniões entre a SEPLAG,
SECITECE e Sindicato de professores das
universidades para a elaboração e negociação
do novo Plano de Cargos, Carreira e Salário,
sendo que a proposta apresentada pelo
Governo  não foi aceita pela representação
da categoria, culminando com a greve
deflagrada em novembro, com
conseqüências para toda comunidade
universitária.

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE

····· Realização do Monitoramento socioeco-
nômico e biofísico das técnicas de
recuperação implementadas nas 4
microbacias hidrográficas, nos rios Cangati
(Canindé) e Pesqueiro (Aratuba), e riachos
Batoque, no município de Paramoti, e
Salgado/Oiticica, nos municípios de
Palmácia/Pacoti.

····· Continuidade aos estudos e monitoramento
por meio de mapeamentos executados com
as imagens de satélite, para acompanhar o
desenvolvimento da carcinicultura, gerando
mais subsídios aos pesquisadores e
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empreendedores da atividade nos Estados do
Ceará, Piauí e Maranhão.

····· Classificação e mapeamento das áreas
degradadas susceptíveis aos processos de
desertificação em outras áreas do Estado do
Ceará, e recuperação de áreas degradadas
em municípios do Baixo Jaguaribe – CE.

RECURSOS HÍDRICOSRECURSOS HÍDRICOSRECURSOS HÍDRICOSRECURSOS HÍDRICOSRECURSOS HÍDRICOS

····· Realização de Estudo da Qualidade das
Águas Superficiais e Subterrâneas do
Perímetro de Irrigação de Morada Nova –
Ceará, avaliando os impactos ambientais do
uso de agroquímicos e possibilidades de reúso
das águas de drenagem.

····· Realização de estudo sobre a dinâmica dos
aqüíferos aluviais superficiais do sertão semi-
árido (Brasil, Ceará).

····· Desenvolvimento, implementação e
avaliação, de forma participativa, das técnicas
e estratégias sustentáveis de exploração dos
pequenos aqüíferos aluviais para usos
múltiplos, adaptadas à realidade
socioeconômica local.

METEOROLMETEOROLMETEOROLMETEOROLMETEOROLOGIA E MONITOGIA E MONITOGIA E MONITOGIA E MONITOGIA E MONITORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTOOOOO

····· Melhoramento do Sistema de
Monitoramento, com a instalação de radar
meteorológico, em Quixeramobim, e
modernização do radar de Fortaleza.

····· Realização de estudo do potencial eólico,
para definição da localização detalhada de
parques eólicos no norte do Nordeste
brasileiro.

····· Monitoramento dos dados hidrometeo-
rológicos da Região do Castanhão.

EDUCAÇÃO SUPERIOREDUCAÇÃO SUPERIOREDUCAÇÃO SUPERIOREDUCAÇÃO SUPERIOREDUCAÇÃO SUPERIOR

EEEEEXTENSÃOXTENSÃOXTENSÃOXTENSÃOXTENSÃO

····· Estabelecimento de intercâmbio entre a Uece
e universidades e instituições de 10 países,

objetivando firmar parcerias nas áreas
técnica, cientifica e cultural.

····· Fortalecimento do direcionamento de
estágios extracurriculares dos cursos de
graduação da Uece, para atender as
carências das comunidades, com a criação
de 200 vagas.

····· Expansão e integração das ações de
Extensão da Uece com a graduação e a
pesquisa, notadamente com a criação de um
Fórum de Ensino, Pesquisa e Extensão e
implantação do Sistema de Informações de
Extensão das Universidades Brasileiras - SIEX.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICAINOVAÇÃO TECNOLÓGICAINOVAÇÃO TECNOLÓGICAINOVAÇÃO TECNOLÓGICAINOVAÇÃO TECNOLÓGICA

····· Dentre as ações de incubação de empresas
de base tecnológica, prevê-se a Incubação
no PAR-TEC de 15 novas empresas, a
realização de 20 novos cursos de
capacitação e consultoria, a inserção de cinco
micro e pequenas empresas de forma
competitiva no mercado (atualmente em fase
de desenvolvimento de produtos/processos);

····· Início do INOVACON IV, Programa de
Inovação Tecnológica na Indústria da
Construção Civil, coordenado pelo Nutec,
apoiando 14 empresas engajadas do setor
em programas de melhoria da qualidade;

PESQUISAPESQUISAPESQUISAPESQUISAPESQUISA

····· Conclusão da Usina Contínua e aquisição
de novos equipamentos para o Laboratório
de Referência em Biocombustíveis (LARBIO),
capacitando-o a atender todas as análises
exigidas pela ANP, oferecer capacitação de
recursos humanos e serviços às usinas de
biodiesel e extratores de óleo da região;

····· Produção de 180.000 litros de biodiesel
para atender frota cativa empresarial e
governamental e para a realização de testes
em 17 ônibus da frota urbana de Fortaleza,
motores estacionários e geradores;
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APOIO TECNOLÓGICO À EXPORAPOIO TECNOLÓGICO À EXPORAPOIO TECNOLÓGICO À EXPORAPOIO TECNOLÓGICO À EXPORAPOIO TECNOLÓGICO À EXPORTTTTTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

····· Prospecção, realização e conclusão de 63
adequações, totalizando 50 empresas e 100
adequações tecnológicas de produtos do
agronegócio e da indústria direcionados para
exportação, promovendo mudanças
inovadoras nos processos produtivos,
embalagem e design;

····· Lançamento do NUTEC EXPORT: sistema
de gestão integrada que visa soluções
tecnológicas de inovação e apoio à
exportação e que deverá atuar junto a
empresas de todos os portes e segmentos,
objetivando a auto-sustentabilidade
financeira;

CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADECERTIFICAÇÃO DA QUALIDADECERTIFICAÇÃO DA QUALIDADECERTIFICAÇÃO DA QUALIDADECERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE

····· Para as atividades referentes à Inspeção
Veicular, a meta proposta é de 800 inspeções
técnicas e a efetivação de parceria com o
DETRAN Ceará para a instalação de
unidades de inspeção em Fortaleza e cidades
do interior;

····· Quanto à Inspeção de Cilindros Veiculares
(GNV), tenciona-se emitir 350 certificados de
requalificação no Laboratório
Hidropneumático, renovar a certificação junto
ao INMETRO e modernizar alguns
equipamentos, tais como: medidor de
espessura de cilindros, camisa d’água em aço
inox e reservatório de coleta de óleos;

····· Implantação do laboratório do mel, que
contribuirá para o reconhecimento do NUTEC
como centro de referência institucional no
controle de qualidade de mel, com a
elaboração de laudos técnicos viabilizando
elevação na pauta de exportação;

GESTÃOGESTÃOGESTÃOGESTÃOGESTÃO

IIIIINSTITUCIONALNSTITUCIONALNSTITUCIONALNSTITUCIONALNSTITUCIONAL

····· Realização de auto-avaliação institucional
na UVA, com apresentação de relatório à
direção da Instituição (Reitor, Vice-Reitor e Pró-
Reitores), Diretores de Centros e
Coordenadores de Cursos;

····· Levantamento, por amostragem, do perfil
socioeconômico, grau de vivência no ensino
e análise da adequação da estrutura física e
pedagógica dos cursos de graduação da
UVA, realizado junto aos alunos matriculados
do 2º ao penúltimo período dos 23 cursos
de graduação;

IIIIINFRANFRANFRANFRANFRA-E-E-E-E-ESTRUTURASTRUTURASTRUTURASTRUTURASTRUTURA

····· Atualização do acervo das bibliotecas
Central e Setoriais da Fundação Universidade
Regional do Cariri – URCA;

····· Modernização dos Laboratórios de
Informática e Informatização das bibliotecas
da Fundação Universidade Regional do Cariri
- URCA (Programa Otimização e Expansão
Ed. Superior);

····· Reforma do Museu de Paleontologia de
Santana do Cariri – URCA;

····· Ampliação do Centro de Ciências Biológicas
e da Saúde – URCA;

····· Construção do Ginásio Poliesportivo da
Universidade Regional do Cariri – URCA;

····· Reforma e Ampliação da Biblioteca Central
da Universidade Regional do Cariri – URCA;

····· Promoção de melhorias na Infra-estrutura
do Campus Avançado de Iguatu – URCA;

····· Construção do restaurante universitário –
URCA;

····· Construção da residência universitária –
URCA;

····· Modernização do Centro de Humanidades
da URCA.
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2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

Como parte da reforma administrativa
realizada no início da gestão, o Governo
criou o Conselho de Políticas e Gestão do
Meio Ambiente – CONPAM,  como forma
de reconhecer a relevância das questões
ambientais e dentro de uma visão inovadora.

A atual mudança na estrutura administrativa
possibilitou, de forma institucionalizada, a
articulação ordenada entre os diversos níveis
do Governo e a intersetorialização de
programas e projetos no âmbito estadual,
com o fito de assegurar-lhes a efetividade.

Visando à materialização da integração
proposta, o CONPAM é composto por
representantes da SEMACE, da Secretaria de
Recursos Hídricos, da Secretaria do
Desenvolvimento Agrário, da Secretaria de
Turismo, da Secretaria das Cidades, do
Conselho de Desenvolvimento Econômico,
além de representantes da Assembléia
Legislativa, da Sociedade Civil, de duas
organizações não-governamentais, e, de
forma imprescindível, da Procuradoria-geral
do Estado, todos com assento no Conselho
e direito à voz.

O CONPAM reuniu-se ordinariamente em
seis oportunidades, com o fim de avaliar,
propor, recomendar projetos, atividades e
ações de cunho interinstitucional e
intersetorial. A estrutura organizacional do
Conselho está expressa no Decreto Estadual
nº 28.642/2007, cujo objetivo está pautado
na luta em defesa do meio ambiente.

As Políticas de Gestão do Meio Ambiente
buscam os seguintes resultados: Participação
Cidadã com Princípios de Sustentabilidade,
Melhoria da Qualidade dos Recursos
Ambientais, Fortalecimento da Gestão

Ambiental e Proteção e Conservação da
Biodiversidade do Estado do Ceará, , , , , com
índices positivos conquistados , no ano de
2007, conforme a seguir apresentado.

O Plano Nacional de Prevenção, Preparação
e Resposta Rápida a Emergências Ambientais
com Produtos Químicos Perigosos - P2R2
instrumentalizou e ofereceu ferramentas aos
órgãos públicos, ao setor privado e à
comunidade, preparando-os para a
prevenção de ocorrência de acidentes com
produtos químicos perigosos.

Nesse sentido, o     Conselho de Políticas e
Gestão do Meio Ambiente - CONPAM está
executando, em parceria com a
Superintendência Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE, a Secretaria Estadual de Saúde
(SESA) e a Coordenadoria da Defesa Civil do
Estado, o projeto     Identificação das Áreas de
Risco de Acidentes com Produtos Químicos
Perigosos no Estado do Ceará, o qual tem o
apoio do Ministério do Meio Ambiente , por
meio do Fundo Nacional do Meio Ambiente.

Quanto ao fortalecimento institucional do
Estado e dos Municípios, tem-se trabalhado
com esses últimos o processo de
descentralização da gestão ambiental, por
meio da elaboração e implantação dos
instrumentos necessários à execução da
política ambiental, em parceria com o
Ministério do Meio Ambiente, dentro do PNMA
III ( Programa Nacional de Meio Ambiente).

2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

POLÍTICA DE GESTÃO DOS RESÍDUOSPOLÍTICA DE GESTÃO DOS RESÍDUOSPOLÍTICA DE GESTÃO DOS RESÍDUOSPOLÍTICA DE GESTÃO DOS RESÍDUOSPOLÍTICA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOSSÓLIDOSSÓLIDOSSÓLIDOSSÓLIDOS

····· Sistematização das informações coletadas
no SIRES para elaboração do panorama dos
resíduos sólidos urbanos no Ceará.
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····· Elaboração de projeto visando à integração
das ações da política de gestão dos resíduos
sólidos, com propostas de implantação de
consórcios municipais.

POLÍTICA DE RECURSOS FLPOLÍTICA DE RECURSOS FLPOLÍTICA DE RECURSOS FLPOLÍTICA DE RECURSOS FLPOLÍTICA DE RECURSOS FLORESTORESTORESTORESTORESTAISAISAISAISAIS

····· Elaboração de projeto para implantação de
Viveiros de Mudas nos municípios, visando o

Gráficos dos Planos de Manejo de 2000 a 2007
Planos de Manejo 2000 a 2007

reflorestamento de áreas degradadas.

····· Implantação de 13 Planos de Manejo, em

12 municípios (Uruoca, Forquilha, Santana

do Acaraú, Crateús, Canindé, Paramotí,

Caridade, Mombaça, Ibaretama, Piquet

Carneiro, Jaguaretama e Barbalha),

totalizando uma área de 5.451,65 hectares.

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCOIDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCOIDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCOIDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCOIDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO

····· Identificação das áreas de risco, em 31 dos
184 municípios do Estado, onde se
encontram as áreas e/ou atividades que,
efetiva ou potencialmente, apresentam risco
de ocorrência de acidentes, envolvendo
produtos químicos perigosos e população
exposta.

····· Coleta de dados em áreas de risco de 80
unidades que desenvolvem atividades
potencialmente impactantes, instaladas nos
municípios de Fortaleza, Maracanaú,
Horizonte, Pacajus, Aquiraz, Pacatuba, Sobral,
Forquilha, Ubajara, Itarema, Paracuru,
Paraipaba, São Luiz do Curu, Uruburetama,
Aracati, Icapuí, Acarape, Redenção e Crateús.

PROJETPROJETPROJETPROJETPROJETO DE PREVENÇÃOO DE PREVENÇÃOO DE PREVENÇÃOO DE PREVENÇÃOO DE PREVENÇÃO,,,,,

MONITMONITMONITMONITMONITORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTOOOOO, CONTROLE DE, CONTROLE DE, CONTROLE DE, CONTROLE DE, CONTROLE DE

QUEIMADQUEIMADQUEIMADQUEIMADQUEIMADAS E COMBAAS E COMBAAS E COMBAAS E COMBAAS E COMBATE ATE ATE ATE ATE AOSOSOSOSOS

INCÊNDIOS - PREVINAINCÊNDIOS - PREVINAINCÊNDIOS - PREVINAINCÊNDIOS - PREVINAINCÊNDIOS - PREVINA

····· Realização de 20 apresentações do Projeto,
nas 20 regiões administrativas do Estado,
durante a realização de Seminários do
Programa Selo Município Verde.

····· Realização de 2 palestras sobre Queimadas
/Programa PREVINA,  nos municípios de
Palmácea e São Benedito.

····· Realização de 6 seminários de orientação
técnica aos produtores no que se refere ao
uso do fogo controlado para redução dos
focos de calor.
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ATIVIDADES

Autorização para desmatamento

Autorização para uso do fogo controlado

Autorização para transporte de MPOF

Autorização para Exploração Florestal

Autorização Ambiental

TOTAL DE AUTORIZAÇÕES

2007

104

17

11.580

36

5

11.742

2006

142

20

10.780

0

0

10.942

2005

551

85

6.394

0

0

7.030

2004

207

48

589

0

0

844

     MPOF - Matéria Prima de Origem Florestal

ATIVIDADES

Cadastro de consumidores de MPOF(*)

Renovação de Cadastro de Consumidores de MPOF(*)

Cadastro de produtos agrotóxicos

Registro de Estabelecimento que comercializam
agrotóxicos

2007

128

207

65

145

2006

120

134

163

174

2005

96

175

193

487

2004

97

72

146

173

MPOF – Matéria Prima de Origem Florestal

ATIVIDADE

Termos de Compromisso, Plantio, Referencia e Audiência

Blitz / Fiscalização

Área Autorizada – Desmatada (hectares)

Área Autorizada – Fogo Controlado (hectares)

Área Manejada (hectares)

Área Recuperada (hectares)

Reserva Legal (hectares)

Plano de Manejo Monitorado

Inspeção Técnica Realizada

Auto de Constatação

Relatório Técnico

Pareceres Técnicos

Espécie Vegetal Plantada

2007

277

318

8.837,33

602,00

12.897,69

28,00

26.720,60

77

252

360

496

244

103.729

Fonte: SEMACE / COFLO / NUCEF

PROJETPROJETPROJETPROJETPROJETO SELO SELO SELO SELO SELO MUNICÍPIO VERDE -O MUNICÍPIO VERDE -O MUNICÍPIO VERDE -O MUNICÍPIO VERDE -O MUNICÍPIO VERDE -
PSMVPSMVPSMVPSMVPSMV

····· Recuperação de áreas degradadas,
programas de educação ambiental,
implantação de projetos com reutilização de
água e reciclagem de lixo.

····· Criação de Conselhos Municipais, que

aumentaram de 36, em 2003, para 112, em
2007.

····· Execução do Programa constando de
análises feitas a partir dos indicadores de
avaliação por gestão, por desempenho e por
mobilização.

····· Realização de 21 seminários regionais.

POLÍTICA ESTPOLÍTICA ESTPOLÍTICA ESTPOLÍTICA ESTPOLÍTICA ESTADUADUADUADUADUAL DE CONTROLE DOS AGROAL DE CONTROLE DOS AGROAL DE CONTROLE DOS AGROAL DE CONTROLE DOS AGROAL DE CONTROLE DOS AGROTÓXICOSTÓXICOSTÓXICOSTÓXICOSTÓXICOS

· · · · · Atividades efetuadas pelos fiscais da Coordenadoria Florestal da SEMACE
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····· Pré-qualificação de 2 municípios  para avaliação “in loco”.

PROJETPROJETPROJETPROJETPROJETO DE DESENVO DE DESENVO DE DESENVO DE DESENVO DE DESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTO DO TURISMO NO NORDESTE (PRODETUR/NE)O DO TURISMO NO NORDESTE (PRODETUR/NE)O DO TURISMO NO NORDESTE (PRODETUR/NE)O DO TURISMO NO NORDESTE (PRODETUR/NE)O DO TURISMO NO NORDESTE (PRODETUR/NE)

····· Realização de 7 reuniões para formação dos Conselhos de Administração dos seguintes Centros
de Promoção Turístico / Ambiental – CPTA’s.

····· Elaboração dos Termos de Referência para contratação dos projetos de fixação e florestamento
de dunas nas seguintes localidades:

LOCALIDADE

Mocó

Lagoa Grande

Alagadiço

Bairro Boca do Poço

Dunas da Vila dos Pracianos, distrito de Marinheiro

Dunas da Taíba

Dunas da lagoa do Piancó

Dunas do Mundaú

Dunas da lagoa do Pecém

Dunas da lagoa das Cobras

Dunas da Lagoa do Mato, distrito de Baleia

Dunas de Paracuru

Dunas de Bitupitá

Dunas do Venâncio

Dunas do Capim-Açu

MUNICÍPIO

Paracuru

Paracuru

Paracuru

Paracuru

Itapipoca

São Gonçalo do Amarante

Trairí

Trairí

São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo do Amarante

Itapipoca

Paracuru

Barroquinha

Barroquinha

Barroquinha

SERVIÇO

fixação

fixação

fixação

fixação

fixação

fixação

fixação

fixação

florestamento

florestamento

florestamento

florestamento

fixação

fixação

fixação

PROJETPROJETPROJETPROJETPROJETO ZONEAMENTO ZONEAMENTO ZONEAMENTO ZONEAMENTO ZONEAMENTO ECOLÓGICOO ECOLÓGICOO ECOLÓGICOO ECOLÓGICOO ECOLÓGICO-----
ECONÔMICO DA ZONA COSTEIRA,ECONÔMICO DA ZONA COSTEIRA,ECONÔMICO DA ZONA COSTEIRA,ECONÔMICO DA ZONA COSTEIRA,ECONÔMICO DA ZONA COSTEIRA,
SERRAS ÚMIDSERRAS ÚMIDSERRAS ÚMIDSERRAS ÚMIDSERRAS ÚMIDAS E CAAAS E CAAAS E CAAAS E CAAAS E CAATINGA - ZEETINGA - ZEETINGA - ZEETINGA - ZEETINGA - ZEE

····· Desenvolvimento do projeto ZEE, incluindo
a elaboração de diagnóstico ambiental, que
contempla o mapeamento do uso e
ocupação das terras nos baixos cursos dos
rios do Estado do Ceará; estudo dos recursos
hídricos; estudos das condições
hidrodinâmicas; condições bióticas;
diagnóstico socioeconômico; aspectos
jurídicos; quantificação das áreas mapeadas;
concepção de um Banco de Dados espacial
em formato ARCVIEW e elaboração de um
plano de monitoramento.

PROJETPROJETPROJETPROJETPROJETO DE GESTÃO INTEGRADO DE GESTÃO INTEGRADO DE GESTÃO INTEGRADO DE GESTÃO INTEGRADO DE GESTÃO INTEGRADA DA DA DA DA DAAAAA
ORLA MARÍTIMA - PROJETORLA MARÍTIMA - PROJETORLA MARÍTIMA - PROJETORLA MARÍTIMA - PROJETORLA MARÍTIMA - PROJETO ORLAO ORLAO ORLAO ORLAO ORLA

····· Implementação do Projeto Orla, objetivando
compatibilizar as políticas ambiental e

patrimonial do Governo Federal no trato dos
espaços litorâneos, e descentralizar a gestão
da orla marítima pelo processo de
capacitação de gestores locais para
elaboração e implementação de planos de
Intervenção nessas áreas.

SISTEMA ESTSISTEMA ESTSISTEMA ESTSISTEMA ESTSISTEMA ESTADUADUADUADUADUAL DE UNIDAL DE UNIDAL DE UNIDAL DE UNIDAL DE UNIDADE DEADE DEADE DEADE DEADE DE

CONSERVAÇÃO SEUC - CECONSERVAÇÃO SEUC - CECONSERVAÇÃO SEUC - CECONSERVAÇÃO SEUC - CECONSERVAÇÃO SEUC - CE

····· Criação, pelo poder público nas esferas
federal, estadual, municipal e iniciativa
privada, de Unidades de Conservação de
diversas categorias, em todo o território
cearense.

····· Delimitação, regularização legal e
diagnóstico geoambiental da bacia do rio
Cocó, com vistas à implementação de ações
para a recuperação e revitalização daquele
Rio.
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····· Criação da Unidade de Conservação Sítio
Fundão (em fase de desapropriação).

CONFERÊNCIA ESTCONFERÊNCIA ESTCONFERÊNCIA ESTCONFERÊNCIA ESTCONFERÊNCIA ESTADUADUADUADUADUAL DO MEIOAL DO MEIOAL DO MEIOAL DO MEIOAL DO MEIO
AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE

····· Realização de 32 Conferências Municipais
ou Regionais, envolvendo 107 municípios.

REDE CEARENSE DE EDUCAÇÃOREDE CEARENSE DE EDUCAÇÃOREDE CEARENSE DE EDUCAÇÃOREDE CEARENSE DE EDUCAÇÃOREDE CEARENSE DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL DO CEARÁ - RECEBAAL DO CEARÁ - RECEBAAL DO CEARÁ - RECEBAAL DO CEARÁ - RECEBAAL DO CEARÁ - RECEBA

····· Elaboração e discussão do Projeto da Rede
Cearense de Educação Ambiental do Ceará
- RECEBA e discussão em fóruns qualificados,
dentre eles: CIEA - Comissão
interinstitucional de Educação Ambiental, BNB
e Encontro Nordestino de Educação
Ambiental, em João Pessoa/PB.

····· Sistematização das informações coletadas
nos mais variados espaços institucionais,
dentre eles a CIEA.

····· Elaboração um projeto, enquadrado no
MAPP, visando a aquisição de equipamentos
para estruturação da RECEBA.

····· Elaboração de um termo de referência para
a terceirização de técnicos para estruturação
da RECEBA.

CENTRO DE INFORMAÇÃO ECENTRO DE INFORMAÇÃO ECENTRO DE INFORMAÇÃO ECENTRO DE INFORMAÇÃO ECENTRO DE INFORMAÇÃO E
DOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTAÇÃO DE MEIO AMBIENTE -AÇÃO DE MEIO AMBIENTE -AÇÃO DE MEIO AMBIENTE -AÇÃO DE MEIO AMBIENTE -AÇÃO DE MEIO AMBIENTE -
CIDCIDCIDCIDCIDAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALALALALAL

····· Elaboração do termo de referência para

Dados comparativos de Inspeções Técnicas, Análises e pareceres Técnicos realizados,
Licenças Concedidas, de 2004 a Outubro de 2007.

Observações: Dados de 2007,  de janeiro a outubro. O índice de crescimento dos licenciamentos deve
ficar no mesmo patamar de 2006, ou seja, 94% da meta.

aquisição de 4.500 livros e publicações que
trabalhem a temática ambiental.

····· Elaboração de projeto para aquisição de
50 computadores destinados aos Centros de
Informação e Documentação, localizados em
vários municípios do Estado.

····· Formação de 220 professores em Educação
Ambiental, com carga horária de 180 horas,
por meio dos seguintes módulos: I. Educação
Ambiental, II. Gestão Ambiental, III.
Legislação Ambiental, IV. Projetos de
Educação Ambiental.

····· Formação de uma turma de 100
professores, incluindo representantes de
todos os CREDES (Centro de Desenvolvimento
da Educação) e Prefeituras com menor IDH
em Educação).

····· Realização de 25 cursos de Capacitação
para Multiplicadores em Educação
Ambiental, capacitando 898 novos Agentes
Multiplicadores, distribuídos em 22
municípios.

····· Realização de 1.905 licenças sendo: 298
Licenças Prévias, 363 Licenças de Instalações
e 1.244 Licenças de Operações.
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MONITMONITMONITMONITMONITORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOSO DOS RECURSOS HÍDRICOSO DOS RECURSOS HÍDRICOSO DOS RECURSOS HÍDRICOSO DOS RECURSOS HÍDRICOS

····· Realização do monitoramento semanal, de 31 praias em Fortaleza, e mensal, de 34 praias no
Interior do Estado, utilizando a medição do índice de balneabilidade.

····· Realização de cerca de 1.637 inspeções em veículos movidos a diesel, com o objetivo de cobrir
a circulação de automotores que se apresentam fora da escala de RINGELMANN, que mede a
qualidade do ar.

Quadro Comparativo Fumaça Negra de 2004 até Outubro de 2007.

Blitz / Veiculo Vistoriado

PROJETPROJETPROJETPROJETPROJETO DISQUE NAO DISQUE NAO DISQUE NAO DISQUE NAO DISQUE NATUREZATUREZATUREZATUREZATUREZA

····· Recebimento de 1.319 denúncias, com um
índice de apenas 21,3% improcedentes,
relacionadas à poluição sonora, hídrica e
atmosférica, uso indevido de agrotóxicos,
implantação de condomínio sem autorização,
construções irregulares, retirada e delimitação
com cercas em dunas, queimadas e
desmatamentos, dentre outros.

2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

····· Participação no Curso de Gestão Integrada
de Riscos Químicos, organizado pelo
Ministério do Meio Ambiente/MMA, realizado
no período de 19 a 21 de novembro/07, em
Brasília.

····· Elaboração do Termo de Referência para
contratação do projeto de construção do
Centro Regional de Gestão Integrada das
Unidades de Conservação - CEGUC, do
litoral oeste do Estado do Ceará, bem como
contratação de consultoria para elaboração
do Plano de Ação para o mesmo Projeto.

····· Elaboração do Plano de Trabalho do
Convênio SETUR/PRODETUR/CE II -
CONPAM.

····· Celebração de Convênio com a
Universidade Federal do Ceará - UFC,
visando à implementação das seguintes
Ações:

····· Elaboração da Minuta de Decreto de
Criação do SEUC.

····· Elaboração do Regimento Interno.

····· Criação do Conselho Gestor do SEUC.

····· Realização de oficinas regionais com
representação de órgãos governamentais
e organizações não-governamentais,
representantes de entidades classistas etc.

····· Realização de audiências públicas para
legitimação do sistema.

····· Estruturação do CGI para promoção
da articulação, integração e
fortalecimento da gestão das unidades de
conservação localizadas em território do
Ceará, e  proteção dos ecossistemas.
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····· Criação do Grupo de Trabalho interins-
titucional, para o Projeto de Revitalização
e Regularização do Parque do Cocó.

····· Elaboração do termo de Referência para
firmar convênio com a Universidade Federal
do Ceará, contendo as seguintes ações:

····· Relatório da situação atual do Parque do
Cocó.

····· Documento final contendo: caracte-
rização geoambiental da área do parque;
memorial descritivo da poligonal e da área
de amortecimento; carta-base na escala
de 1:10.000, com delimitação da área
do parque do Cocó e sua respectiva área
de amortecimento, e detalhamento na
escala de 1:2000.

····· Administração e preservação de 22 UCs
– Unidades de Conservação Estaduais,
inseridas numa área de 127.712,51
hectares.

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

PROGRAMA DE PROPROGRAMA DE PROPROGRAMA DE PROPROGRAMA DE PROPROGRAMA DE PROTEÇÃO DOSTEÇÃO DOSTEÇÃO DOSTEÇÃO DOSTEÇÃO DOS
RECURSOS AMBIENTRECURSOS AMBIENTRECURSOS AMBIENTRECURSOS AMBIENTRECURSOS AMBIENTAISAISAISAISAIS

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOSGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOSGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOSGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOSGESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAISSÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAISSÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAISSÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAISSÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS

····· Elaboração e publicação do Plano de
Implementação da Política de Resíduos Sólidos
no Estado do Ceará.

····· Elaboração dos Planos Municipais de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

····· Realização de 8 Seminários regionais para
orientação na elaboração dos planos
municipais.

····· Implementação de 8 Consórcios
municipais.

GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOSGESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOSGESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOSGESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOSGESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS
FLFLFLFLFLORESTORESTORESTORESTORESTAISAISAISAISAIS

····· Implantação de Viveiros de Mudas em 13
Municípios.

····· Realização de 2 cursos para capacitação
dos viveiristas.

····· Capacitação da equipe técnica da
EMATERCE para execução das ações
propostas do Convênio de Cooperação
técnica, visando a descentralização das ações
de licenciamento e fiscalização.

PREVENÇÃOPREVENÇÃOPREVENÇÃOPREVENÇÃOPREVENÇÃO, MONIT, MONIT, MONIT, MONIT, MONITORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTOOOOO,,,,,
CONTROLE DE QUEIMADCONTROLE DE QUEIMADCONTROLE DE QUEIMADCONTROLE DE QUEIMADCONTROLE DE QUEIMADAS E COMBAAS E COMBAAS E COMBAAS E COMBAAS E COMBATETETETETE
AOS INCÊNDIOS-PREVINAAOS INCÊNDIOS-PREVINAAOS INCÊNDIOS-PREVINAAOS INCÊNDIOS-PREVINAAOS INCÊNDIOS-PREVINA

····· Implantação de sala de situação, em
parceria com a FUNCEME.

····· Implementação do banco de dados do
PREVINA.

····· Formação de 5 brigadas contra incêndios.

IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO DEIDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO DEIDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO DEIDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO DEIDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO DE
ACIDENTES DOM PRODUTACIDENTES DOM PRODUTACIDENTES DOM PRODUTACIDENTES DOM PRODUTACIDENTES DOM PRODUTOS QUÍMICOSOS QUÍMICOSOS QUÍMICOSOS QUÍMICOSOS QUÍMICOS
PERIGOSOS - P2R2PERIGOSOS - P2R2PERIGOSOS - P2R2PERIGOSOS - P2R2PERIGOSOS - P2R2

····· Conclusão da identificação das áreas de
risco.

····· Estruturação do Banco de Dados e do
Sistema de Informações Geográficas.

····· Criação da Comissão Estadual de
Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a
Emergências Ambientais com produtos
Químicos Perigosos (CE-P2R2).

GGGGGESTÂOESTÂOESTÂOESTÂOESTÂO     DADADADADA P P P P POLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICA     DEDEDEDEDE C C C C CONTROLEONTROLEONTROLEONTROLEONTROLE     DEDEDEDEDE

AAAAAGROGROGROGROGROTÓXICOSTÓXICOSTÓXICOSTÓXICOSTÓXICOS

····· Reorganização/Revitalização e Regula-
rização da Comissão Estadual de
Agrotóxicos, visando promover a articulação
intersetorial e transdisciplinar das instituições
públicas responsáveis pela gestão da política
e controle de agrotóxicos no Ceará.

····· Avaliação da situação atual da Gestão dos
Agrotóxicos nos municípios do Ceará.

····· Elaboração e publicação do Plano de
Controle Integrado de Agrotóxicos para o
Ceará.
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····· Realização de 21 Oficinas Regionais para
capacitar os municípios quanto aos aspectos
legais e práticos do uso dos agrotóxicos, de
acordo com a Lei nº12.228/93 -
particularmente quanto às competências dos
órgãos de meio ambiente, saúde e
agricultura.

PPPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA     DEDEDEDEDE G G G G GESTÃOESTÃOESTÃOESTÃOESTÃO A A A A AMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTALALALALAL

EEEEESTRASTRASTRASTRASTRATÉGICATÉGICATÉGICATÉGICATÉGICA

Fortalecimento Institucional do Estado e dos
Municípios

····· Realização de 6 cursos e 12 oficinas para
capacitação dos técnicos dos municípios na
área de gestão ambiental.

····· Realização de Cooperação técnica com os
municípios para implementação de seus
sistemas de gestão ambiental municipal.

CCCCCERTIFICAÇÃOERTIFICAÇÃOERTIFICAÇÃOERTIFICAÇÃOERTIFICAÇÃO     DOSDOSDOSDOSDOS M M M M MUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOS     COMCOMCOMCOMCOM     OOOOO S S S S SELOELOELOELOELO

MMMMMUNICÍPIOUNICÍPIOUNICÍPIOUNICÍPIOUNICÍPIO V V V V VERDEERDEERDEERDEERDE – PSMV – PSMV – PSMV – PSMV – PSMV

····· Implantação de CONDEMAS, em 72
municípios do Estado.

····· Realização de 10 cursos e 10 oficinas para
capacitação dos técnicos dos CONDEMAS
municipais, na área de gestão ambiental,
objetivando qualificar, no mínimo, 60
municípios com o selo verde.

IIIIIMPLEMENTMPLEMENTMPLEMENTMPLEMENTMPLEMENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     DEDEDEDEDE A A A A AÇÕESÇÕESÇÕESÇÕESÇÕES A A A A AMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTAISAISAISAISAIS     NONONONONO

PPPPPÓLÓLÓLÓLÓLOOOOO T T T T TURÍSTICOURÍSTICOURÍSTICOURÍSTICOURÍSTICO - C - C - C - C - COSTOSTOSTOSTOSTAAAAA     DODODODODO S S S S SOLOLOLOLOL P P P P POENTEOENTEOENTEOENTEOENTE/////
PRODETURPRODETURPRODETURPRODETURPRODETUR

····· Elaboração e execução dos 15 projetos
referentes a florestamentos e fixação de
dunas.

····· Elaboração e execução do projeto do Centro
Regional de Gestão Integrada das Unidades
de Conservação - CEGUC, do litoral oeste
do Estado.

····· Implementação do Zoneamento Ecológico
e Econômico da Zona Costeira, Serras
Úmidas e Caatinga - Zee.

····· Realização de 5 cursos para os municípios
da Zona Costeira, visando à utilização do
ZEE, como instrumento de Gestão Ambiental,

e sua compatibilização com os Planos
Diretores Municipais.

PPPPPLANOSLANOSLANOSLANOSLANOS     DEDEDEDEDE I I I I INTERVENÇÃONTERVENÇÃONTERVENÇÃONTERVENÇÃONTERVENÇÃO     DADADADADA O O O O ORLARLARLARLARLA M M M M MARÍTIMAARÍTIMAARÍTIMAARÍTIMAARÍTIMA

(GERCO)(GERCO)(GERCO)(GERCO)(GERCO)

····· Criação, por Decreto, da Comissão Estadual
de Gerenciamento Costeiro.

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

PPPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA     DADADADADA B B B B BIODIVERSIDADEIODIVERSIDADEIODIVERSIDADEIODIVERSIDADEIODIVERSIDADE - PROBIO - PROBIO - PROBIO - PROBIO - PROBIO

····· Implantação do Sistema Estadual de
Unidades de Conservação – SEUC.

····· Sistematização das informações e dados de
todas as Unidades de Conservação do Estado
do Ceará.

····· Fomento/identificação da criação e
implementação de novas Unidades de
Conservação no Estado.

····· Coordenação do Grupo de Trabalho do Rio
Cocó, dando continuidade às ações ao longo
da bacia hidrográfica.

····· Acompanhamento à implementação física
da poligonal do Parque do Cocó.

····· Implantação de Teleférico para o Pico Alto
de Guaramiranga.

····· Elaboração de Projeto e Execução da Via
Paisagística do Parque do Cocó.

····· Aquisição de 12 veículos, tipo SRV, para
fiscalização e Gestão das Unidades de
Conservação.

····· Descentralização Operacional –
Construções de sedes e Escritórios Regionais
nas Unidades de Conservação.

PPPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA     DEDEDEDEDE E E E E EDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO A A A A AMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTALALALALAL     DODODODODO

CCCCCEARÁEARÁEARÁEARÁEARÁ (P (P (P (P (PEACEEACEEACEEACEEACE)))))

Conferencia Estadual do Meio Ambiente

····· Participação na III Conferência Nacional do
Meio Ambiente - III CNMA.

····· Educação Ambiental com Qualidade nos
Municípios - Preparação de Agentes.
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AAAAAGENDGENDGENDGENDGENDAAAAA A A A A AMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTALALALALAL     DDDDDAAAAA A A A A ADMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃO

PPPPPÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA - A3 - A3 - A3 - A3 - A3PPPPP

····· Implementação da A3P nos órgãos públicos
estaduais e vinculadas.

····· Acompanhamento e monitoramento dos
resultados.

AAAAAGENTEGENTEGENTEGENTEGENTE A A A A AMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTALALALALAL

····· Seleção de 200 jovens, nos 184 municípios
do Ceará.

····· Acompanhamento e monitoramento dos
resultados.

····· Elaboração de Plano de trabalho.

PPPPPROJETROJETROJETROJETROJETOOOOO     DDDDDAAAAA R R R R REDEEDEEDEEDEEDE C C C C CEARENSEEARENSEEARENSEEARENSEEARENSE     DEDEDEDEDE E E E E EDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

AAAAAMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTALALALALAL     DODODODODO C C C C CEARÁEARÁEARÁEARÁEARÁ - R - R - R - R - RECEBAECEBAECEBAECEBAECEBA

····· Discussão da RECEBA com os educadores
e educadoras ambientais, no encontro de
educação ambiental do Ceará.

····· Montagem e atualização de um banco de
atividades, projetos e programas de
educação ambiental de instituições públicas,
privadas e do terceiro setor, localizadas no
Estado do Ceará.

····· Disponibilização de uma listagem de
endereços eletrônicos, sites, portais e redes
disponíveis no ciberespaço voltados para o
incremento da Educação Ambiental
Cearense.

····· Capacitação e qualificação de mão-de-
obra na área ambiental, financiadas com
recursos de Educação a Distância – EAD..

····· Realização de um Programa de educação
ambiental presencial, disponibilizando cursos,
seminários, palestras, oficinas, etc.

····· Mapeamento das fontes de financiamento:
locais, regionais, nacionais e internacionais
para projetos da área.

····· Realização de pesquisas e disponibilização
da síntese dos conteúdos do link na internet
para pesquisa.

····· Realização de pesquisa e disponibilização
do calendário ambiental atualizado com datas
estaduais, nacionais e internacionais de
eventos e marcos da questão ambiental.

····· Realização de pesquisas e disponibilização
dos contatos das comissões parlamentares
dos legislativos: municipais, estadual e federal,
que trabalham direta ou indiretamente com
a questão ambiental.

PPPPPROJETROJETROJETROJETROJETOOOOO     DODODODODO C C C C CENTENTENTENTENTOOOOO     DEDEDEDEDE I I I I INFORMAÇÃONFORMAÇÃONFORMAÇÃONFORMAÇÃONFORMAÇÃO     EEEEE

DDDDDOCUMENTOCUMENTOCUMENTOCUMENTOCUMENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO – C – C – C – C – CIDIDIDIDIDAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALALALALAL

····· Estruturação de 10 CIDAMBIENTAL, em
parceria com os Municípios que serão
escolhidos a partir de critérios
socioambientais.

····· Capacitação dos responsáveis no município
pelo funcionamento e monitoramento dos
CIDAMBIENTAL.

····· Catalogação do material bibliográfico e
hemerográfico para disponibilização aos
CIDAMBIENTAL

PPPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA C C C C CONTROLEONTROLEONTROLEONTROLEONTROLE A A A A AMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTALALALALAL - PCA - PCA - PCA - PCA - PCA

····· Apoio aos municípios para limpeza urbana
no entorno de corpos hídricos poluídos.

····· Aquisição de 10 compactadores destinados
a dez municípios, com o objetivo de auxiliar
na limpeza urbana, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida de seus
moradores.

····· Aquisição de helicóptero biturbina, para
monitoramento e controle ambiental.

····· Aquisição de 11 estações fixas e móveis, de
monitoramento do ar, para controle em
Unidades de Conservação Estaduais.

····· Realização de pesquisa de campo para
biomas da Zona Costeira.

····· Aquisição de 20 microcomputadores e de
2 servidores.

RRRRRENOVAÇÃOENOVAÇÃOENOVAÇÃOENOVAÇÃOENOVAÇÃO     DODODODODO Q Q Q Q QUADROUADROUADROUADROUADRO     DEDEDEDEDE S S S S SERVIDORESERVIDORESERVIDORESERVIDORESERVIDORES

····· Admissão dos concursados da SEMACE.
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EDUCAÇÃO BÁSICAEDUCAÇÃO BÁSICAEDUCAÇÃO BÁSICAEDUCAÇÃO BÁSICAEDUCAÇÃO BÁSICA

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

A educação é fator estratégico para o
desenvolvimento “integral do homem e da
sociedade”. Diferentes estudos têm
demonstrado isso, a partir de correlações
entre a melhoria de indicadores educacionais
e a melhoria da qualidade de vida da
população em geral. O setor educação se
não determina exclusivamente as mudanças
estruturais que a sociedade aspira, contribui
de forma decisiva para a construção de uma
sociedade mais inclusiva e igualitária.

Em estudo recente, realizado pelo IPECE,
buscou-se articular a educação aos principais
aspectos econômicos e sociais observados no
Ceará, e comparar ainda seus resultados aos
demais Estados do País.

As principais conclusões apontam que esse
setor exerce papel fundamental no processo
de crescimento econômico sustentável, pois
a educação é responsável pela formação do
“capital humano” necessário à produção de
novos conhecimentos que fundamentam a
pesquisa e o desenvolvimento. Além disso, o
estudo afirma a importância que o grau de
escolaridade tem sobre a produtividade do
indivíduo, o que significa maior renda no
trabalho. Diz o estudo que a cada ano
adicional de estudo a média de rendimento
proveniente do trabalho é maior, e que
trabalhadores mais qualificados selecionam
melhor as ofertas de emprego e, ainda,
asseguram seus direitos no trabalho formal.

Os dados apresentados evidenciam que a
população adulta das áreas rurais e do interior
do Estado tem se educado mais nos últimos
dez anos, elevando a escolaridade média da
população adulta em 1,5 ano de estudo. Esse

desempenho também é alentador na redução
da taxa de analfabetismo da população
acima de 15 anos de idade, que foi da ordem
de 33,5% entre 1996 e 2006. Conforme
dados do Programa Brasil Alfabetizado, nos
últimos cinco anos, foram alfabetizados no
Ceará 407.171 pessoas e, em 2007, já estão
matriculados 200 mil alunos na Capital e no
Interior.

Uma outra importante conclusão a que chega
o estudo ora citado, diz respeito ao papel da
educação na redução da desigualdade de
renda e na pobreza. A análise dos dados
evidencia que as famílias pobres tendem a
apresentar menor renda e pouco investimento
na escolaridade dos filhos, perpetuando o
estado de pobreza e indicando que o nível de
renda das famílias é um dos determinantes
do nível de escolaridade de seus membros.
Nesse sentido, à medida que famílias mais
pobres se apropriarem de uma maior parte
da renda gerada por uma determinada
população, mais e melhores condições essas
famílias terão de acesso aos serviços
disponíveis, como educação e saúde. E assim,
provavelmente, atingirão uma renda maior,
alterando o ciclo da pobreza.

Diante dessas breves considerações, percebe-
se a necessidade e o compromisso político
do Estado de acompanhar, monitorar e
reverter os indicadores educacionais que
revelam a ineficiência e ineficácia das políticas
educacionais e do sistema educativo que as
viabilizam. Da mesma forma, essa análise
pode indicar caminhos e práticas que
precisam ser fortalecidas e ampliadas na
busca de melhores resultados, bem como
esclarecer ou alterar tendências nos dados
resultantes do aperfeiçoamento do sistema de
ensino. A seguir analisamos os indicadores
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previstos na matriz de gestão por resultados
da educação básica em 2007.

Em relação ao indicador matrícula no ensino
médio, na rede pública, de acordo com dados
preliminares do Censo Escolar 2007, registra
uma pequena redução de 3,52% em relação
a 2006. Esse resultado reafirma as
alterações/mudanças produzidas, em parte,
pela implementação de programas de
aceleração de estudos, de regularização
gradativa do fluxo escolar e, sobretudo, pelo
aperfeiçoamento do sistema de coleta de
dados do censo escolar, cujo cadastro passou
a ser individualizado, evitando a duplicidade
de matrícula. Tal medida gerou uma redução
da ordem de 4 milhões de alunos no país.
Essa taxa não reflete, por isso, uma tendência
de queda, mas uma perspectiva de
estabilidade do fluxo da matrícula nos
próximos anos, ocasionada pela correção
desses dados.

Outro fator que pode estar contribuindo para
a redução acima referida, encontra-se na
análise da pirâmide etária do Ceará. Segundo
dados do IBGE, entre 1992 e 2005, houve
uma queda de 49,2% para 40% na
população de 0 a 19 anos no Brasil. Fato
esse que também aponta para fortes reflexos
na estabilidade da matrícula da educação
básica, reorientando as atuais políticas
públicas para a focalização na qualidade do
ensino, e não mais na oferta de vagas. A
expectativa de vida melhorou, e, hoje, a
pirâmide tende a inverter sua base, com o
crescimento da faixa de pessoas mais idosas e
redução das faixas iniciais de vida.

No período 2004-2006, no que se refere ao
resultado estratégico, aumento da média de
desempenho acadêmico dos alunos da rede
pública, registra-se uma pequena elevação na
média de proficiência em língua portuguesa
no ensino fundamental (4ª e 8ª séries) e no
ensino médio (3º ano). Os resultados

evidenciam, contudo, que os alunos da rede
pública do Estado apresentam ainda médias
de proficiência abaixo das desejáveis.

Em relação ao desempenho em matemática,
na 4ª série do ensino fundamental e 3º ano
do ensino médio, houve um incremento na
média de proficiência dos alunos. No mesmo
período, verifica-se uma queda,
estatisticamente insignificante, na 8ª série do
ensino fundamental.

O desempenho dos alunos do 5º ao 9º ano
do ensino fundamental registra, em 2006, um
quadro não muito diferente dos alunos dos
anos iniciais desse nível de ensino. As taxas
reafirmam que os alunos ao concluírem o 9º
ano apresentam um nível de aprendizagem
correspondente aos conteúdos curriculares do
5º ano.

Assim como em português, as médias em
matemática estão distantes das médias
nacionais desejáveis para o desempenho dos
alunos, fato que demanda dos gestores
educacionais um olhar mais criterioso sobre
resultados obtidos, exigindo intervenções mais
competentes na gestão escolar quanto ao
desenvolvimento curricular e à política de
formação dos docentes.

O quadro acima analisado remete à
compreensão de que a reversão dos baixos
indicadores educacionais começa pelo
fortalecimento do processo de ensino-
aprendizagem e ampliação do acesso à
educação infantil. Com esse entendimento, o
governo do Estado afirma o propósito de
enfrentar esse desafio, elegendo como foco
central de sua política a aprendizagem da leitura
e da escrita e do raciocínio lógico matemático,
na idade certa. Nessa perspectiva, a SEDUC
implantou o Programa de Alfabetização na Idade
Certa – PAIC, com a finalidade de assegurar às
crianças o direito de aprender por meio da
concretização das seguintes metas: alfabetização
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de 100% das crianças de 6 e 7 anos; correção
do analfabetismo de alunos de 3º ao 5º ano do
ensino fundamental; redução da taxa de
abandono do ensino fundamental; redução da
distorção idade-série nos anos iniciais; ampliação
da matrícula da educação infantil e elevação do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
– IDEB.

Importante medida que complementa, de forma
objetiva, a política de reversão dos indicadores
educacionais, é a recente aprovação da lei que
regulamenta os critérios de distribuição do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços – ICMS, destinado aos
municípios para as áreas de educação, saúde e
meio ambiente. Foram estipulados 18% em
função do Índice de Qualidade Educacional de
cada município, formado pela aprovação dos
alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental
e pela média obtida pelos alunos de 2º e 5º ano
da rede municipal em avaliações de
aprendizagem.

Com o advento do FUNDEB, em 2007, a
elevação da qualidade dos resultados
acadêmicos no ensino fundamental assume um
papel central nas pautas prioritárias do
planejamento educacional dos sistemas públicos
de ensino, uma vez que a cobertura na faixa
etária desse nível é um desafio já superado.

No ensino médio, os dados de desempenho dos
alunos sinalizam, também, desafios
relacionados à melhoria da qualidade do
processo ensino-aprendizagem, inserção dos
adolescentes e jovens na vida produtiva e
continuidade de estudos. O governo do Estado
coloca, portanto, no centro de sua política a
inserção do jovem cearense, oriundo do ensino
médio, no mundo do trabalho, com
oportunidades de realizar aprendizagens
complementares ao seu processo de
escolarização.

O atendimento na modalidade de Educação
de Jovens e Adultos – EJA constitui-se um
enorme desafio para o governo estadual, pois
implica incluir no sistema de ensino 20,6% da
população na faixa etária de 15 anos e mais,
sem nenhum nível de escolaridade. Uma
resposta da política de inclusão social foi a
implantação do Programa Brasil Alfabetizado
– MEC, em parceria com o governo do Estado
e municípios.

Outro foco estratégico relevante na política de
educação do Estado é o aprimoramento do
Regime de Colaboração com os municípios na
formulação de pactos voltados para integração
e articulação entre os sistemas públicos de
ensino.

Numa perspectiva de implementação de
políticas de médio e longo prazos, a SEDUC
realizou a Conferência Estadual da Educação,
a partir de uma ampla discussão com a
sociedade, em parceria com o Conselho
Estadual de Educação, a Comissão de
Educação da Assembléia Legislativa e
segmentos da sociedade civil organizada, com
a finalidade de subsidiar o Plano Decenal de
Educação do Ceará, instrumento que consolida
os grandes compromissos do Estado,
norteadores da formulação de políticas
educacionais para um horizonte de dez anos,
a partir de 2008.

2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICAQUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICAQUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICAQUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICAQUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Cooperação Estado/MunicípiosCooperação Estado/MunicípiosCooperação Estado/MunicípiosCooperação Estado/MunicípiosCooperação Estado/Municípios

· P· P· P· P· Programa Alfabetização na Idaderograma Alfabetização na Idaderograma Alfabetização na Idaderograma Alfabetização na Idaderograma Alfabetização na Idade
Certa - PCerta - PCerta - PCerta - PCerta - PAICAICAICAICAIC

EEEEESTRUTURAÇÃOSTRUTURAÇÃOSTRUTURAÇÃOSTRUTURAÇÃOSTRUTURAÇÃO     DODODODODO P P P P PROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA:::::

· Adesão ao PAIC dos 184 municípios
cearenses, que assumiram o compromisso
de contribuir para elevação do índice de
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alfabetização das crianças, nas séries
iniciais do ensino fundamental.

· Articulação de parcerias para apoiar o PAIC
com as instituições: APRECE, UNDIME/CE,
APDM-CE, UNICEF e Fórum de Educação
Infantil.

· Constituição das equipes central, regional
e municipal do PAIC, responsáveis pelo
suporte ao Programa na execução de suas
ações.

· Elaboração do plano de trabalho do PAIC,
organizado em cinco eixos: Gestão
Municipal, Avaliação Externa, Educação
Infantil, Alfabetização e Formação do Leitor
e Literatura Infantil.

· Construção do portal do PAIC:
http://www.idadecerta.seduc.ce.gov.br/.

· Aprovação, em 11 de dezembro de 2007,
da Lei que instituiu o PAIC.

Desenvolvimento das ações doDesenvolvimento das ações doDesenvolvimento das ações doDesenvolvimento das ações doDesenvolvimento das ações do
PPPPPrograma por Eixos:rograma por Eixos:rograma por Eixos:rograma por Eixos:rograma por Eixos:

EEEEEIXIXIXIXIXOOOOO     DDDDDAAAAA G G G G GESTÃOESTÃOESTÃOESTÃOESTÃO M M M M MUNICIPUNICIPUNICIPUNICIPUNICIPALALALALAL

· Encontro com 40 gerentes regionais para
estruturação das equipes regionais e
municipais.

· Encontros macrorregionais (7 eventos),
envolvendo coordenadores e técnicos das
CREDE, secretários municipais e técnicos
das SME, num total de 524 participantes,
para discutir as diretrizes gerais do PAIC e
sensibilizar os gestores regionais e
municipais, visando apoiar tecnicamente as
equipes no desenvolvimento das ações do
Programa.

· Encontros mensais realizados pelo consultor
do eixo de gestão e a equipe central do
PAIC para assessoramento na elaboração
e análise do PTA, dos 184 municípios, para
a implementação das ações do PAIC,
envolvendo 40 gerentes regionais e
supervisores do Núcleo Regional de
Cooperação com os municípios

EEEEEIXOIXOIXOIXOIXO     DEDEDEDEDE A A A A AVALIAÇÃOVALIAÇÃOVALIAÇÃOVALIAÇÃOVALIAÇÃO E E E E EXTERNAXTERNAXTERNAXTERNAXTERNA

· Estruturação de itens da avaliação externa
da alfabetização com a equipe da SEDUC
e consultores.

· Pré-teste de itens da avaliação externa da
alfabetização, aplicada a 600 crianças do
2º ano do ensino fundamental, em escolas
dos municípios de Fortaleza, Maranguape
e Pacatuba.

· Encontro com as equipes municipais para
orientar a aplicação da avaliação externa,
com a participação de 21 gerentes
regionais e 184 gerentes municipais.

· Capacitação de 20 técnicos das CREDE e
184 técnicos dos municípios sobre o
sistema informatizado e sobre o processo
de digitação e envio dos dados da
avaliação externa.

· Aplicação da Avaliação Externa do PAIC a
1.108 alunos, em 45 turmas de 23
escolas estaduais, do município de
Fortaleza.

· Apresentação e discussão dos resultados
da avaliação externa junto aos municípios,
aos 20 gerentes regionais e 184 gerentes
municipais por meio de relatórios,
encaminhados também para as SME.

EEEEEIXIXIXIXIXOOOOO     DEDEDEDEDE E E E E EDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO I I I I INFNFNFNFNFANTILANTILANTILANTILANTIL

· Realização do diagnóstico da educação
infantil, com a aplicação de instrumental
para o levantamento de dados em 184
municípios do Estado.

· Encontros mensais com 210 técnicos das
SME e das CREDE para a elaboração da
política municipal de educação infantil.

· Encontros mensais com 210 técnicos das
SME e das CREDE para fortalecimento das
140 Comissões Interinstitucionais de
Educação Infantil já existentes e
implantação de mais 44 Comissões nos
municípios que ainda não a implantaram.

EEEEEIXIXIXIXIXOOOOO     DDDDDAAAAA L L L L LITERAITERAITERAITERAITERATURATURATURATURATURA I I I I INFNFNFNFNFANTILANTILANTILANTILANTIL     EEEEE F F F F FORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃO

DODODODODO L L L L LEITEITEITEITEITOROROROROR

· Apresentação da proposta e cronograma
de atividades de Literatura Infantil e
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Formação do Leitor para 46 gerentes
regionais, técnicos e gerentes da SEFOR
e SME de Fortaleza, e 85 diretores das
escolas de ensino fundamental da rede
estadual de Fortaleza.

· Elaboração da revista da SEDUC, do
projeto do Programa de TV e do Clube de
Leitura.

· Realização do Dia “D” da leitura / Projeto
Livro Vivo, na capital e no interior, com
distribuição de 261 mil livros para
173.580 alunos do 2º ano do ensino
fundamental da rede pública de ensino.

· Levantamento dos acervos de literatura
infantil e infanto-juvenil existentes nas
bibliotecas escolares da rede pública de
ensino que ofertam educação infantil e
ensino fundamental.

EEEEEIXIXIXIXIXOOOOO     DEDEDEDEDE A A A A ALFLFLFLFLFABETIZAÇÃOABETIZAÇÃOABETIZAÇÃOABETIZAÇÃOABETIZAÇÃO

· Realização do 1º, 2º e 3º Encontros de
formação dos formadores do eixo de
alfabetização do PAIC, com a participação
de 184 municípios cearenses.

· Elaboração e impressão de material
estruturado para alfabetização de
170.000 alunos e 8000 professores do
1º ano do ensino fundamental, contendo
jogos, cartelas, livros de atividade, caderno
de planejamento e orientações didáticas
para alfabetização.

· Plano de Ações Articuladas – P· Plano de Ações Articuladas – P· Plano de Ações Articuladas – P· Plano de Ações Articuladas – P· Plano de Ações Articuladas – PARARARARAR
(Município)(Município)(Município)(Município)(Município)

· Organização e realização da solenidade
de lançamento do Plano de Ações
Articuladas - PAR do MEC para os
municípios cearenses, e formalização da
prioridade de atendimento aos 36
municípios cearenses que apresentaram
média abaixo de 2,7 no IDEB-2005.

· Elaboração de 36 Planos de Ações
Articuladas - PAR nos municípios
prioritários.

· Capacitação sobre a metodologia do PAR
nos 148 municípios não prioritários.

· Consolidação do banco de indicadores
educacionais dos municípios para
subsidiar a elaboração de projetos e ações
direcionadas para a educação nas redes
municipais de ensino.

· Participação na elaboração do PAR
estadual, discutindo e contemplando as
demandas das Redes Municipais com foco
no PAIC.

· P· P· P· P· Programa Alfabetização na Idaderograma Alfabetização na Idaderograma Alfabetização na Idaderograma Alfabetização na Idaderograma Alfabetização na Idade
Certa - PCerta - PCerta - PCerta - PCerta - PAICAICAICAICAIC

· Participação da reunião dos prefeitos dos
municípios sob a jurisdição das CREDE 13
e 15 para a assinatura do termo de
compromisso do Programa de
Fortalecimento Institucional das SME do
semi-árido, em parceria com a UNDIME
e UFC, envolvendo 15 municípios.

· Acompanhamento da capacitação de 45
técnicos das SME dos 15 municípios
contemplados com o Programa de
Fortalecimento Institucional das SME da
região do semi-árido, em parceria com a
UFC e UNDIME.

· P· P· P· P· Programa Frograma Frograma Frograma Frograma Família Brasileiraamília Brasileiraamília Brasileiraamília Brasileiraamília Brasileira
FFFFFortalecida pela Educação Infantilortalecida pela Educação Infantilortalecida pela Educação Infantilortalecida pela Educação Infantilortalecida pela Educação Infantil

· Implantação do Programa Família Brasileira
Fortalecida pela Educação Infantil, nos
municípios de Fortaleza, Aquiraz, Horizonte
e Pacajus, com a participação de
representantes do UNICEF, APRECE,
APDM-CE, UFC, Fórum de Educação
Infantil, Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Social, com vistas ao
fortalecimento das competências
familiares.

· F· F· F· F· Fortalecimento dos Conselhosortalecimento dos Conselhosortalecimento dos Conselhosortalecimento dos Conselhosortalecimento dos Conselhos
MunicipaisMunicipaisMunicipaisMunicipaisMunicipais

· Diagnóstico da situação dos conselhos
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municipais de educação, nos 71
municípios cadastrados no SICME/2006.

· Preparação de formadores para a
capacitação e acompanhamento dos
conselhos municipais de educação.

· Coordenação da capacitação dos
conselhos municipais de educação em
parceria com a UNCME, envolvendo 113
técnicos das SME e 71 conselheiros.

· P· P· P· P· Programa de Desenvolvimento darograma de Desenvolvimento darograma de Desenvolvimento darograma de Desenvolvimento darograma de Desenvolvimento da
Educação Municipal – PRODEMEducação Municipal – PRODEMEducação Municipal – PRODEMEducação Municipal – PRODEMEducação Municipal – PRODEM

· Coordenação e acompanhamento aos 14
convênios do PRODEM dos 60
anteriormente firmados com os municípios
cearenses.

· Reestruturação e formalização do Comitê
do PRODEM.

· Realização de visitas técnicas a 45
municípios contemplados com o
PRODEM, pela equipe de engenharia da
SEDUC e auditores do BIRD, objetivando
avaliar a qualidade da execução das obras
e dos equipamentos adquiridos.

· T· T· T· T· Transporte Escolarransporte Escolarransporte Escolarransporte Escolarransporte Escolar

· Formalização de 169 convênios do
transporte escolar, atingindo um
percentual de 94% da meta prevista para
o ano de 2007.

· Acompanhamento sistemático dos
convênios e contratos do transporte
escolar, por meio de relatórios semanais,
em parceria com as CREDE.

· Criação do Grupo de Trabalho
Interinstitucional para a gestão do
transporte escolar da rede estadual de
ensino com representantes de instituições
parceiras (APRECE, UNDIME, CREDE,
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA) e SEDUC.

· Aprovação, pela Assembléia Legislativa do
estado do Ceará, da Lei de Transferência
Automática dos recursos do transporte
escolar para os municípios.

· Monitoramento da utilização dos 206
microônibus cedidos aos 182 municípios.

· P· P· P· P· Programa erograma erograma erograma erograma e----- JOJOJOJOJOVEMVEMVEMVEMVEM

Concepção e Estruturação do Programa:

· Concepção inicial do Programa, em
parceria com a SECITECE, e apresentação
da proposta no âmbito do Fórum de
Inovação, de empresas privadas da área
de Tecnologias da Informação,
universidades públicas e privadas, e no
Comitê de Inclusão Digital.

· Criação da Célula de projetos Juvenis para
dar suporte à operacionalização do
Programa.

· Reunião com as CREDE para apresentação
do Programa.

· Visita às escolas para levantamento das
condições físicas e materiais dos
laboratórios de informática e sua
adequação à proposta.

· Reunião com diretores das escolas do
Protótipo para assinatura do termo da
adesão.

IIIIIMPLANTMPLANTMPLANTMPLANTMPLANTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     DODODODODO P P P P PROROROROROTÓTIPOTÓTIPOTÓTIPOTÓTIPOTÓTIPO     DODODODODO P P P P PROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA

· Implantação do Protótipo do Programa em
10 escolas e 2 unidades de ensino, com o
apoio de empresas privadas (Instituto Aldir
Mentor - IAM, Educandus e Unifor), com
a inclusão de 240 jovens egressos e
estudantes do ensino médio, no módulo
básico de linguagens: português,
matemática, inglês e informática.

· Formação da equipe técnica da SEDUC e
SECITECE.

· Seleção e capacitação dos Monitores pela
SECITECE, em parceria com SEDUC.

· Seleção dos alunos e egressos nas escolas
contempladas no interior e capital.

· Criação de 20 blogs para registro de
experiências dos estudantes do e-Jovem.

· Avaliação do desenvolvimento do Protótipo
com a participação de organizações de



Ed
uc

aç
ão

 B
ás

ic
a

117117117117117
Mensagem à Assembléia Legislativa  2008

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

jovens e secretarias do governo do Estado.

PPPPPLANEJAMENTLANEJAMENTLANEJAMENTLANEJAMENTLANEJAMENTOOOOO     DODODODODO P P P P PILILILILILOOOOOTTTTTOOOOO     DODODODODO P P P P PROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA

· Seleção de mais 24 escolas para
implantação do Piloto do Programa, sendo
9 escolas na capital e 15 no interior, com
a inclusão de novos apoiadores (FGF,
UECE e UFC).

· Parceria com a ONG Ashoka
Empreendedores Sociais para
transferência de tecnologia, na área de
empreendedorismo social.

· Criação de uma comissão intersetorial,
constituída por representantes da SEDUC,
SECITECE e Gabinete do Governador
para ampliação e gestão do Programa.

OOOOOUTRASUTRASUTRASUTRASUTRAS     AÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕES

· Estágios curriculares para 2.220 alunos
do ensino médio da capital e 365 do
interior, em parceria com empresas
conveniadas.

· Realização das feiras de ciências para
divulgar as experiências científicas
realizadas nas escolas da rede estadual,
nas áreas de Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias,
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e
Ciências Humanas e suas Tecnologias,
tendo como público fixo 400 pessoas e
público visitante de 800 pessoas.

· Seleção de projetos de relevância
interdisciplinar nas escolas para
participarem da versão nacional do Prêmio
Ciências, organizado pelo MEC.

· Aquisição de 446.200 livros de Química,
Física, História e Geografia, beneficiando
373.077 alunos do ensino médio, com o
objetivo de complementar o acervo do
banco de livros da escola enviados pelo
MEC.

· Realização dos Jogos Escolares do Ceará,
em parceria com a Secretaria do Esporte,
atendendo a 2.000 escolas das redes

pública e privada do Estado, beneficiando
60.000 alunos, com a finalidade de
selecionar escolas para participar das
olimpíadas escolares em 2008.

· Participação de 248 alunos de escolas da
rede estadual nos Jogos Escolares
Nacionais, realizados em Minas Gerais e
Paraíba.

· Realização dos exames supletivos do ensino
fundamental e médio, para 17.255 jovens
e adultos que não concluíram seus estudos
na idade adequada.

· Aquisição de material didático diversificado
para o Projeto de Escolarização nos
Presídios e Cadeias Públicas, atendendo 38
unidades prisionais e 4.000 alunos
presidiários.

· Distribuição de material didático-
pedagógico e livros em Braille, para 186
escolas da capital e interior, com
atendimento em Educação Especial,
beneficiando 90 municípios.

· Encontro com membros da Comissão
Interinstitucional de Educação Escolar
Indígena, envolvendo 30 participantes.

· Encontros com núcleos gestores das
escolas indígenas para reorganização do
ensino e gestão das unidades escolares
indígenas, e apresentação das ações previstas
para período 2008/2010, envolvendo 50
participantes, incluindo técnicos de sete
CREDE.

·A·A·A·A·AVALIAÇÃOVALIAÇÃOVALIAÇÃOVALIAÇÃOVALIAÇÃO E E E E EDUCACIONALDUCACIONALDUCACIONALDUCACIONALDUCACIONAL

· Disseminação dos resultados do SPAECE/
2006 (gráfico 1 e 2) mediante a
publicação e distribuição de coleções -
relatório geral, regional, analítico,
pedagógicos de língua portuguesa e
matemática, para as 20 CREDE’s, 184
Secretarias Municipais de Educação e
4.905 escolas estaduais e municipais
participantes da avaliação.
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· Participação do Ceará, como Estado
representante da região Nordeste, do pré-
teste de itens para o Banco Nacional de
Itens (BNI), do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica, Prova
Brasil e SAEB, envolvendo 24.852 alunos
de 282 escolas públicas e privadas
cearenses.

· Apoio no desenvolvimento do eixo da
Avaliação do Programa Alfabetização na
Idade Certa (PAIC), capacitando as

equipes municipais para a realização da
avaliação do 2º ano do ensino
fundamental.

· Realização da Avaliação Externa da
alfabetização – SPAECE-Alfa, nova vertente
que passa a integrar o Sistema Permanente
de Avaliação da Educação Básica no
Ceará (SPAECE), compreendendo, dentre
outras ações, a construção do projeto
avaliativo, a elaboração da Matriz de
Referência e a aplicação de testes a

Gráfico1
 Matemática - 4ª e 8ª séries do EF e 3º ano do EM

SPAECE - 2004 - 2006

Gráfico 2
Língua Portuguesa - 4ª e 8ª séries do EF e 3º ano do EM

SPAECE - 2004 - 2006

Fonte: CEAVE/SEDUC
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145.480 alunos do 2º ano do ensino
fundamental, de 8.522 turmas que

funcionam em 5.423 escolas públicas.

· Realização da avaliação censitária do
ensino médio, envolvendo todos os alunos

da 1ª, 2ª e 3ª séries desse nível de ensino
das escolas estaduais, avaliando 350.000

alunos nas disciplinas de língua
portuguesa e matemática.

· Premiação com a concessão do 14º
salário para professores e servidores das

50 escolas contempladas com o Prêmio
Destaque – 2007, sendo 25 escolas na

categoria melhor desempenho e 25
escolas na categoria maior crescimento.

Essas escolas apresentaram melhoria nos
indicadores de aprovação, abandono e

nas médias de proficiência do SPAECE.

· Elaboração do Perfil da Educação Básica
dos municípios do Estado do Ceará e de

suas macrorregiões – 2006, para
subsidiar a realização da Conferência

Estadual da Educação.

· Estudo comparativo dos indicadores da
Educação Básica do Estado do Ceará em

relação ao Brasil – 2003/2006 para
subsidiar a realização da Conferência

Estadual da Educação.

· Treinamento dos 328 técnicos para

operacionalização do Censo Educacional
– Sistema Educacenso.

· Realização do Educacenso 2007, em

parceria com o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP,

compreendendo o levantamento nominal
dos alunos, escolas e docentes do estado

do Ceará.

· Disseminação de informações dos

indicadores da educação básica
provenientes das diversas bases do Censo

Educacional.

FFFFFORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃO C C C C CONTINUADAONTINUADAONTINUADAONTINUADAONTINUADA     EEEEE V V V V VALORIZAÇÃOALORIZAÇÃOALORIZAÇÃOALORIZAÇÃOALORIZAÇÃO

DOSDOSDOSDOSDOS P P P P PROFISSIONAISROFISSIONAISROFISSIONAISROFISSIONAISROFISSIONAIS     DADADADADA E E E E EDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

· Seminário de formação científica para
analisar e discutir a situação da pesquisa
científica nas escolas públicas da rede
estadual de ensino, e elaborar o Plano de
Educação Científica do Ceará,
beneficiando 126 professores, 21
técnicos das CREDE, 16 técnicos da
SEDUC e com a participação de
representantes da SECITECE, UFC,
UECE.

· Seminário sobre orientações curriculares
do ensino médio, objetivando disseminar
entre os professores desse nível as
orientações curriculares sugeridas pelo
MEC, envolvendo 253 professores, 21
técnicos das CREDE e 15 técnicos da
SEDUC.

· Formação de 1.646 professores de
química, física, biologia e matemática,
visando à utilização dos laboratórios de
ciências.

· Instrumentalização de 363 professores de
ensino médio para o manuseio adequado
dos equipamentos dos laboratórios de
ciências e seu uso pedagógico em sala de
aula.

· Formação de 1.656 professores, de 538
escolas estaduais, para aperfeiçoamento
das práticas metodológicas das disciplinas
que integram a base nacional comum, nas
áreas de Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias,
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
e Ciências Humanas e suas Tecnologias
(implementação do Projeto Escola
Aprendente).

· Implementação do Projeto Alicerce/2007,
desenvolvido em parceria com o Instituto
Social Maria Telles - ISMART, que objetiva
o fortalecimento dos conhecimentos dos
alunos do ensino médio. O projeto
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beneficia 51 alunos com a concessão de
bolsa de estudo em escolas particulares e
entrega de obras literárias para o
vestibular da Universidade Federal do
Ceará. Além do pagamento das
mensalidades de 28 alunos aos colégios
parceiros, esses alunos são beneficiados
com fardamento escolar, material didático
e recursos financeiros para transporte e
alimentação.

· Seminário sobre o Curso Normal
Integrado, em metodologia do ensino,
para 96 professores das três áreas do
conhecimento.

· Formação continuada na metodologia
estratégica da Escola Ativa, envolvendo 50
participantes.

· Qualificação de 216 técnicos das 20
CREDE’s e das SME de 184 municípios
na Estratégia Metodológica e Guias de
Aprendizagem da Escola Ativa.

· Formação de 450 professores da rede
estadual das 20 CREDE’s e SEFOR sobre
integração das mídias na educação, na
modalidade de Educação a Distância -
EAD.

· Curso de especialização para 72
professores em tecnologias da educação,
utilizando ambiente colaborativo de
aprendizagem, beneficiando 16.000
alunos.

· Formação continuada de 120 h/a para
5.980 professores de língua portuguesa
e 5.874 de matemática das séries iniciais
do ensino fundamental do Programa
Proletramento, abrangendo 161
municípios, sob a responsabilidade de
390 instrutores.

· Seminário sobre a cultura africana e afro-
brasileira nas três áreas do conhecimento,
contemplando uma proposta de ensino
para as disciplinas que compõem o
currículo do ensino médio, atendendo a
84 professores e representantes das

CREDE’s e técnicos da SEDUC.

· Coordenação, pela equipe da SEDUC, do
Curso de Tecnologia Assistiva com ênfase
na educação inclusiva, em parceria com
a FUNCAP/MEC/Prefeitura de Fortaleza,
para 35 professores da rede estadual,
lotados nas salas de informática educativa
dos Núcleos da capital e professores da
rede municipal lotados nas salas de
recursos multifuncionais.

· Seminário regional (40 pólos) com
representantes das 2.200 escolas que
realizaram a II Conferência Infanto-Juvenil
pelo Meio Ambiente, totalizando 10.000
participantes.

· Oficina em defesa do Semi-árido por um
Ceará Sustentável, envolvendo
aproximadamente, 2.200 escolas, em três
etapas e 25.000 participantes.

· Oficina Campanha Nacional de
Racionalização dos Gases Naturais na
Escola – CONPET, em parceria com a
Petrobrás, beneficiando 4.200 alunos, de
80 escolas públicas de Fortaleza e 40
escolas de Maracanaú.

· Concessão de 1.284 bolsas de
especialização nas diversas áreas do
ensino para professores da rede estadual
em efetivo exercício.

· Coordenação e acompanhamento do
Curso de Especialização a Distância para
Gestores Educacionais das Escolas
Públicas, contemplando 400 gestores
escolares, 100 lotados na rede estadual e
300 nas redes municipais, em parceria
com o MEC e UFC.

· Formação de 1.207 professores que atuam
na Educação de Jovens e Adultos, nas 20
CREDE.

· Formação em conteúdos curriculares e
educação ambiental para 117 professores
que atuam no projeto de escolarização dos
presidiários.
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· Capacitação dos 273 técnicos das SME
na metodologia do Planejamento
Estratégico (PES) do FUNDESCOLA/
FNDE.

· Curso de mestrado em políticas públicas,
beneficiando 19 servidores do órgão
central e das CREDE’s.

· Coordenação e monitoramento do Curso
Técnico de Formação para os
Funcionários das Escolas, envolvendo
1.500 participantes
(PROFUNCIONÁRIO) das unidades
escolares estaduais e municipais, nas
dimensões: gestão escolar, multimeios
didáticos, alimentação escolar, meio
ambiente e manutenção de infra-estrutura
escolar.

· Regulamentação da lei que normatiza a
concessão da progressão automática
horizontal ou ascensão funcional (5%
sobre o salário base), para professores da
rede pública de ensino, em efetivo
exercício.

· Nomeação de 51 professores de ensino
médio, aprovados no concurso de 2003,
para as disciplinas de língua portuguesa,
língua inglesa, língua espanhola, educação
física, matemática, biologia, história e
geografia.

· Revisão geral diferenciada da remuneração
dos professores das escolas estaduais do
Ceará, incidindo na regência de classe que
passou de 40% para 45% sobre o salário-
base, agregado ao reajuste único
concedido a todos os servidores públicos
no percentual de 3,55%.

· Concessão de ampliação de carga horária
definitiva aos professores que exercem
função de direção em escolas estaduais,
anteriormente impedidos de receber o
referido benefício.

· Instituição do Programa Estadual de Apoio
ao Transporte Escolar, por meio de lei
assinada pelo Poder Executivo, que garante

a oferta de transporte aos alunos da
educação básica, transferindo recursos
financeiros aos municípios, de forma direta
e sem trâmites burocráticos.

CCCCCONFERÊNCIAONFERÊNCIAONFERÊNCIAONFERÊNCIAONFERÊNCIA E E E E ESTSTSTSTSTADUADUADUADUADUALALALALAL     DDDDDAAAAA E E E E EDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

· Instalação da Conferência Estadual da
Educação, envolvendo 1.700 pessoas da
capital e interior do Estado.

· Constituição de Comissão Organizadora
Estadual da Conferência da Educação, com
representantes da SEDUC, CONSELHO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, UNDIME-CE, APRECE,
UBES, CONFENAPA, CNTE (APEOC) e
SINEPE.

· Realização de 12 Conferências Regionais,
12 Audiências Públicas e 7 Encontros
Temáticos, envolvendo 6.440 pessoas e
elegendo 796 delegados nas 8
macrorregiões e capital.

· Realização da Culminância da
Conferência Estadual da Educação,
envolvendo 789 pessoas, sendo eleitos 40
delegados à Conferência Nacional da
Educação Básica – CONEB.

· Formulação de diretrizes e objetivos
relativos aos diversos níveis e modalidades
de ensino e temáticas que subsidiarão o
Plano Decenal da Educação 2008/2017.

· Consolidação de 173 Planos Municipais
de Educação por modalidades de ensino
e por macrorregiões, para subsidiar as
discussões durante as Conferências
Regionais e Encontros Temáticos.

GGGGGESTÃOESTÃOESTÃOESTÃOESTÃO E E E E ESCOLASCOLASCOLASCOLASCOLAr

· Coordenação, em âmbito estadual, do
Prêmio Nacional de Referência em Gestão
Escolar, que representa uma iniciativa
conjunta do CONSED, UNDIME,
UNESCO e Fundação Roberto Marinho,
resultando na seleção e premiação de 4
escolas que apresentaram melhores
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experiências em gestão escolar:

o 1º Lugar: Colégio Estadual Liceu de
Maracanaú (CREDE 01 – Maracanaú,
recebeu Diploma Liderança em Gestão
Escolar e uma viagem de intercâmbio de
experiências aos Estados Unidos);

o 2º Lugar: EEFM Waldemar Alcântara
(CREDE 02 - São Gonçalo do Amarante,
este e os demais lugares receberam
Diploma Liderança em Gestão Escolar);

o 3º Lugar: EEF Amália Xavier (CREDE
19 - Juazeiro do Norte);

o 4º Lugar: EEFM Padre Coriolano
(CREDE 09 - Pacajus).

· Capacitação de 20 formadores da
SEDUC e SEFOR, com a participação do
FNDE no alinhamento dos conceitos da
metodologia do PDE para qualificar os
técnicos da SME e gestores escolares.

· Formação de 660 técnicos das CREDE
e SME na metodologia do PDE, distribuídos
em 9 pólos, com o objetivo de formar
multiplicadores para a capacitação de
todos os gestores escolares no início de
2008.

· Orientação para 200 gestores
escolares de 98 escolas municipais sobre
a atualização do PDE – Escola, com vistas
ao acompanhamento e ao financiamento
das ações escolares.

· Apoio às CREDE’s e a SEFOR no
planejamento das ações de elaboração do
PDE das 129 escolas estaduais prioritárias
do Compromisso Todos pela Educação.

· Constituição do Conselho Estadual de
Alimentação Escolar – CAE (2007 –
2009).

· Elaboração do Plano de Trabalho, com
a finalidade de estabelecer parceria com
a SEDUC/SESA – Vigilância Sanitária –
para a implementação de ações de
inspeção sanitária nos alimentos
adquiridos para o PEAE.

· Acompanhamento e monitoramento do
Programa Bolsa-família, beneficiando
1.129.010 alunos, nos 184 municípios
estaduais.

· Sensibilização dos Prefeitos e Secretários
Municipais de Educação, em parceria com
APRECE e UNDIME, para o
acompanhamento, envio da freqüência e
identificação das causas da infreqüência
dos alunos beneficiários do Programa -
Bolsa-família.

· Reordenamento integrado da rede física
escolar estadual e municipal, resultando
na cessão de 15 escolas para atender a
demanda do Ensino Fundamental
excedente (9.546 alunos) do Município de
Fortaleza e indicação de espaços para
atender outros programas do governo.

MMMMMELHORIAELHORIAELHORIAELHORIAELHORIA     DADADADADA I I I I INFRANFRANFRANFRANFRA-----ESTRUTURAESTRUTURAESTRUTURAESTRUTURAESTRUTURA     DADADADADA

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO B B B B BÁSICAÁSICAÁSICAÁSICAÁSICA

· Aquisição de 32 laboratórios de
informática para os Centros de Educação
de Jovens e Adultos.

· Aquisição de 137 laboratórios de
ciências, beneficiando 70.777 alunos do
ensino médio.

· Aquisição de 728 laboratórios, sendo
610 de informática (6.280 computadores)
e 118 de ciências, beneficiando 382
escolas e 314.327 alunos.

· Aquisição de 10 notebooks, 443
computadores, 24 impressoras e 26
projetores multimídia para SEDUC, CREDE
e SEFOR.

· Conclusão da construção de 2 escolas
indígenas.

· Reforma e/ou ampliação em 11 escolas
municipais e 42 escolas estaduais,
beneficiando 31 municípios.

· Aquisição de 15 veículos, tipo pick-up, para
as CREDE’s mais distantes realizarem
acompanhamento às escolas.
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· Aquisição de 105 microônibus para o
transporte de alunos do ensino médio,
beneficiando aproximadamente 7.000
alunos.

· Aquisição dos 8.182 equipamentos/
imobiliários para o Projeto Escola Básica
Ideal.

2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTO ORGANIZAO ORGANIZAO ORGANIZAO ORGANIZAO ORGANIZACIONALCIONALCIONALCIONALCIONAL

· Alteração da estrutura organizacional da
Secretaria da Educação de acordo com o
novo modelo de gestão, visando aprimorar
a máquina administrativa e fortalecer a
articulação com os municípios, tornando-
a mais ágil e compatível com as
expectativas e interesses da coletividade.
Foram criadas: Coordenadoria de
Desenvolvimento da Escola, que agregou
as funções de gestão escolar e ensino, e
focalizou a formação do jovem;
Coordenadoria de Cooperação com os
Municípios; Coordenadoria de
Acompanhamento e Avaliação;
Coordenadoria de Gestão de Pessoas; e
Assessoria de Desenvolvimento
Institucional (DOE de 4/07/2007).

· Elaboração e consolidação do Regimento
da SEDUC, tendo em vista a oficialização
das competências das unidades orgânicas
e seu funcionamento.

· Criação da Superintendência das Escolas
Estaduais de Fortaleza - SEFOR, em
substituição ao Centro Regional de
Desenvolvimento da Educação de
Fortaleza, tendo como principal função o
acompanhamento do desempenho
escolar (DOE de 4/07/2007).

· Transformação dos CREDE’s em 20
Coordenadorias Regionais de
Desenvolvimento da Educação – CREDE
(DOE de 4/07/2007).

· Seleção de coordenadores para as
CREDE’s, compreendendo duas etapas:
a) 1ª etapa constando de duas provas
escritas, da qual participaram 840
candidatos, sendo selecionados 63 para
a etapa seguinte; b) 2ª etapa constituída
de três fases: curso de fundamentação;
apreciação comportamental; e entrevistas
individuais, resultando  na seleção de 34
candidatos e nomeação dos 20
coordenadores regionais.

· Diagnóstico organizacional dos 9
Centros de Jovens e Adultos – CEJA, de
Fortaleza, para redesenho de sua estrutura
organizacional (padrão básico de
funcionamento, gestão de pessoas,
modelo de gestão e ensino).

MELHORIA DOS PROCESSOS DE GESTÃOMELHORIA DOS PROCESSOS DE GESTÃOMELHORIA DOS PROCESSOS DE GESTÃOMELHORIA DOS PROCESSOS DE GESTÃOMELHORIA DOS PROCESSOS DE GESTÃO
E DE RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMAE DE RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMAE DE RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMAE DE RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMAE DE RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA

· Redesenho e simplificação dos processos
de: a) lotação de professores da rede
estadual, objetivando a lotação
descentralizada e proposição de um novo
sistema web, a ser implantado nas CREDE
e escolas; b) diárias; c) matrícula única; e
d) fluxo dos processos de aquisição de
bens e serviços.

· Auto-avaliação institucional, com base na
metodologia do Programa Nacional de
Gestão Pública e Desburocratização -
GESPÚBLICA, tendo em vista a definição
do perfil da organização, dos clientes, do
estágio de gestão, dos critérios de
avaliação, e a elaboração do plano de
melhoria.

· Participação da SEDUC no GT de
Avaliação de Desempenho do Estado para
a construção de um novo modelo de
avaliação de desempenho dos servidores.

· Implantação e implementação do
programa de qualidade de vida para os
profissionais dos órgãos central e regional
(Gente Feliz), visando potencializar a
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integração do servidor da SEDUC, reduzir
as relações conflituosas, a dispersão dos
colaboradores, bem como facilitar o
acesso às atividades sociais, culturais e a
campanhas de saúde.

· Desenvolvimento e implementação de
instrumentos de monitoramento, controle
e redução das diversas despesas de custeio
da SEDUC, resultando em otimização na
gestão do contrato e dos custos de
fornecimento de comunicação por voz e
dados com a TELEMAR, permitindo
identificar e reduzir despesas
desnecessárias como:

· Cortes de Antenas Parabólicas não
utilizadas;

· Bloqueio para ligações Celular, DDD,
DDI e ligações a cobrar em terminais
de voz e cancelamento de terminais que
não estavam incluídos no contrato
corporativo entre o Estado e a
TELEMAR. Essas medidas
proporcionaram uma redução nas
faturas mensais de R$ 590.000,00
para R$ 515.000.00, com economia
no ano de mais de R$ 250.000,00,
correspondendo a uma redução de 4%
em relação ao ano de 2006.

· Implantação dos sistemas informatizados
de gestão de custos do fornecimento de
água e energia para as escolas, CREDE e
SEDUC, possibilitando a seguinte
diminuição de despesas anuais: a) no
fornecimento de água houve uma redução
de 8% em relação ao ano de 2006,
representando uma economia de mais de
R$ 330.000,00; b) a análise de fatores
de carga e de potência tornou possível
manter, na mesma ordem de valores, os
custos com o consumo de energia (R$ 9
milhões ao ano).

· Redução das despesas com reprografia e
serviços de terceirização, cujo crescimento
estava previsto em 22% e 18%,
respectivamente, no entanto o aumento
alcançou apenas 3% e 9% em relação ao
ano de 2006.

· Consolidação, em quatro meses, de 20
Prestações de Contas Finais de Convênios
e Programas para encaminhamento ao
FNDE/MEC, movimentando 15.000
processos.

· Aumento do repasse dos recursos de
manutenção das escolas estaduais em
relação aos anos anteriores, beneficiando
todas as unidades, conforme gráfico 3.

Gráfico 3
Recursos para manutenção das escolas estaduais

Ceará - 2002 - 2007

Fonte: COPED/SEDUC
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2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

· Implementação/fortalecimento do
Programa Alfabetização na Idade Certa -
PAIC, numa ação conjunta dos governos
estadual e municipal, para reverter os
indicadores de rendimento escolar na rede
pública de ensino. Prevê-se, em 2008, a
aquisição de  material estruturado para o
2º ano do ensino fundamental para cerca
de 170.000 alunos e professores, com
recursos já assegurados pelo Governo
Federal.

· Implementação/fortalecimento do
Programa Aprender para Valer, com vistas
à ampliação das condições de oferta do
ensino médio no estado, mediante um
novo modelo de gestão escolar e
metodologia de ensino (e- JOVEM,
Centros de Formação de Jovens, Pré-
vestibular), com a inclusão da educação
para valores, protagonismo juvenil e
cultura da trabalhabilidade, envolvendo os
setores públicos e/ou privados.

· Integração das demandas de melhoria do
processo ensino-aprendizagem e gestão
das escolas aos programas e projetos de

formação e valorização dos profissionais
da educação.

· Consolidação da sistemática de
acompanhamento e avaliação, como
estratégia de monitoramento, controle e
transparência da gestão das políticas
públicas de educação.

· Fortalecimento do Regime de Colaboração
entre Estado e municípios, tendo em vista
o processo de integração entre redes e
sistemas públicos de ensino.

· Consolidação das políticas públicas de
educação do estado, em Plano Decenal,
com aprovação pelo poder Legislativo.

· Elaboração, implementação e
acompanhamento do Planejamento
Estratégico da SEDUC.

· Fortalecimento da parceria com o Governo
Federal/MEC na implementação de
Programas e Projetos educacionais nas
áreas de ensino, gestão de pessoas e
organização/modernização de sistemas.

· Melhoria da infra-estrutura da Educação
Básica mediante a construção e/ou
reforma de escolas de ensino médio na
zona rural.
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2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

O Governo do Estado do Ceará, durante ano
de 2007, no que se refere ao setor saúde,
tem desenvolvido atividades e realizado ações
operacionais e de gestão resultando em
melhor atendimento ao cidadão. Essa política
vem sendo implementada de forma
participativa, numa ambiência democrática,
estrategicamente direcionada para intensificar
os serviços de saúde no âmbito regional, bem
como disponibilizar as informações entre
entes públicos e a sociedade, desde o
planejamento até a prestação de contas das
ações realizadas.

O Fortalecimento da Atenção à Saúde no
Nível Primário deu-se com o desenvolvimento
de ações como a implantação,
monitoramento e avaliação das ações
voltadas para: a melhoria da saúde da
criança, do adolescente, do adulto e do idoso,
a saúde sexual e reprodutiva, controle do pré-
natal, detecção do câncer de mama e colo
uterino.

Concomitantemente, deu-se atenção à
educação continuada em planejamento
familiar, diabetes, hipertensão, tabagismo,
alimentação saudável, e prevenção e controle
da transmissão vertical de HIV e sífilis e ações
de prevenção e promoção da saúde.

O resultado desses esforços culminou com a
cobertura no atendimento de 60,75% da
população do Estado, contando com 10.868
Agentes Comunitários de Saúde – ACS, em
atividade no sistema local de saúde, sendo
capacitados em Curso Técnico, em 2007,
8.428 ACS e 1.628 Equipes do Programa
Saúde da Família, das quais 1.504 possuem
equipes de Saúde Bucal, garantindo uma
cobertura de 54% da população do Estado.

Relativamente às ações de atenção à saúde
materna, há que se ressaltar que o seu
monitoramento está sendo feito por meio do
sistema de informação SIS-PRENATAL,
implantado e alimentado nos 184 municípios,
da implantação de um Comitê Estadual de
Mortalidade Materna, culminando com uma
cobertura de 89,85% de mulheres grávidas
atendidas com 4 ou mais consultas no ano.

O fortalecimento da atenção primária,
acrescida das ações de vigilância
epidemiológica da mortalidade materna,
proporcionou a redução dos óbitos maternos
de 75,1/100.000 nascidos vivos, em 2006
para 54,7/100.000 nascidos vivos, dados
parciais até 31/12/07.

A redução da mortalidade infantil foi
concretizada pela parceria da SESA com os
municípios, com a implementação de ações
tais como: incentivo ao aleitamento materno,
eliminação do tétano neonatal, aumento da
cobertura vacinal, atenção ao recém-nascido
de baixo peso, monitoramento das doenças
diarréicas, implantação de 2 Comitês
Regionais de Controle da Mortalidade Infantil,
sendo um na Região de Baturité e outro na
Região de Limoeiro do Norte, e 2 Comitês
Municipais, um em Fortaleza e o outro em
Sobral, e ação de puericultura, em 53
municípios. Como resultado, registrou-se
uma redução do percentual de internações
hospitalares de crianças (< de 5 anos) por
diarréia, e, por via reflexa, redução da
mortalidade infantil de 17,8, em 2006, para
16,0, em 2007.

As ações da Atenção Secundária e Terciária
foram desenvolvidas com vistas ao
Fortalecimento e Expansão da Atenção à
Saúde nos Níveis Secundário e Terciário,
envidando-se esforços para ampliação e
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consolidação da organização de serviços de
atenção especializada nas Microrregionais de
Saúde, com maior resolutividade, e mais
próximo do domicílio das pessoas.

Para tanto, a SESA assinou um termo de
compromisso com 26 municípios, com a
finalidade de fortalecer a assistência hospitalar
nas clínicas gineco-obstétrica, pediátrica,
médica, cirúrgica e traumato-ortopédica,
totalizando 32 hospitais-pólos especializados
nas 22 microrregiões, melhorando o acesso
da população às referidas clínicas, e
reduzindo as transferências de pacientes em
13,42% para Fortaleza.

A Atenção à Saúde Bucal Especializada, por
sua vez, foi fortalecida com a manutenção
dos Centros Especializados de Odontologia-
CEO’s, nas Microrregiões de Saúde de
Caucaia, Tauá, Aracati e Sobral, e construção
dos CEO’s de Iguatu e Crato.

A Atenção à Vigilância em Saúde, que
aglutina as ações de vigilância
epidemiológica, vigilância sanitária e
ambiental, foi realizada permeando as
decisões dos gestores quanto à definição de
ações mais adequadas para o enfrentamento
dos problemas e agravos à saúde da
população em risco.

A promoção e a proteção da saúde exigem a
estruturação e o desenvolvimento de grandes
e importantes ações no âmbito da vigilância
em saúde. Assim, o controle do dengue e de
outras doenças endêmicas, a manutenção e
expansão da rede de laboratórios de saúde
pública, o fortalecimento das ações de
vigilância sanitária, meio ambiente e saúde
do trabalhador, inclusive os esclarecimentos
das causas de ocorrência de óbitos pelo
Centro de Serviço de Verificação de Óbitos,
tornam-se cada vez mais eficazes no serviço
ao servidor e à sociedade.

Como valorização e avanço nas políticas de

saúde e de incentivo do desenvolvimento dos
servidores, o Programa de Desenvolvimento
de Recursos Humanos e Gestão do Trabalho
despendeu esforços e destinou recursos na
realização de cursos de nível superior – 2
mestrados e 4 cursos de especialização; 2
cursos de formação – Técnico Agentes
Comunitários de Saúde e Técnico em Higiene
Dental. 8 cursos de qualificação, além dos
diversos cursos de atualização com
treinamento em serviços, envolvendo em
média 1.101 trabalhadores e 400
participantes em Fóruns Temáticos.

2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

FORFORFORFORFORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTO DO DO DO DO DA AA AA AA AA ATENÇÃO ÀTENÇÃO ÀTENÇÃO ÀTENÇÃO ÀTENÇÃO À
SAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIOSAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIOSAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIOSAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIOSAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIO

FFFFFORORORORORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTOOOOO     DDDDDASASASASAS A A A A AÇÕESÇÕESÇÕESÇÕESÇÕES D D D D DIRECIONADIRECIONADIRECIONADIRECIONADIRECIONADASASASASAS     ÀÀÀÀÀ

PPPPPOPULAÇÃOOPULAÇÃOOPULAÇÃOOPULAÇÃOOPULAÇÃO     NOSNOSNOSNOSNOS D D D D DIVERSOSIVERSOSIVERSOSIVERSOSIVERSOS C C C C CICLOSICLOSICLOSICLOSICLOS     DEDEDEDEDE V V V V VIDAIDAIDAIDAIDA

Implantação,implementação, monitora-
mento e avaliação de ações voltadas para:

····· Melhoria da saúde das crianças: terapia de
reidratação oral, atendimento e tratamento
das crianças vítimas de violência, identificação
e combate ao trabalho infantil, puericultura,
competências familiares, e normatização e
elaboração de protocolos.

····· Promoção da saúde de adolescentes e jovens:
protagonismo juvenil – em seis municípios do
Estado, elaboração e distribuição de protocolos
nos 184 municípios, educação continuada por
meio do projeto Saúde nas Escolas (45
adolescentes), educação continuada para
2.033 professores da zona rural, em 16
municípios.

····· Melhoria da saúde do adulto e idoso:
levantamento epidemiológico para identificar
idosos cadastrados em Unidades das Equipes
de Saúde da Família, caderneta do idoso, em
73 municípios cearenses, Programa de
Atenção Domiciliar, em hospitais da rede



SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

128128128128128

Sa
úd

e

Mensagem à Assembléia Legislativa  2008

pública estadual, educação continuada na
saúde do idoso para profissionais da  atenção
básica e  curso de Especialização em
Geriatria, visando a formação de especialista,
acompanhamento da atenção ao idoso nas
Unidades de Referência, elaboração de
procotolos anticolinesterásicos, e sistema de
informação em Diabetes e Hipertensão, nos
184 municípios.

····· Saúde sexual e reprodutiva: Comitê
Cearense de Prevenção da Mortalidade
Materna; educação continuada na prevenção
e controle da transmissão vertical de HIV e
sífilis; educação continuada por meio do
Advenced life Support in oabstetrice – ALSO;
planejamento familiar; detecção precoce de
câncer de mama e colo uterino; e controle
do pré-natal de qualidade.

····· Promoção da Saúde: educação continuada
no tratamento ao fumante para Equipes de
Saúde da Família, em 20 municípios;
realização de campanhas educativas
antitabagísticas, em datas comemorativas;
elaboração de material técnico e educativo
no tabagismo e promoção da alimentação
saudável; Comitê do Tabagismo no Ceará;
Centros de Referência no Sistema de
Vigilância alimentar e nutricional, em 41
municípios.

····· Cobertura de 60,75% da população do
Estado com ações de prevenção e promoção
da saúde, com 10.868 Agentes Comunitários
de Saúde e 1.628 Equipes do Programa
Saúde da Família, e entre estas, 1.504
equipes de saúde bucal.

IIIIIMPLANTMPLANTMPLANTMPLANTMPLANTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO/////IMPLEMENTIMPLEMENTIMPLEMENTIMPLEMENTIMPLEMENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     DODODODODO P P P P PROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA

DEDEDEDEDE Q Q Q Q QUALIDADEUALIDADEUALIDADEUALIDADEUALIDADE     DADADADADA A A A A ATENÇÃOTENÇÃOTENÇÃOTENÇÃOTENÇÃO B B B B BÁSICAÁSICAÁSICAÁSICAÁSICA

(PROQUALI)(PROQUALI)(PROQUALI)(PROQUALI)(PROQUALI)

····· Educação continuada por meio do Programa
da Qualidade da Atenção – PROQUALI, em
49 municípios.

····· Diagnóstico sobre biossegurança, em 291
Unidades Básicas de Saúde da Família-UBASF.

·  Avaliação da Melhoria da Qualidade, em
180 municípios cearenses.

EEEEEXPXPXPXPXPANSÃOANSÃOANSÃOANSÃOANSÃO     DDDDDAAAAA A A A A ASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIA O O O O ODONTDONTDONTDONTDONTOLÓGICAOLÓGICAOLÓGICAOLÓGICAOLÓGICA

NONONONONO PSF – D PSF – D PSF – D PSF – D PSF – DENTISTENTISTENTISTENTISTENTISTAAAAA     DDDDDAAAAA F F F F FAMÍLIAAMÍLIAAMÍLIAAMÍLIAAMÍLIA

····· Ampliação do número de equipes de saúde
bucal, atingindo 1.504 equipes, com uma
cobertura de 54% da população do Estado
e, entre estas, 83 equipes do Programa
Dentista da Família, em 51 municípios, com
menor IDH, e naqueles que se destacaram
com excelente desempenho nos indicadores
de cobertura de 1ª Consulta Odontológica
Programática e cobertura da ação coletiva
“Escovação Dental Supervisionada”.

FFFFFORORORORORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTOOOOO     DODODODODO S S S S SISTEMAISTEMAISTEMAISTEMAISTEMA I I I I INTEGRALNTEGRALNTEGRALNTEGRALNTEGRAL     DEDEDEDEDE

AAAAASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIA F F F F FARMACÊUTICAARMACÊUTICAARMACÊUTICAARMACÊUTICAARMACÊUTICA

····· Fortalecimento do Programa Estadual de
Assistência Farmacêutica, com a organização
da Farmacovigilância de Fitoterápicos e
Cadastro de Pacientes por meio do Projeto
Posto de Saúde Meireles.

····· Produção de fitoterápicos para atendimento
do Centro de Saúde Escola Meireles, do
Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão
e do Centro de Referência Nacional em
Dermatologia Sanitária Dona Libânia.

····· Aquisição e distribuição de medicamentos
da assistência farmacêutica básica, para os
184 municípios do Estado.

····· Adesão de 180 municípios à compra
centralizada na Coordenadoria de
Assistência Farmacêutica, resultando na
redução de custos na compra de
medicamentos.

FORFORFORFORFORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTO DO DO DO DO DA AA AA AA AA ATENÇÃO ÀTENÇÃO ÀTENÇÃO ÀTENÇÃO ÀTENÇÃO À
SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO ESAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO ESAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO ESAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO ESAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E
TERCIÁRIOTERCIÁRIOTERCIÁRIOTERCIÁRIOTERCIÁRIO

FFFFFORORORORORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTOOOOO     EEEEE A A A A AMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃO     DDDDDAAAAA R R R R REDEEDEEDEEDEEDE

HHHHHOSPITOSPITOSPITOSPITOSPITALARALARALARALARALAR     DEDEDEDEDE A A A A ASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIA S S S S SECUNDÁRIAECUNDÁRIAECUNDÁRIAECUNDÁRIAECUNDÁRIA     EEEEE

TTTTTERCIÁRIAERCIÁRIAERCIÁRIAERCIÁRIAERCIÁRIA - H - H - H - H - HOSPITOSPITOSPITOSPITOSPITAISAISAISAISAIS-P-P-P-P-PÓLÓLÓLÓLÓLOOOOO

····· Manutenção e funcionamento dos 32
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hospitais-pólo de Referência Macro e
Microrregional do Estado, ofertando
procedimentos ambulatoriais e hospitalares
especializados de média e alta complexidade,
tendo sido investidos R$ 36,8 milhões, de
janeiro a dezembro de 2007.

····· Realização de 16.284 internações/mês, nos
32 hospitais-pólo, nas especialidades
conveniadas com a SESA, representando uma
redução de 13,42% da média de internações
por condições sensíveis à atenção ambulatorial
e correspondendo a uma redução de 17%,
com relação ao ano de 2006.

····· Inauguração do serviço de Urgência e
Emergência dos hospitais de Itapipoca e
Limoeiro do Norte, do berçário de médio porte
do hospital de Tauá e da lavanderia do
Hospital de Cascavel.

····· Execução de exames laboratoriais e
radiológicos nos 30 hospitais-pólo
localizados no Interior do Estado.

····· Implantação Comitê Estadual de Prevenção
e Atenção à Doença Cerebrovascular.

FORFORFORFORFORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTO DO DO DO DO DA REDE DEA REDE DEA REDE DEA REDE DEA REDE DE

CAPTCAPTCAPTCAPTCAPTAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOSAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOSAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOSAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOSAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS

····· Realização de 564 transplantes de órgãos
(dados parciais até 30.11.2007),
representando o maior número de
transplantes anuais já registrados no Estado
e realizados no Hospital Geral de Fortaleza,
Hospital Dr. Carlos Alberto Studart (coração
e pulmão), Hospital Universitário Walter
Cantídio, Hospital São Vicente de Paula de
Barbalha, e em 12 Clínicas que fazem
transplantes de córnea em Fortaleza e no
Cariri (Tabela 1).

 Tabela 1 – Comparativo de transplantes realizados no Ceará – janeiro a novembro, 2006 - 2007

ÓRGÃOS E TECIDOS TRANSPLANTADOS

Rim

Córnea

Coração

Fígado

Total
Fonte: CNCDO/Ce

2007

127

360

20

57

564

2006

119

238

13

51

421

ANO

Os resultados representam um aumento na
sobrevida e melhoria da qualidade de vida
dos pacientes, tendo sido observado um
incremento de 34,0% com relação ao mesmo
período de 2006. O aumento registrado no
número de transplantes de córnea deve-se ao
bom funcionamento das unidades, acrescido
da eficácia do Banco de Olhos do Hospital
Geral de Fortaleza e a importante atuação
do serviço social do Instituto Dr. José Frota –
Centro.

····· Segundo a Central de Notificação Captação
e Distribuição de Órgãos e Tecidos –

CNCDO/Ce, as campanhas educativas
“Renovando Vidas” e “Doe de Coração”, as
parcerias com associações, organizações
governamentais e ONG’S,  bem como a
implantação das Comissões Intra-
hospitalares de Doações e Transplantes de
Órgãos e Tecidos, em 17 hospitais, foram
ações determinantes na efetividade dos
serviços no âmbito Estadual.

FFFFFORORORORORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTOOOOO     EEEEE E E E E EXPXPXPXPXPANSÃOANSÃOANSÃOANSÃOANSÃO     DOSDOSDOSDOSDOS C C C C CENTROSENTROSENTROSENTROSENTROS

EEEEESPECIALIZADOSSPECIALIZADOSSPECIALIZADOSSPECIALIZADOSSPECIALIZADOS     DEDEDEDEDE O O O O ODONTDONTDONTDONTDONTOLOLOLOLOLOGIAOGIAOGIAOGIAOGIA     NASNASNASNASNAS

MMMMMICRORREGIÕESICRORREGIÕESICRORREGIÕESICRORREGIÕESICRORREGIÕES     DEDEDEDEDE S S S S SAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

····· Manutenção dos Centros Especializados em
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Odontologia das Microrregiões de Caucaia,
Tauá, Aracati e Sobral, construção dos CEO’s
de Iguatu e Crato, e licitação da compra dos
equipamentos, instrumentais e mobiliário dos
CEO’s de Crato e Iguatu, configurando-se
um histórico de referência e de oferta de
atendimento especializado em Odontologia.

····· Aplicação de R$ 1,88 milhão para
manutenção dos CEO’s, sendo R$ 471,9 mil
para o CEO de São Gonçalo do Amarante,
R$ 300,3 mil para o CEO de Tauá, R$ 300,3
mil para o CEO de Aracati e R$ 115,5 para
o CEO de Sobral.

····· Realização do Programa de Rastreamento,
Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Boca
do Estado do Ceará, nas Microrregiões de
Tianguá e Acaraú, possibilitando o
diagnóstico precoce de lesões pré-
cancerígenas.

GGGGGARANTIAARANTIAARANTIAARANTIAARANTIA     DEDEDEDEDE A A A A ASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIA E E E E ESPECIALSPECIALSPECIALSPECIALSPECIAL     AOSAOSAOSAOSAOS

UUUUUSUÁRIOSSUÁRIOSSUÁRIOSSUÁRIOSSUÁRIOS     DODODODODO SUS SUS SUS SUS SUS

····· Efetivação do acesso de 3.624 pessoas
carentes a órteses, próteses, exames
especializados e tratamento cirúrgico, com
fornecimento de 2.709 passagens aéreas e
915 ajudas de custo, no valor total de R$
357,19 mil.

····· Levantamento da demanda reprimida de
próteses e órteses para pessoas com
deficiência física, visual e auditiva, em todos
os municípios do Estado.

FFFFFUNCIONAMENTUNCIONAMENTUNCIONAMENTUNCIONAMENTUNCIONAMENTOOOOO     EEEEE M M M M MELHORIAELHORIAELHORIAELHORIAELHORIA     DDDDDAAAAA H H H H HEMORREDEEMORREDEEMORREDEEMORREDEEMORREDE

····· Funcionamento da Hemorrede Pública,
composta pelo Hemocentro Coordenador,
com 4 divisões: hemoterapia, hematologia,
ensino e pesquisa e administrativa, que
coordena todas as atividades; 4 hemocentros
regionais, localizados em Crato, Sobral,
Iguatu e Quixadá, um hemonúcleo em
Juazeiro do Norte, integrado ao hemocentro
do Crato, por razões geográficas, um posto

de coleta fixa, no Instituto Dr. José Frota, e
63 Agências Transfusionais, incluindo
grandes hospitais, em municípios do interior
do Estado.

····· Atendimento aos 184 municípios do Estado,
155 hospitais e 63 Agências Transfusionais,
tendo sido realizadas, em média, de janeiro
a outubro de 2007, 7.686 coletas/mês, e
9.211 transfusões/mês, constatando-se um
aumento no cadastro de doadores de medula
óssea por meio de campanha com apoio da
mídia. Foram coletadas 11.146 doações e
realizado treinamento e captação de
doadores de medula óssea nos municípios de
Alto Santo, Potiretama, Ererê, Iracema, no
Hemocentro de Crato e no Hemonúcleo de
Juazeiro do Norte.

FFFFFUNCIONAMENTUNCIONAMENTUNCIONAMENTUNCIONAMENTUNCIONAMENTOOOOO     EEEEE M M M M MELHORIAELHORIAELHORIAELHORIAELHORIA     DDDDDASASASASAS U U U U UNIDNIDNIDNIDNIDADESADESADESADESADES

PPPPPRÓPRIASRÓPRIASRÓPRIASRÓPRIASRÓPRIAS     DADADADADA SESA SESA SESA SESA SESA

····· Custeio e investimentos realizados nas
Unidades de Referência Ambulatoriais
Especializadas e Hospitais Terciários.
Destacam-se: a reestruturação ocorrida no
CEO Joaquim Távora; reforma ampliação e
equipamento do Hospital Infantil Albert Sabin
– HIAS; reestruturação no Instituto de
Prevenção do Câncer do Ceará - IPCC;
reestruturação no Centro de Saúde Meireles;
reforma, ampliação e equipamento no Centro
Especializado de Odontologia CEO-Centro.

SSSSSISTEMAISTEMAISTEMAISTEMAISTEMA I I I I INTEGRALNTEGRALNTEGRALNTEGRALNTEGRAL     DEDEDEDEDE A A A A ASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIA

FFFFFARMACÊUTICAARMACÊUTICAARMACÊUTICAARMACÊUTICAARMACÊUTICA     NOSNOSNOSNOSNOS N N N N NÍVEISÍVEISÍVEISÍVEISÍVEIS S S S S SECUNDÁRIOECUNDÁRIOECUNDÁRIOECUNDÁRIOECUNDÁRIO     EEEEE

TTTTTERCIÁRIOERCIÁRIOERCIÁRIOERCIÁRIOERCIÁRIO

····· Ampliação da aquisição e distribuição de
medicamentos para os níveis Secundário e
Terciário, inclusive medicamentos estratégicos
para os 184 municípios do Estado;
atendimento de 750 pacientes, provenientes
de processos judiciais e administrativos,
sendo 200 mandados judiciais e 28 mil
pacientes atendidos com medicamentos
excepcionais.



Sa
úd

e

131131131131131
Mensagem à Assembléia Legislativa  2008

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

IIIIIMPLANTMPLANTMPLANTMPLANTMPLANTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO/////IMPLEMENTIMPLEMENTIMPLEMENTIMPLEMENTIMPLEMENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     DEDEDEDEDE C C C C CENTROSENTROSENTROSENTROSENTROS     DEDEDEDEDE

AAAAATENÇÃOTENÇÃOTENÇÃOTENÇÃOTENÇÃO P P P P PSICOSSOCIALSICOSSOCIALSICOSSOCIALSICOSSOCIALSICOSSOCIAL – CAPS  – CAPS  – CAPS  – CAPS  – CAPS NASNASNASNASNAS

MMMMMICRORREGIÕESICRORREGIÕESICRORREGIÕESICRORREGIÕESICRORREGIÕES

····· Implantação de 9 CAPS, sendo 6 gerais,
nos municípios de Assaré, Mauriti, Viçosa do
Ceará, Acaraú, Novo Oriente e Guaraciaba
do Norte, 2  ad (álcool e droga), em Camocim
e Limoeiro do Norte, e 1 infantil, em Barbalha,
resultando na expansão da rede de CAPS,
de 68, em 2006, para 77, em 2007. Com
isso, eleva-se a cobertura no Estado para
0,86 CAPS por 100.000 habitantes,
parâmetro considerado satisfatório pelo
Ministério da Saúde, gerando uma redução
gradativa de 127 leitos em hospitais
psiquiátricos.

CCCCCENTROENTROENTROENTROENTRO     DEDEDEDEDE R R R R REFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIA     EEEEE A A A A APOIOPOIOPOIOPOIOPOIO     ÀÀÀÀÀ M M M M MULHERULHERULHERULHERULHER – – – – –
CERAMCERAMCERAMCERAMCERAM

····· Atendimento a mais de 700 mulheres
vítimas de violência física, sexual e psicológica,
como resultado de ações assistenciais e de
capacitação.

····· Realização de Treinamento e Capacitação
de Profissionais de Saúde para atendimento
à Mulher Vítima de Violência, em Parceria com
a área de Saúde Reprodutiva da SESA, tendo
como clientela os profissionais oriundos do
Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará,
Centro de Saúde Escola do Meireles, Hospital
Geral Dr. César Cals e pessoal da área de
saúde dos municípios de Maracanaú,
Caucaia, Juazeiro do Norte e Acaraú.

CCCCCENTROENTROENTROENTROENTRO     DEDEDEDEDE R R R R REFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIA     ÀÀÀÀÀ S S S S SAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE     DODODODODO

TTTTTRABALHADORRABALHADORRABALHADORRABALHADORRABALHADOR – CEREST – CEREST – CEREST – CEREST – CEREST

····· Atendimento a uma população de
1.366.709 habitantes, de 99 municípios do
Interior, por meio do Centro Estadual de
Referência à Saúde do Trabalhador e dos 3
Centros Microrregionais de Horizonte, Sobral,
Juazeiro do Norte.

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE O O O O OCULARCULARCULARCULARCULAR E E E E ESPECIALIZADASPECIALIZADASPECIALIZADASPECIALIZADASPECIALIZADA

····· Diagnóstico de serviços de reabilitação para
atendimento a pessoas com cegueira e com

baixa visão, tendo sido identificadas 40
unidades, em 36 municípios, permitindo a
organização da rede de arquivos que
atendem a pessoas com essas características.

····· Concessão de 507 óculos a alunos de 116
escolas do Projeto Escola Viva, de 8
municípios, proporcionando melhoria do
rendimento escolar, da redução da repetência
e reprovação escolar.

AAAAATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTOOOOO     ÀÀÀÀÀ P P P P PESSOESSOESSOESSOESSOAAAAA     COMCOMCOMCOMCOM D D D D DEFICIÊNCIAEFICIÊNCIAEFICIÊNCIAEFICIÊNCIAEFICIÊNCIA

····· Atendimento a 47.012 pessoas com
deficiência, em 155 municípios do Estado:
deficiência física - 17.007; deficiência visual
– 7.576; deficiência mental – 16.481; e
deficiência auditiva – 5.948.

AAAAAUXILIOUXILIOUXILIOUXILIOUXILIO F F F F FINANCEIROINANCEIROINANCEIROINANCEIROINANCEIRO     AAAAA H H H H HOSPITOSPITOSPITOSPITOSPITAISAISAISAISAIS     DEDEDEDEDE

PPPPPEQUENOEQUENOEQUENOEQUENOEQUENO P P P P PORTEORTEORTEORTEORTE

····· Execução de auxílio financeiro a hospitais
de pequeno porte de 51 municípios. Esses
hospitais vêm contribuindo com a melhoria
da organização da atenção básica,
especialmente na atenção ao parto normal,
internações em clínica médica, pediátrica e
pequenos procedimentos cirúrgicos.

EEEEESTRUTURAÇÃOSTRUTURAÇÃOSTRUTURAÇÃOSTRUTURAÇÃOSTRUTURAÇÃO     DODODODODO S S S S SISTEMAISTEMAISTEMAISTEMAISTEMA E E E E ESTSTSTSTSTADUADUADUADUADUALALALALAL     DEDEDEDEDE

UUUUURGÊNCIARGÊNCIARGÊNCIARGÊNCIARGÊNCIA

····· Conclusão do Pólo SAMU – 192 Litoral Leste
concomitantemente com vistoria e
diagnóstico das Emergências de alguns
hospitais-pólo e Estratégicos.

HHHHHUMANIZAÇÃOUMANIZAÇÃOUMANIZAÇÃOUMANIZAÇÃOUMANIZAÇÃO     DADADADADA A A A A ATENÇÃOTENÇÃOTENÇÃOTENÇÃOTENÇÃO     ÀÀÀÀÀ S S S S SAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

····· Participação em eventos de integração
ensino-serviço, em parceria com a
Universidade de Fortaleza – UNIFOR.

····· Planejamento das ações do Programa
QualiSUS e avaliação das ações do Programa
HumanizaSUS.

VIGILÂNCIA À SAÚDEVIGILÂNCIA À SAÚDEVIGILÂNCIA À SAÚDEVIGILÂNCIA À SAÚDEVIGILÂNCIA À SAÚDE

MMMMMANUTENÇÃOANUTENÇÃOANUTENÇÃOANUTENÇÃOANUTENÇÃO     EEEEE E E E E EXPXPXPXPXPANSÃOANSÃOANSÃOANSÃOANSÃO     DDDDDAAAAA R R R R REDEEDEEDEEDEEDE     DEDEDEDEDE

LLLLLABORAABORAABORAABORAABORATÓRIOSTÓRIOSTÓRIOSTÓRIOSTÓRIOS     DEDEDEDEDE S S S S SAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA

····· Realização de 345.728 exames de
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notificação compulsória e de outros agravos
de interesse da Saúde Pública.

····· Realização de 13.889 análises para o
controle da qualidade da água para consumo
humano.

····· Realização de 110.220 exames de análises
clínicas e 142.665 exames de Saúde Pública,
3.748 análises para o controle da qualidade
da água para consumo humano, nos
laboratórios regionais de saúde pública.

· Agraciado O LACEN - Fortaleza com o
Certificado categoria Ouro, que caracteriza
o desempenho “Excelente” em dez anos de
participação no Programa Nacional de
Controle de Qualidade – PNCQ, da
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas -
SBAC.

····· Reclassificação, do LACEN, após auditoria
da Coordenação Geral de Laboratórios do
Ministério da Saúde - CGLAB/MS, de Porte
IV nível B para Porte IV nível E, com o
respectivo aumento do repasse de recursos
financeiros. O LACEN-CE foi o laboratório
que mais ascendeu, dentre os 27 LACEN’s
do Brasil.

CCCCCONTROLEONTROLEONTROLEONTROLEONTROLE     DODODODODO D D D D DENGUEENGUEENGUEENGUEENGUE     EEEEE O O O O OUTRASUTRASUTRASUTRASUTRAS D D D D DOENÇASOENÇASOENÇASOENÇASOENÇAS

EEEEENDÊMICASNDÊMICASNDÊMICASNDÊMICASNDÊMICAS

····· Desenvolvimento do projeto “Venci o Tempo
Vencerei a Dengue”, em mais de 60
municípios.

····· Distribuição de insumos para combate/
controle do dengue, sendo que dos 184
municípios, apenas 17 estão com índice de
infestação predial por Aedes Aegypti acima
de 3%.

····· Implantação da vigilância entomológica em
municípios não infestados pelo Aedes Aegypti.

····· Ações de eliminação de focos e/ou
criadouros de Aedes Aegypti e/ou Aedes
Albopictus nos imóveis.

····· Realização de sorologia de material coletado
em carnívoros e roedores para detecção de
circulação de peste em áreas focais.

····· Intensificação da realização de exames em
uma periodicidade quadrimestral para
garantir a qualidade de vida dos agentes de
endemias que trabalham diretamente ou
indiretamente com os organofosforados
(Temephos).

····· Capacitação de profissionais de saúde e
Agentes Comunitários de Saúde em ações de
Vigilância e Controle do Tracoma.

····· Análise de 13.330 amostras de soro para
o controle e vigilância das Pestes, que
resultaram em 175 positivas para carnívoros.
Em relação à sorologia humana,  foram
analisadas 50 amostras, resultando em 22
casos suspeitos que foram tratados.

····· Desenvolvimento das ações de Educação
em Saúde por meio do programa de Peste no
Ceará, que realizou seminários de atualização
em todas as áreas destinadas aos
profissionais do PAC´S e PSF e Seminário de
Atualização em biossegurança em Tianguá e
Crato.

····· Realização de pesquisas de triatomíneos por
meio do Programa de Controle da Doença
de Chagas, em 337.503 unidades
domiciliares, atingindo o percentual de 61%
do programado.

····· Controle químico dos triatomíneos com
atividades de borrifação em 14.795 unidades
domiciliares de áreas endêmicas.

····· Implantação e implementação das ações
do Programa de Chagas em comunidades
de 15 municípios. Dentre elas, a melhoria
habitacional rural que permitiu a
reconstrução de 138 casas em áreas
vulneráveis à transmissão da doença de
Chagas Vetorial, estando em andamento
outras 273 casas, em 10 municípios.
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····· Cobertura vacinal de 85,60% de animais
do Estado do Ceará. A maioria dos
municípios das CERES vacinaram,
aproximadamente, 90% dos animais. Foram
vacinados 641.853 animais, sendo
454.364 cães e 187.489 gatos.

····· Atendimento de 16.624 pessoas pela
profilaxia da raiva humana na Capital e no
Interior. Destas, 13.850 foram tratadas,
12.497 receberam o tratamento somente por
vacinas, 1.353 pessoas foram tratadas com
vacina e soro. Durante o decorrer do ano,
foram notificados 30 casos de raiva animal.

····· Reativação das unidades de Notificação em
Serviços de Saúde da Vigilância
Epidemiológica e Controle de Malária, em 97
municípios prioritários, com distribuição de
107 Kits para os postos de notificação.

····· Realização de 612 exames até a 44ª
semana para o diagnóstico da malária, com
a confirmação de 53 casos e um óbito, em
Fortaleza.

····· Realização de 107 capturas de Anopheles,
em 41 localidades de 15 municípios, para a
atualização da carta anofélica e vigilância de
casos. No decorrer do ano de 2007, não foi
realizada nenhuma borrifação residual,
devido à ausência de casos autocnes.

····· Realização de ações de vigilância
epidemiológica do tracoma, em 28
municípios, com a realização de 132.895
exames, em que foram detectados 3.514
casos de Tracoma até 44ª semana
epidemiológica.

FFFFFORORORORORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTOOOOO     DDDDDASASASASAS A A A A AÇÕESÇÕESÇÕESÇÕESÇÕES     DEDEDEDEDE V V V V VIGILÂNCIAIGILÂNCIAIGILÂNCIAIGILÂNCIAIGILÂNCIA

EEEEEPIDEMIOLÓGICAPIDEMIOLÓGICAPIDEMIOLÓGICAPIDEMIOLÓGICAPIDEMIOLÓGICA     EEEEE A A A A AMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTALALALALAL

····· 100% dos municípios com equipe
capacitada em procedimentos do sistema de
vigilância e controle da água para consumo
humano – VIGIÁGUA, nas Macrorregionais
de Saúde de Sobral e Cariri.

····· Assessoria técnica aos municípios das
Macrorregionais de Saúde de Sobral,
Fortaleza e Cariri, para realização dos
procedimentos de coleta, inspeção e
alimentação do Sistema de Informação da
Vigilância da Qualidade da água para
consumo humano.

····· Efetivação das relações intersetoriais de
forma sistemática a partir do primeiro
procedimento pactuado na PPI - Vigilância
Sanitária, em 181 municípios, ou seja,
alimentação do Sistema de Informação da
Vigilância da Água para consumo humano -
SISÁGUA.

····· Utilização dos relatórios de controle dos
sistemas operados pela CAGECE, em 127
municípios onde atua.

····· Implementação das ações de Vigilância em
Saúde Ambiental de populações expostas a
áreas com solo contaminado – VIGISOLO,
com população e” 100.000 habitantes.

CONTROLE SOCIAL ECONTROLE SOCIAL ECONTROLE SOCIAL ECONTROLE SOCIAL ECONTROLE SOCIAL E
DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTO INSTITUCIONAL DOO INSTITUCIONAL DOO INSTITUCIONAL DOO INSTITUCIONAL DOO INSTITUCIONAL DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUSSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUSSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUSSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUSSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

RRRRREESTRUTURAÇÃOEESTRUTURAÇÃOEESTRUTURAÇÃOEESTRUTURAÇÃOEESTRUTURAÇÃO     EEEEE M M M M MANUTENÇÃOANUTENÇÃOANUTENÇÃOANUTENÇÃOANUTENÇÃO     DASDASDASDASDAS

CCCCCÉLULASÉLULASÉLULASÉLULASÉLULAS R R R R REGIONAISEGIONAISEGIONAISEGIONAISEGIONAIS     DEDEDEDEDE S S S S SAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

····· Realização de processo seletivo, em julho
de 2007, destinado ao cargo em comissão
de orientador, para 100% das Células
Regionais, instâncias da SESA nas 22
microrregiões de saúde.

····· Realização de pactuação com os municípios
em 100% das microrregiões, por meio das
Comissões Intergestores Bipartite Estadual e
Microrregionais,  conforme estabelecida na
Programação Pactuada e Integrada – PPI.

····· Avaliação das CERES pelos municípios
quanto ao nível de satisfação dos gestores
municipais de saúde e suas equipes.
Participaram da pesquisa 18 das 21 CERES,
abrangendo 90% (19) das microrregiões de
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saúde,     e 147 dos 184 municípios cearenses,
tendo sido obtidos  os seguintes resultados:
47% dos municípios relataram ótimo diálogo
e interação da gestão das CERES com os
gestores municipais, 44%  avaliaram “bom”;
3% “regular”; 1% “ruim” e 5% não opinaram.
Isso reflete o bom relacionamento entre a
grande maioria dos gestores regionais da
saúde e secretários municipais da saúde, de
modo cooperativo e solidário.

FFFFFORORORORORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTOOOOO     EEEEE C C C C CONTROLEONTROLEONTROLEONTROLEONTROLE S S S S SOCIALOCIALOCIALOCIALOCIAL     EEEEE

IIIIINSTITUCIONALNSTITUCIONALNSTITUCIONALNSTITUCIONALNSTITUCIONAL     DODODODODO SUS SUS SUS SUS SUS

····· Execução do Plano de Ação do Conselho
Estadual de Saúde (CESAU) e outras ações
demandadas pelo Ministério da Saúde,
Conselho Nacional de Saúde e setores afins.

····· Implantação do Programa de Educação
Permanente por meio do Programa de
Formação de Conselheiros de Saúde do
Ceará, em execução desde junho de 2007.

····· Realização da 5ª Conferência Estadual de
Saúde, que se configurou no maior evento
do ano, com a mobilização de conselheiros e
lideranças dos movimentos sociais nas
Conferências Municipais de Saúde, na
Conferência Estadual de Saúde, elegendo
112 Delegados para a 13ª Conferência
Nacional, com os representantes dos
segmentos de usuários e dos profissionais de
saúde.

CCCCCONTROLEONTROLEONTROLEONTROLEONTROLE R R R R REGULAÇÃOEGULAÇÃOEGULAÇÃOEGULAÇÃOEGULAÇÃO     EEEEE A A A A AVALIAÇÃOVALIAÇÃOVALIAÇÃOVALIAÇÃOVALIAÇÃO     DADADADADA

AAAAASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIA     ÀÀÀÀÀ S S S S SAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

····· Treinamento e inclusão de 27 técnicos das
CERES para exercer a função de auditores.

····· A regulação do acesso das três Centrais de
Regulação do SUS - CRESUS, localizadas em
Fortaleza, Sobral e Cariri, tendo sido
regulados 158.927 atendimentos
ambulatoriais e 30.105 internações
hospitalares.

····· Realização de 159 auditorias, sendo 91
analíticas, 52 operacionais (oito conjuntas
com o Ministério da Saúde) e 15 de gestão
(sendo 8 em conjunto como o MS).

DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTO DE RECURSOSO DE RECURSOSO DE RECURSOSO DE RECURSOSO DE RECURSOS

HUMANOS E GESTÃO DO TRABALHOHUMANOS E GESTÃO DO TRABALHOHUMANOS E GESTÃO DO TRABALHOHUMANOS E GESTÃO DO TRABALHOHUMANOS E GESTÃO DO TRABALHO

FFFFFORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃO     EEEEE C C C C CAPAPAPAPAPAAAAACITCITCITCITCITAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     DOSDOSDOSDOSDOS

TTTTTRABALHADORESRABALHADORESRABALHADORESRABALHADORESRABALHADORES     DDDDDAAAAA SESA  SESA  SESA  SESA  SESA PPPPPARAARAARAARAARA     OOOOO     SEUSEUSEUSEUSEU

DDDDDESENVESENVESENVESENVESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTOOOOO

····· Capacitação de 60 profissionais no Curso
de Análise da Situação em Saúde, visando
proporcionar condições para subsidiar o
Intercâmbio Brasil – Canadá, na formação
de Recursos Humanos por Competência.

····· Capacitação de técnicos da SESA no Curso
de Especialização do Trabalho e de Educação
em Saúde e no Curso de Mestrado
Profissional em Saúde da Criança e do
Adolescente.

····· Implantação do Projeto Garatujas, com
sensibilização dos Gestores e Profissionais de
Saúde, nos Municípios com menores Indices
de Desenvolvimento Humano- IDH.

FFFFFORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃO     EEEEE C C C C CAPAPAPAPAPAAAAACITCITCITCITCITAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     DOSDOSDOSDOSDOS

TTTTTRABALHADORESRABALHADORESRABALHADORESRABALHADORESRABALHADORES     DODODODODO SUS SUS SUS SUS SUS

····· Curso de Especialização em Gestão de
Sistemas e Serviços de Saúde para gestores,
assessores, coordenadores institucionais e
demais profissionais, preferencialmente
integrantes do SUS – 47 participantes.

····· Fórum Temático: Uso Racional de
Medicamentos Essenciais e os Erros de
Medicação, em parceria com a ANVISA e o
Ministério da Saúde, para profissionais de
saúde do SUS – 100 participantes.

····· Fórum Temático: Atenção à Saúde e à
Atenção Farmacêutica, em parceria com o
Departamento de Farmácia do Ministério da
Saúde, para profissionais de saúde do SUS -
100 participantes.
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····· Cursos de Atualização em Vigilância
Epidemiológica, Controle, Tratamento e

Diagnóstico da Dengue Hemorrágica –
capacitando 97 médicos de 13 Células

Regionais de Saúde, beneficiando 58
municípios.

····· Conclusão do V Curso de Especialização

em Vigilância Sanitária – 40 alunos.

····· Cursos Técnicos de Agentes Comunitários

de Saúde – ACS, capacitando 8.428 ACS
para ação de Atenção Primária.

····· Curso de Formação de Técnicos em Higiene
Dental, para 570 trabalhadores do SUS.

····· Curso de Qualificação para Auxiliares de

Consultório Dentário, com 120 participantes.

····· Curso a Distância de Desenvolvimento de

Liderança em Saúde, para os Orientadores
das Células Regionais de Saúde e Diretores

dos hospitais da Rede Pública Estadual e seus
respectivos assessores.

IIIIIMPLEMENTMPLEMENTMPLEMENTMPLEMENTMPLEMENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     DDDDDAAAAA P P P P POLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICA     DDDDDAAAAA E E E E EDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

PPPPPERMANENTEERMANENTEERMANENTEERMANENTEERMANENTE     EMEMEMEMEM S S S S SAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

····· Participação de técnicos da SESA no I

Encontro Nacional da Mesa Estadual/
Ministério da Saúde /MS.

CCCCCENTROENTROENTROENTROENTRO     DEDEDEDEDE I I I I INVESTIGAÇÃONVESTIGAÇÃONVESTIGAÇÃONVESTIGAÇÃONVESTIGAÇÃO C C C C CIENTÍFICAIENTÍFICAIENTÍFICAIENTÍFICAIENTÍFICA – – – – –

CIC, ECIC, ECIC, ECIC, ECIC, ESCOLASCOLASCOLASCOLASCOLA     DEDEDEDEDE S S S S SAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE P P P P PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA     DODODODODO C C C C CEARÁEARÁEARÁEARÁEARÁ

····· Realização de diversas ações e pesquisas

de investigação científica, tais como:

····· Perfil dos Acidentes e Hospitalização de

Crianças de 0 a 5 anos na região do
Cariri, em fase final de análise e

elaboração de artigos.

····· Perfil Epidemiológico da Anemia Falciforme

no Estado do Ceará;

····· Acidentes de moto no Estado do Ceará.

····· Coração de Mulher: saúde cardiovascular

das trabalhadoras do SUS/Ceará.

····· Transição nutricional da saúde materno

infantil: avaliação na região do semi-árido.

····· Edição da Coletânea Pesquisa para o SUS,

com a publicação do Volume I, contendo

16 artigos científicos de pesquisadores

participantes do Edital PpSUS 1 e

organização do volume 2.

····· Realização do I Seminário Pesquisa para o

SUS Ceará, com apresentação de 40

trabalhos de pesquisa científica.

GESTÃO DE TECNOLOGIA DAGESTÃO DE TECNOLOGIA DAGESTÃO DE TECNOLOGIA DAGESTÃO DE TECNOLOGIA DAGESTÃO DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇAOINFORMAÇAOINFORMAÇAOINFORMAÇAOINFORMAÇAO

IIIIIMPLANTMPLANTMPLANTMPLANTMPLANTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     EEEEE E E E E ESTRUTURAÇÃOSTRUTURAÇÃOSTRUTURAÇÃOSTRUTURAÇÃOSTRUTURAÇÃO     DEDEDEDEDE B B B B BENSENSENSENSENS     EEEEE

SSSSSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOS     DEDEDEDEDE T T T T TECNOLOGIAECNOLOGIAECNOLOGIAECNOLOGIAECNOLOGIA     DADADADADA I I I I INFORMAÇÃONFORMAÇÃONFORMAÇÃONFORMAÇÃONFORMAÇÃO

····· Implantação (em andamento) do Sistema

de Patrimônio via Web.

····· Implantação (em andamento) do Portal da

Georreferência.

MAPP - SAÚDEMAPP - SAÚDEMAPP - SAÚDEMAPP - SAÚDEMAPP - SAÚDE

Objetivando contribuir com a melhoria do

Sistema Único de Saúde, a SESA desenvolveu

77 projetos prioritários, totalizando uma

programação financeira do Tesouro do

Estado, no valor de R$ 86,2 milhões, dos

quais R$ 41,5 milhões no ano de 2007.

····· Início das atividades do MAPP/Saúde, no

mês de outubro, com 72 projetos,

representando 93,50 % do programado.

····· Execução financeira, no limite autorizado,

no valor de R$ 13,9 milhões, representando

33,43% dos recursos programados e um

desempenho de 100%, conforme

demostradado nas tabelas a seguir.
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MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DEMANUTENÇÃO DAS UNIDADES DEMANUTENÇÃO DAS UNIDADES DEMANUTENÇÃO DAS UNIDADES DEMANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE
AAAAATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTO DO DO DO DO DA SESAA SESAA SESAA SESAA SESA

A rede assistencial de nível terciário do Sistema
Único de Saúde do Estado, sob gestão da
SESA, conta com 19 Unidades, sendo 10 de
atendimento ambulatorial, 7 de atendimento
hospitalar e 2 Centros de Convivência.

····· Garantia do funcionamento e melhoria das
Unidades destinadas ao custeio de
manutenção, totalizando o valor de R$ 176,3
milhões, com uma representação de 65,16%
de participação pela fonte Tesouro do Estado
e 34,84% de participação de recursos pelo
Ministério da Saúde. Esses recursos
viabilizaram a realização de 6.639.264
atendimentos ambulatoriais/ano e 75.756
internações/ano, no corrente exercício.

2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

FORFORFORFORFORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTO DO DO DO DO DA AA AA AA AA ATENÇÃO ATENÇÃO ATENÇÃO ATENÇÃO ATENÇÃO A
SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO ESAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO ESAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO ESAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO ESAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E
TERCIÁRIOTERCIÁRIOTERCIÁRIOTERCIÁRIOTERCIÁRIO

FFFFFORORORORORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTOOOOO     EEEEE A A A A AMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃOMPLIAÇÃO     DDDDDAAAAA R R R R REDEEDEEDEEDEEDE

HHHHHOSPITOSPITOSPITOSPITOSPITALARALARALARALARALAR     DEDEDEDEDE A A A A ASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIA S S S S SECUNDÁRIAECUNDÁRIAECUNDÁRIAECUNDÁRIAECUNDÁRIA     EEEEE

TTTTTERCIÁRIAERCIÁRIAERCIÁRIAERCIÁRIAERCIÁRIA – H – H – H – H – HOSPITOSPITOSPITOSPITOSPITAISAISAISAISAIS-P-P-P-P-PÓLÓLÓLÓLÓLOOOOO

····· Elaboração e encaminhamento ao Ministério
da Saúde de projetos para aquisição de
equipamentos de imagem e de laboratório
para os 30 hospitais- pólo.

····· Elaboração do Plano Diretor do Hospital-
pólo de Cascavel e do Hospital de Aracati.

····· Definição de Critérios de classificação para
inclusão no Programa de Fortalecimento dos
hospitais-pólo.

Fonte: MAPP/SESA

Tabela 3 – Desempenho Financeiro Tesouro do Estado - 2007

VALOR PROGRAMADO

A

41.516.289,79

LIMITE AUTORIZADO

B

13.919.847,47

EXECUTADO

C

13.919.847,47

B/A

33,52

C/B

100

% DE REPRESENTAÇÃO

Tabela 2 – Projetos por natureza da despesa - 2007

TIPO

Obras

Equipamentos

Outros

Total

HOSPITAIS

10

08

10

28

AMBULATORIO

06

07

01

14

OUTROS

05

18

12

35

TOTAL

21

33

23

77

% DE REPRESENTAÇÃO

27,27%

42,85%

29,88%

100%

UNIDADES

Tabela 1 – Projetos por área de programação - 2007

UNIDADES

Unidades hospitalares

Unidades ambulatoriais

Área administrativa

Total

Nº DE PROJETOS

28

26

23

77

% DE REPRESENTAÇÃO

36,36%

33,76%

29,88%

100%
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FFFFFORORORORORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTOOOOO     DDDDDAAAAA R R R R REDEEDEEDEEDEEDE     DEDEDEDEDE C C C C CAPTAPTAPTAPTAPTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     EEEEE

TTTTTRANSPLANTERANSPLANTERANSPLANTERANSPLANTERANSPLANTE     DEDEDEDEDE Ó Ó Ó Ó ÓRGÃOSRGÃOSRGÃOSRGÃOSRGÃOS

····· Implantação das Comissões Intra-
hospitalares de Doações e Transplantes de
Órgãos e Tecidos nos seguintes hospitais:
Instituto Dr. José Frota, Hospital Geral de
Fortaleza, Hospital de Messejana, Hospital
Infantil Albert Sabin, Hospital Antônio
Prudente, Hospital Regional da UNIMED,
Hospital Cura D’ars, Maternidade Escola
Assis Chateaubrian, Hospital Batista
Memorial, Hospital Geral Dr. Waldemar de
Alcântara, Hospital Universitário Walter
Cantídio, Santa Casa de Sobral, Casa de
Saúde Joaquim Bezerra de Farias - Crato,
Hospital e Maternidade São Francisco de Assis
– Crato e Hospital e Maternidade Santo
Antônio - Barbalha.

FFFFFORORORORORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTOOOOO     EEEEE E E E E EXPXPXPXPXPANSÃOANSÃOANSÃOANSÃOANSÃO     DOSDOSDOSDOSDOS C C C C CENTROSENTROSENTROSENTROSENTROS

EEEEESPECIALIZADOSSPECIALIZADOSSPECIALIZADOSSPECIALIZADOSSPECIALIZADOS     DEDEDEDEDE O O O O ODONTDONTDONTDONTDONTOLOLOLOLOLOGIAOGIAOGIAOGIAOGIA     NASNASNASNASNAS

MMMMMICRORREGIÕESICRORREGIÕESICRORREGIÕESICRORREGIÕESICRORREGIÕES     DEDEDEDEDE S S S S SAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

····· Realização de Seminário Institucional para
discussão da Política Estadual de Saúde Bucal
e o I Encontro Estadual de Atenção
Secundária em Saúde Bucal.

····· Realização de 3 Jornadas em Saúde Bucal
– Odontologia e o SUS: desafios e
perspectivas na atenção primária e
secundária.

····· Diagnóstico da Atenção Hospitalar em
Saúde Bucal no Estado do Ceará.

SSSSSISTEMAISTEMAISTEMAISTEMAISTEMA I I I I INTEGRALNTEGRALNTEGRALNTEGRALNTEGRAL     DEDEDEDEDE A A A A ASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIA

FFFFFARMACÊUTICAARMACÊUTICAARMACÊUTICAARMACÊUTICAARMACÊUTICA     NOSNOSNOSNOSNOS N N N N NÍVEISÍVEISÍVEISÍVEISÍVEIS S S S S SECUNDÁRIOECUNDÁRIOECUNDÁRIOECUNDÁRIOECUNDÁRIO     EEEEE

TTTTTERCIÁRIOERCIÁRIOERCIÁRIOERCIÁRIOERCIÁRIO

····· Realização da I Oficina de Programação do
Componente de Medicamentos Excepcionais,
Oficina de Programação da PPI de
Assistência Farmacêutica de 2007 e Oficina
de Qualificação da Assistência Farmacêutica
no Estado do Ceará ( parceria OPAS/COASF
- SESA/CE).

····· Reativação da Câmara Técnica de
Assistência Farmacêutica do COSSEMS e do
GT- de Assistência Farmacêutica da Comissão

Intergestores Bipartite- CIB/Ce.

IIIIIMPLANTMPLANTMPLANTMPLANTMPLANTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO/////IMPLEMENTIMPLEMENTIMPLEMENTIMPLEMENTIMPLEMENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     DEDEDEDEDE C C C C CENTROSENTROSENTROSENTROSENTROS     DEDEDEDEDE

AAAAATENÇÃOTENÇÃOTENÇÃOTENÇÃOTENÇÃO P P P P PSICOSSOCIALSICOSSOCIALSICOSSOCIALSICOSSOCIALSICOSSOCIAL – CAPS  – CAPS  – CAPS  – CAPS  – CAPS NASNASNASNASNAS

MMMMMICRORREGIÕESICRORREGIÕESICRORREGIÕESICRORREGIÕESICRORREGIÕES

····· Redução de 127 leitos em hospitais
psiquiátricos.

····· Realização do PNASH/ psiquiatria -
Programa Nacional de Avaliação dos Serviços
Hospitalares.

CCCCCENTROENTROENTROENTROENTRO     DEDEDEDEDE R R R R REFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIAEFERÊNCIA     EEEEE A A A A APOIOPOIOPOIOPOIOPOIO     ÀÀÀÀÀ M M M M MULHERULHERULHERULHERULHER – – – – –
CERAMCERAMCERAMCERAMCERAM

····· Priorização de ações em 30 municípios do
Ceará com maiores índices de violência,
listados por ordem decrescente dos
Coeficientes de Mortalidade por Agressão:
Aracoiaba, Barbalha, Morada Nova,
Cascavel, Ipú, Itarema, Limoeiro do Norte,
Brejo Santo, Icó, Quixeramobim, Crateús,
Itapajé, Canindé, Camocim, São Benedito,
Tauá, Mauriti, Aquiraz, Itapipoca, Tianguá,
Fortaleza, Iguatu, Caucaia, Sobral, Russas,
Maranguape, Crato, Maracanaú, Juazeiro do
Norte e Quixadá.

EEEEESTRUTURAÇÃOSTRUTURAÇÃOSTRUTURAÇÃOSTRUTURAÇÃOSTRUTURAÇÃO     DODODODODO S S S S SISTEMAISTEMAISTEMAISTEMAISTEMA E E E E ESTSTSTSTSTADUADUADUADUADUALALALALAL     DEDEDEDEDE

UUUUURGÊNCIARGÊNCIARGÊNCIARGÊNCIARGÊNCIA

····· Elaboração do Plano Estadual de Atenção
às Urgências.

····· Elaboração do Plano Estadual de Atenção
a Acidentes com Múltiplas Vítimas.

VIGILÂNCIA À SAÚDEVIGILÂNCIA À SAÚDEVIGILÂNCIA À SAÚDEVIGILÂNCIA À SAÚDEVIGILÂNCIA À SAÚDE

FFFFFORORORORORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTOOOOO     DDDDDASASASASAS A A A A AÇÕESÇÕESÇÕESÇÕESÇÕES     DEDEDEDEDE V V V V VIGILÂNCIAIGILÂNCIAIGILÂNCIAIGILÂNCIAIGILÂNCIA

SSSSSANITÁRIAANITÁRIAANITÁRIAANITÁRIAANITÁRIA, M, M, M, M, MEIOEIOEIOEIOEIO A A A A AMBIENTEMBIENTEMBIENTEMBIENTEMBIENTE     EEEEE S S S S SAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE     DODODODODO

TTTTTRABALHADORRABALHADORRABALHADORRABALHADORRABALHADOR

····· Elaboração do Plano de Ação em Vigilância
Sanitária-VISA, com 80 participantes,
definindo a realização de diagnóstico
situacional da Vigilância Sanitária, pesquisa
de clima organizacional em Vigilância
Sanitária.

····· Cooperação técnica aos municípios para
vigilância da água para consumo humano.
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····· Fortalecimento das Comissões Interins-
titucionais de Saúde, Meio Ambiente e
Trabalho-CISATs no desenvolvimento de ações
de promoção da saúde.

FFFFFORORORORORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTOOOOO     DDDDDASASASASAS A A A A AÇÕESÇÕESÇÕESÇÕESÇÕES     DEDEDEDEDE V V V V VIGILÂNCIAIGILÂNCIAIGILÂNCIAIGILÂNCIAIGILÂNCIA

EEEEEPIDEMIOLÓGICAPIDEMIOLÓGICAPIDEMIOLÓGICAPIDEMIOLÓGICAPIDEMIOLÓGICA     EEEEE A A A A AMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTALALALALAL

····· Realização de ações intersetoriais para a
redução das internações em crianças
menores de 5 anos por diarréia.

DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTO DE RECURSOSO DE RECURSOSO DE RECURSOSO DE RECURSOSO DE RECURSOS

HUMANOS E GESTÃO DO TRABALHOHUMANOS E GESTÃO DO TRABALHOHUMANOS E GESTÃO DO TRABALHOHUMANOS E GESTÃO DO TRABALHOHUMANOS E GESTÃO DO TRABALHO

IIIIIMPLEMENTMPLEMENTMPLEMENTMPLEMENTMPLEMENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     DEDEDEDEDE P P P P POLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICA     DEDEDEDEDE E E E E EDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

PPPPPERMANENTEERMANENTEERMANENTEERMANENTEERMANENTE     EMEMEMEMEM S S S S SAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

····· Realização da Seleção Pública para
habilitação destinada ao provimento dos
cargos em comissão de Diretores Gerais dos
hospitais de Referência da Rede SESA e do
Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara.

····· Realização de Seleção para Orientadores
das Células Regionais de Saúde.

FFFFFORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃO     EEEEE C C C C CAPAPAPAPAPAAAAACITCITCITCITCITAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO     DOSDOSDOSDOSDOS

TTTTTRABALHADORESRABALHADORESRABALHADORESRABALHADORESRABALHADORES     DODODODODO SUS SUS SUS SUS SUS

····· Criação do Núcleo Colaborador em
Vigilância Sanitária, em parceria com a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com
realização de vários cursos.

2008 / PROPOST2008 / PROPOST2008 / PROPOST2008 / PROPOST2008 / PROPOSTASASASASAS

FORFORFORFORFORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTO DO DO DO DO DA AA AA AA AA ATENÇÃO ÀTENÇÃO ÀTENÇÃO ÀTENÇÃO ÀTENÇÃO À

SAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIOSAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIOSAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIOSAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIOSAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIO

····· Enfrentamento da violência contra a
criança, mulher e adolescente, nos municípios
integrantes das CERES do Crato, Juazeiro do
Norte e Brejo Santo.

····· Implantação e implementação do serviço
de atenção à saúde do idoso, em 130
municípios.

····· Implantação de Centros de Atenção ao

Idoso, nas Macrorregiões de Saúde do Ceará

····· Estruturação do Centro de Referência
Estadual de Atenção à Saúde do Idoso, no
Hospital Geral Dr. César Cals.

····· Organização da Rede de Atenção à Pessoa
com Deficiência, que resultará na integração
de 9 Unidades.

····· Implementação do atendimento domiciliar,
em municípios acima de 100 mil habitantes.

····· Ações de puericultura implantadas em 82
municípios, que resultará na redução da
mortalidade infantil.

····· Consulta de pré-natal e exames
complementares básicos para mulheres
grávidas, em 82 municípios.

····· Implantação do Programa Sorriso da
Família para o fortalecimento das práticas de
escovação dentária supervisionada, em 90
municípios.

····· Revitalização do serviço de assistência
farmacêutica municipal.

FORFORFORFORFORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTO DO DO DO DO DA AA AA AA AA ATENÇÃO ATENÇÃO ATENÇÃO ATENÇÃO ATENÇÃO A

SAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO ESAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO ESAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO ESAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO ESAÚDE NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E

TERCIÁRIOTERCIÁRIOTERCIÁRIOTERCIÁRIOTERCIÁRIO

····· Construção do Hospital Microrregional do
Cariri.

····· Assistência especializada e cumprimento do
termo de compromisso de Hospitais-pólo     e
microrregional.

····· Realização de 27% de cirurgias de urgência.

····· Implantação/Implementação de Centros
Transplantadores nas Macrorregiões do Cariri
e Sobral.

····· Implementação de estratégias de captação
de órgãos e tecidos nas Macrorregiões do
Cariri e Sobral.

····· Implantação de estratégias de captação de
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córneas, em Unidades Hospitalares da Região
Metropolitana de Fortaleza.

····· Estruturação da Central de Transplantes, em
termos de pessoal e de recursos tecnológicos
e físicos.

····· Realização de 468 transplantes de órgãos.

····· Implantação dos Centros Especializados em
Odontologia-CEO, nas Microrregionais de
Iguatu e Crato.

····· Construção dos Centros Especializados em
Odontologia, nas Microrregionais de
Juazeiro do Norte, Quixadá, Baturité e
Tianguá.

····· Construção do Centro Cirúrgico no Centro
de Especializado em Odontologia –CEO,
para atendimento a pacientes com
deficiência.

····· Implantação de seis serviços de referência
macrorregional de odontologia hospitalar,
três em Fortaleza, um em Sobral, um em
Quixadá e um no Cariri.

····· Implantação e funcionamento de 6 Centros
Especializados em Odontologia.

····· Implantação de 3 Serviços de Referência
para Odontologia Hospitalar nas
Macrorregiões.

····· Ampliação do fornecimento de órteses e
próteses, atendendo a demanda reprimida
em 70%.

····· Concessão de 3.400 órteses e próteses a
pessoas com deficiência.

····· Atendimento a 5.337 pessoas com órteses
e próteses.

····· Iniciação do processo de acreditação de
Hemorrede.

····· Aquisição de equipamentos, incluindo
material permanente de grande porte como
irradiador, termo desinfectora e outras.

····· Reforma nos Hemocentros de Fortaleza,
Sobral, Crato, Iguatu e Quixadá

····· Implantação/estruturação do Núcleo de
Controle e Monitoramento de Contratos e de
Gestão da SESA.

····· Garantia de 30 mil transferências
hospitalares reguladas.

····· Reforma e adequação da área física e
aquisição de equipamentos para estruturação
da Coordenadoria de Assistência
Farmacêutica.

····· Atendimento a 2.600 pessoas com
Assistência Farmacêutica na Média
Complexidade.

····· Beneficiamento de 6 Microrregiões com
medicamentos de alto custo.

····· Disponibilização de 60 vagas para
tratamento de dependência química, em 3
Comunidades Terapêuticas, por meio de
convênios com recursos de subvenção social.

····· Aumento de 20% do atendimento do
CERAM, em relação ao biênio 2006-2007.

····· Implantação do CERAM de Juazeiro do
Norte.

····· Implantação de 4 Centros de Referência
Regional em Saúde do Trabalhador, nos
Municípios de Aracati, Quixeramobim e
Tianguá.

····· Reorganização e ampliação da rede de
saúde de assistência à pessoa com
deficiência, em 9 unidades no âmbito
estadual.

····· Construção e aparelhamento da unidade
de referência na Microrregião de Fortaleza,
para atendimento à Pessoa com Deficiência.

····· Reforma e reaparelhamento de 2 Unidades
de Saúde para atendimento à Pessoa com
Deficiência (2 Centros de Reabilitação).
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····· Inauguração do SAMU -192 Litoral Leste.

····· Implantação do Núcleo de Educação em
Urgências (NEU).

····· Implantação das Unidades de Pronto
Atendimento Não–hospitalares em parceria
com as Secretarias Municipais de Saúde.

····· Construção e equipamento de 2 Centros
de Especialidades Médicas – CEM.

····· Implantação do Programa Nacional Olhar
Brasil, para o fortalecimento das Ações de
Saúde Ocular.

VIGILÂNCIA À SAÚDEVIGILÂNCIA À SAÚDEVIGILÂNCIA À SAÚDEVIGILÂNCIA À SAÚDEVIGILÂNCIA À SAÚDE

····· Adequação da área física do diagnóstico
da raiva humana.

····· Reforma da área física da lavagem e
esterilização do LACEN.

····· Reforma da área física para implantação
do teste investigação de paternidade (DNA).

····· Construção do LACEN de Tauá.

····· Reforma do laboratório Regional de Icó.

····· Implantação do Projeto Venci o Tempo
Vencerei a Dengue, em 80 municípios do
Estado.

····· Capacitação de 200 monitores do Corpo
de Bombeiros Militar do Ceará, que estão à
frente do Projeto Venci o Tempo vencerei a
Dengue, na grande Fortaleza e em alguns
municípios do interior do Estado.

····· Implantação Vigilância entomológica, em
10 municípios.

····· Manutenção dos índices de infestação
predial para aedes menor que 1%, em 50%
dos municípios.

····· Realização de borrifação em todas as
unidades domiciliares positivas.

····· Identificação e exame em 85% dos
triatomíneos capturados (meta estadual).

····· Vigilância Entomológica em 27 municípios,
envolvendo a participação da comunidade.

····· Realização de duas campanhas de
vacinação anti-rábica.

····· Implementação a atualização da carta
anofélica do Ceará.

····· Realização de 2 Fóruns Científicos, para
ampliação do diagnóstico da Tuberculose,
envolvendo 200 profissionais das Equipes do
PSF.

····· Implantação de testes rápidos, para
diagnóstico de HIV, em pacientes com TB, em
10 serviços ambulatoriais da atenção básica.

····· Implantação do Tratamento Supervisionado/
DOTS, nos 10 municípios prioritários do
Estado: Pacatuba, Crateús, Iguatu,
Maranguape, Aracati, Canindé,
Uruburetama, Camocim, Morada Nova,
Russas para a redução do abandono de
tratamento.

····· Implantação de 2 serviços ambulatoriais
para portadores de HIV/AIDS, no Sertão
Central e Norte do  Estado.

····· Formação de Banco de Dados em Vigilância
Sanitária, permitindo bases de informações
técnicas e gerenciais de forma articulada e
integrada aos setores de Vigilância Sanitária.

CONTROLE SOCIAL ECONTROLE SOCIAL ECONTROLE SOCIAL ECONTROLE SOCIAL ECONTROLE SOCIAL E

DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTO INSTITUCIONAL DOO INSTITUCIONAL DOO INSTITUCIONAL DOO INSTITUCIONAL DOO INSTITUCIONAL DO

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUSSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUSSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUSSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUSSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

····· Implantação em 86% e implementação em
14% dos serviços de controle, avaliação,
regulação e auditoria das Células Regionais
de Saúde.

····· Implantação de ouvidorias microrregionais
em 76% das Células Regionais de Saúde.

····· Conclusão da capacitação de 400
conselheiros, em municípios não
contemplados em 2007.
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····· Capacitação de 1.000 conselheiros, em
municípios não contemplados em 2007.

····· Realização da V Plenária Estadual de
Conselhos de Saúde do Ceará.

····· Realização do II Encontro Regional de
Plenária de Conselhos de Saúde da Região
Nordeste, com 300 participantes.

····· Implantação da CIST Estadual.

····· Ampliação do quadro de auditores do Nível
Central.

DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTO DE RECURSOSO DE RECURSOSO DE RECURSOSO DE RECURSOSO DE RECURSOS
HUMANOS E GESTÃO DO TRABALHOHUMANOS E GESTÃO DO TRABALHOHUMANOS E GESTÃO DO TRABALHOHUMANOS E GESTÃO DO TRABALHOHUMANOS E GESTÃO DO TRABALHO

····· Realização de Oficinas de Qualificação em
Gestão do Trabalho Humanizado, resultando
em 744.457 trabalhadores capacitados em
atendimento humanizado a ser realizado pela
SESA.

····· VI Curso de Especialização em Vigilância
Sanitária, capacitando 35 alunos.

····· Curso Básico em Vigilância Sanitária,
capacitando 40 alunos.

····· Curso de Controle de Infecção em Serviços
de Saúde , capacitando 40 alunos.

····· Auxiliares de Consultório Dentário (ACD) –
formação de 120 ACD

····· Técnicos em Higiene Dental – formação de
570 THD

····· Realização de Curso de Formação de
Técnico em Higiene Dental, para 200
participantes.

····· Implantação de ações de Educação em
Saúde, em 8 Microrregiões de Saúde,
resultando na incorporação de ações de
Educação em Saúde nas CERES.

····· Realização de Cursos de Formação de
Técnico em Higiene Dental, para 200
participantes.

····· Realização de oficinas de trabalho relativas
à pesquisa, projetos e aplicação dos
resultados, e texto-base sobre normas para
elaboração de projetos de pesquisa e artigos
científicos.

GESTÃO DE TECNOLOGIA DAGESTÃO DE TECNOLOGIA DAGESTÃO DE TECNOLOGIA DAGESTÃO DE TECNOLOGIA DAGESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃO

····· Implantação da Central de Regulação via
Web.

····· Implantação do Sistema de Gestão
Hospitalar.....
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SEGURANÇA PÚBLICASEGURANÇA PÚBLICASEGURANÇA PÚBLICASEGURANÇA PÚBLICASEGURANÇA PÚBLICA

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Politica Setorialolitica Setorialolitica Setorialolitica Setorialolitica Setorial

Ultimamente, em todas as esferas de governo,
o tema segurança pública tem protagonizado
grande parte dos discursos e debates
políticos, sendo uma unanimidade a
conclusão de que essa área tem graves
problemas estruturais e conjunturais que
precisam ser realmente enfrentados.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa
Social vem demonstrando seu
comprometimento com a efetivação de
mudanças significativas para a sociedade
cearense, especialmente no que diz respeito
à possibilidade de melhorar o nível de
segurança, com um projeto político inovador
para o Estado.

A SSPDS passou a atuar firme e
equilibradamente no funcionamento de um
sistema de coordenação consistente, pela
racionalização dos meios (materiais, humanos

e financeiros) e pelo aumento da
produtividade, otimização de processos e
melhor organização interna do sistema,
destacadamente no que diz respeito às
organizações vinculadas.

O principal destaque de 2007 foi o Programa
Ronda do Quarteirão, uma inovadora
concepção e estratégia  de segurança
comunitária. Funcionando inicialmente com
5 bases territoriais como projeto-piloto, e
ampliado para 82 áreas, o Ronda do
Quarteirão já está apresentando um visível
efeito de caráter prático, a partir das inúmeras
e espontâneas manifestações positivas de
pessoas que circulam ou moram nas
comunidades onde ele se faz presente.

A seguir são apresentados os  indicadores de
resultado especificados na matriz GPR
(Gestão Pública por Resultado), conforme
apresentado abaixo:

TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DOS ANOS DE
2006 E 2007 * (em minutos).

ANO

MÉDIA

2006

19,72

2007

18,02

Dados parciais até o mês de novembro (Fonte: CIOPS).
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· Número de armas de fogo apreendidas

Decréscimo no numero de armas de fogo apreendidas em relação a 2006 de 1,96%.

Incluindo estimativa do mês de dezembro (Fonte: NUEST/COIN).

· Número de prisões efetuadas

O número de prisões em flagrante, em relação ao ano de 2006, teve um
acréscimo de 30,95%.

Incluindo estimativa do mês de dezembro (Fonte: NUEST/COIN).

· Número de quilos de maconha apreendidos

Em 2007 foram apreendidos 181,66 quilogramas de maconha, uma quantidade inferior a
2006 (220,10 kg).

Incluindo estimativa do mês de dezembro (Fonte: NUEST/COIN).

· Número de quilos de cocaína apreendidos

No que diz respeito à apreensão de cocaína pela polícia cearense, em 2007 foi apreendido:
1,48 Kg, o que representa um acréscimo de 28,69% em relação ao ano de 2006 (1,15 Kg).

Incluindo estimativa do mês de dezembro (Fonte: NUEST/COIN)

ARMAS DE FOGO
APREENDIDAS

2006 2007

P/100

43,33

P/100

44,20

Dif.%

-1,963.558 3.612

PRISÕES
2006 2007

P/100

123,75

P/100

94,50

Dif.%

30,957.608 10.316

MACONHA
APREENDIDA

2006 2007

Kg

181,66

Kg

220,10

Dif.%

-17,46

COCAÍNA
APREENDIDA

2006 2007

Kg

1,48

Kg

1,15

Dif.%

28,69
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· Número de homicídios por 100 mil habitantes

Quanto ao número de homicídios, houve um aumento de 8,60% em relação a 2006, pois o
registro deste ano é de 1.761 ocorrências, enquanto em 2006 o registro foi de 1.566.

Incluindo estimativa do mês de dezembro (Fonte: NUEST/COIN)

· Número de homicídios de jovens de 15 a 24 anos/100 habitantes.

Aumentou, em 2007, a quantidade de homicídios de jovens de 15 a 14 anos por 100 mil
habitantes. O acréscimo foi de 24,14%.

Incluindo estimativa do mês de dezembro (Fonte: NUEST/COIN)

· Número de roubos por 100 mil habitantes

Quanto aos roubos em geral, houve um aumento de 5,12%, em relação ao número que foi
registrado em 2006.

Incluindo estimativa do mês de dezembro (Fonte: NUEST/COIN).

· Número de furtos por 100 mil habitantes

A quantidade de furtos registrados em 2007 teve um decréscimo de 3,95% em relação ao
que foi registrado em 2006.

Incluindo estimativa do mês de dezembro (Fonte: NUEST/COIN).

HOMICÍDIOS
2006 2007

P/100

21,13

P/100

19,45

Dif.%

8,601.566 1.761

HOMICÍDIOS DE
JOVENS DE 15 A 24

ANOS

2006 2007

P/100

8,06

P/100

7,58

Dif.%

6,39610 672

NÚMERO DE
ROUBOS

2006 2007

P/100

327,52

P/100

311,58

Dif.%

5,1225.084 27.302

NÚMERO DE
FUTOS

2006 2007

P/100

159,62

P/100

166,19

Dif.%

-3,9513.379 13.306
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· Número de vítimas fatais em afogamento por 100 mil habitantes

O número de afogamentos do ano de 2007 (176) foi menor do que o de 2006 (171),
representando uma queda de 6,39%.

Incluindo estimativa do mês de dezembro (Fonte: NUEST/COIN).

· Número de incêndios atendidos em edificações por 100 mil imóveis na cidade de Fortaleza

No que se refere ao número de incêndios registrados, houve um aumento de 1,18%.

(–––––) O Núcleo de Estatística da SSPDS ainda não dispõe de dados completos sobre o número de
edificações existentes na Capital.
Incluindo estimativa do mês de dezembro (Fonte: NUEST/COIN).

· Índice de violência sexual contra crianças e adolescentes por 100 mil habitantes

O índice de violência sexual contra crianças e adolescentes caiu em 49,15%, em relação ao
ano de 2006.

Incluindo estimativa do mês de dezembro (Fonte: NUEST/COIN).

· Número de solicitações atendidas / nº de solicitações CIOPS (mensal)

Houve uma dinamização do atendimento por meio do Sistema CIOPS (Coordenadoria
Integrada de Operações de Segurança), tendo sido atendidas 640.636 ocorrências até o
mês de novembro de 2007 (dados comparativos abaixo), ultrapassando o número de 566.950
no mesmo período do ano anterior em 12,99%.

AFOGAMENTO
2006 2007

P/100

1,05

P/100

2,19

Dif.%

-6,39176 171

INCÊNDIOS
2006 2007 Dif.%

1,18

Ocorrências

760

Ocorrências

769

VIOLÊNCIA SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E

ADOLESCENTES

2006 2007

P/100

10,43

P/100

20.51

Dif.%

-49,151.651 797
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COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - CIOPS

MÊS

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

TOTAL

Nº Total de
Solicitações

727.422

600.346

680.561

645.626

670.928

663.227

697.666

705.159

682.400

708.468

683.867

7.465.670

Solic.
Atendidas

49.506

50.695

50.197

55.277

50.906

51.490

51.068

50.494

52.496

51.068

53.753

566.950

Nº Total de
Solicitações

718.572

592.405

525.451

534.230

610.320

635.314

645.660

719.820

611.662

628.892

550.799

6.773.125

Solic.
Atendidas

54.941

48.741

53.361

52.445

55.946

68.560

72.747

59.644

53.374

51.156

59.721

640.636

2006 2007

ANO

2006

2007

RESUMO

SOLICITAÇÕES

7.465.670

6.773.125

ATENDIMENTOS

566.950

640.636

COMPARATIVO DO Nº DE SOLICITAÇÃO E ATENDIDAS
NOS ANOS DE 2006 E 2007 *
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2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

REALIZAÇÕES FÍSICAS E FINANCEIRASREALIZAÇÕES FÍSICAS E FINANCEIRASREALIZAÇÕES FÍSICAS E FINANCEIRASREALIZAÇÕES FÍSICAS E FINANCEIRASREALIZAÇÕES FÍSICAS E FINANCEIRAS

Dentro do que foi previsto na proposta de
2007, na parte específica da Segurança
Pública “Implementação de uma Política de
Segurança Pública Integrada e Articulada
com as demais Políticas Públicas”,
aconteceram as seguintes realizações, com
o investimento de R$ 60,1 milões:

- Reforma da Delegacia de Combate à
Exploração da Criança e do Adolescente
- DECECA (Reforma)

- Coordenação de 1.160 Operações de
Segurança – CIOPS

- Aquisição de 1.106 equipamentos de
comunicação.

- Aquisição de 14 Eletro-Eletrônicos.

- Aquisição de 40 Equipamentos de
Informática

- Aquisição de 50 mobiliários e utensílios
para a Delegacia da Criança e do
Adolescente – DCA.

- Aquisição de 20 mobiliários e utensílios
para Delegacia de Combate à Exploração
da Criança e do Adolescente - DECECA .

- Construção do 35º Distrito Policial – Curió
– Lagoa redonda

- Aquisição de 133.936 munições.

- Realização de Concurso para escolha da
definição da arquitetura das delegacias.

- Realização de Curso de Formação.

- Aquisição de 150.000 munições para o
Curso de Formação de Soldado de Fileira

- Aquisição de 822 equipamentos de
proteção individual

- Reforma do prédio do CPOR.

- Aquisição de 78 equipamentos de
informática.

- Recuperação de 2 aeronaves do CIOPAER.

- Realização de 6 Cursos e Seminários
Diversos.

- Aquisição de 1.000  munições calibre
ponto 40.

- Reforma da 7ªSB/1ºGB – Corpo de
Bombeiros de Caucaia.

- Reforma da 4ªSB/1ºGB – Corpo de
Bombeiros de José Walter.

Ronda do QuarteirãoRonda do QuarteirãoRonda do QuarteirãoRonda do QuarteirãoRonda do Quarteirão

- Aquisição de 330 pistolas clibre ponto 40.

- Aquisição de 200 veículos.

- Aquisição de 200 motocicletas.

- Aquisição de fardamento.

- Aquisição de eletro-eletrônico.

- Realização de Concurso para escolha de
fardamento de policiais militares.

Manutenção das Unidades de Atendimento da SSPDSManutenção das Unidades de Atendimento da SSPDSManutenção das Unidades de Atendimento da SSPDSManutenção das Unidades de Atendimento da SSPDSManutenção das Unidades de Atendimento da SSPDS

Manutenção/Custeio Finalístico

ÓRGÃO

Valor Total  (R$)
Gabinete

11.567.224,76

CBECE

5.143.679,53

Polícia Civil

13.210.379,03

Polícia Militar

23.279.880,31

Total geral

53.201.163,63
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2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

ACELERAÇÃO DO PROCESSO DEACELERAÇÃO DO PROCESSO DEACELERAÇÃO DO PROCESSO DEACELERAÇÃO DO PROCESSO DEACELERAÇÃO DO PROCESSO DE
REINTERIORIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVILREINTERIORIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVILREINTERIORIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVILREINTERIORIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVILREINTERIORIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

EEEEENCAMINHADNCAMINHADNCAMINHADNCAMINHADNCAMINHADAAAAA     ÀÀÀÀÀ A A A A ASSEMBLÉIASSEMBLÉIASSEMBLÉIASSEMBLÉIASSEMBLÉIA L L L L LEGISLAEGISLAEGISLAEGISLAEGISLATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA

MMMMMENSAENSAENSAENSAENSAGEMGEMGEMGEMGEM     DEDEDEDEDE P P P P PROJETROJETROJETROJETROJETOOOOO     DEDEDEDEDE L L L L LEIEIEIEIEI     CRIANDOCRIANDOCRIANDOCRIANDOCRIANDO:::::

····· Delegacia de Atendimento às Minorias,
Divisão de Homicídio, Unidade de Proteção à
Pessoa, Unidades Avançadas de Apoio Policial
do Aeroporto de Fortaleza e do Castelão,
Delegacias Metropolitanas de Chorozinho,
Horizonte, Pacajus e São Gonçalo do
Amarante, as Delegacias do 1º Distrito Policial
de Juazeiro do Norte e Sobral, as Delegacias
Municipais de Lavras da Mangabeira, Mauriti,
Ipueiras, Parambu e Viçosa do Ceará.

····· Ouvidoria da Polícia Civil, Assessoria de
Apoio ao Judiciário, Núcleo de assuntos
Internos, Creche da Policia Civil e Divisão de
Engenharia.

····· Criação dos Cargos de Direção e
Assessoramento Superior, de provimento em
comissão, de Delegado Geral da Polícia Civil
e Delegado Geral Adjunto da Polícia Civil.

····· Redefinição dos padrões remuneratórios dos
Cargos de Direção e Assessoramento
Superior correspondentes aos atribuídos aos
Comandantes e Subcomandantes da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiro Militar.

IMPLANTIMPLANTIMPLANTIMPLANTIMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA RONDAÇÃO DO PROGRAMA RONDAÇÃO DO PROGRAMA RONDAÇÃO DO PROGRAMA RONDAÇÃO DO PROGRAMA RONDAAAAA
DO QUARTEIRÃODO QUARTEIRÃODO QUARTEIRÃODO QUARTEIRÃODO QUARTEIRÃO

····· Operacionalização do Programa Ronda do
Quarteirão nas cinco Bases Territoriais
implantadas (Bom Jardim, Centro, Meireles,
Jangurussu e Maracanaú),  e mais 77 áreas
de Fortaleza

IMPLEMENTIMPLEMENTIMPLEMENTIMPLEMENTIMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VISANDOAÇÃO DE AÇÕES VISANDOAÇÃO DE AÇÕES VISANDOAÇÃO DE AÇÕES VISANDOAÇÃO DE AÇÕES VISANDO
ASSEGURAR O RESPEITASSEGURAR O RESPEITASSEGURAR O RESPEITASSEGURAR O RESPEITASSEGURAR O RESPEITO AO AO AO AO AOS DIREITOS DIREITOS DIREITOS DIREITOS DIREITOSOSOSOSOS
FUNDFUNDFUNDFUNDFUNDAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTAIS DO CIDAIS DO CIDAIS DO CIDAIS DO CIDAIS DO CIDADÃOADÃOADÃOADÃOADÃO

····· Delineamento de diretriz por meio do

Conselho Superior de Segurança Pública da
SSPDS, para que os agentes da segurança
pública atuem como verdadeiros instrumentos
da defesa dos Direitos Humanos.

····· Elaboração da minuta inicial do Código de
Ética da Segurança Pública, que será
submetida à apreciação interna dos agentes
de segurança pública do Estado (para fins
de validação consensual).

Modernização dos instrumentos de
otimização do trabalho de inteligência no
enfrentamento da criminalidade

····· Redefinição das atuações da área de
inteligência na Polícia Militar com a 2ª Seção,
passando a funcionar unicamente no âmbito
do Gabinete do Comando Geral da PMCE e
dos Batalhões no Interior do Estado.

····· Dinamização do funcionamento da
Coordenadoria de Inteligência da SSPDS
dentro da premissa: a verdade, oportuna e
bem apresentada.

MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAMODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAMODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAMODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAMODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA
POLÍCIA CIENTÍFICA COMOPOLÍCIA CIENTÍFICA COMOPOLÍCIA CIENTÍFICA COMOPOLÍCIA CIENTÍFICA COMOPOLÍCIA CIENTÍFICA COMO
FERRAMENTFERRAMENTFERRAMENTFERRAMENTFERRAMENTA DE APOIO AA DE APOIO AA DE APOIO AA DE APOIO AA DE APOIO AO TRABALHOO TRABALHOO TRABALHOO TRABALHOO TRABALHO
DA POLÍCIA JUDICIÁRIA, NADA POLÍCIA JUDICIÁRIA, NADA POLÍCIA JUDICIÁRIA, NADA POLÍCIA JUDICIÁRIA, NADA POLÍCIA JUDICIÁRIA, NA
ELUCIDAÇÃO DAS AÇÕES DELITUOSASELUCIDAÇÃO DAS AÇÕES DELITUOSASELUCIDAÇÃO DAS AÇÕES DELITUOSASELUCIDAÇÃO DAS AÇÕES DELITUOSASELUCIDAÇÃO DAS AÇÕES DELITUOSAS

····· Melhoria das infra-estruturas do Instituto
Médico legal (IML) de Fortaleza e do Instituto
de Criminalística (IC); Urbanização da área
externa do IML de Fortaleza; Isolamento físico
do necrotério e retirada das geladeiras inativas
do IML de Fortaleza; Pintura e renovação da
iluminação interna do IML de Fortaleza e
Implantação de circuito interno (CFTV) no IC.

····· Padronização do fardamento dos
funcionários do atendimento externo;
climatização das salas de atendimento e área
de recepção; e recuperação dos sanitários
dos banheiros externos do IML de Fortaleza.

····· Aquisição de instrumental e equipamentos
para os IML’s de Sobral, Juazeiro do Norte e
Quixeramobim.
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····· Recuperação dos focos cirúrgicos
(necrotério e sexologia) do IML de Fortaleza.

····· Implantação da sala de atendimento na
liberação de cadáveres do IML de Fortaleza.

····· Implantação do setor cartorial e
recuperação do arquivo morto do IML de
Fortaleza.

OUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕES

····· Elaboração do Projeto de Lei relativo à
criação da Perícia Forense do Estado do
Ceará; à reorganização básica da Polícia Civil
do Ceará; à reorganização básica da Polícia
Militar do Ceará; e à reorganização básica
do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

····· Articulação externa com a SECULT para
desenvolvimento de estudo de viabilidade da
criação da Banda Sinfônica da Segurança
Pública do Estado.

····· Reativação do Boletim Interno de Serviço
(BIS).

····· Preparação do Código de Ética da
Segurança Pública do Estado.

····· Reorientação das linhas básicas de
funcionamento da área de inteligência no
âmbito de atuação da Polícia Militar do
Ceará, área essa que é abrangida pelo Dec.
n º 27.874, de 16 de agosto de 2005.

····· Incremento do funcionamento do Conselho
Superior de Polícia (CONSUSP).

····· Articulação e inclusão, por meio dos
programas capitaneados pela Primeira Dama
do Estado, de atendimento à pessoa idosa e
à pessoa com deficiência dos projetos sociais
afins que existiam informalmente nas
Instituições Vinculadas.

····· Incremento operacional, abrangendo a
Capital, Região Metropolitana de Fortaleza e
Interior do Estado, do Gabinete de Gestão
Integrada (GGI), a que se refere o Dec.
nº 27.796, de 20 de maio de 2005.

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

AS PROPOSTAS PROPOSTAS PROPOSTAS PROPOSTAS PROPOSTAS DAS DAS DAS DAS DA SEGURANÇA PA SEGURANÇA PA SEGURANÇA PA SEGURANÇA PA SEGURANÇA PARAARAARAARAARA
2008 SÃO AS QUE ESTÃO PREVIST2008 SÃO AS QUE ESTÃO PREVIST2008 SÃO AS QUE ESTÃO PREVIST2008 SÃO AS QUE ESTÃO PREVIST2008 SÃO AS QUE ESTÃO PREVISTAS  NOAS  NOAS  NOAS  NOAS  NO
MAPPMAPPMAPPMAPPMAPP/MONITMONITMONITMONITMONITORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTO DE AÇÕES DEO DE AÇÕES DEO DE AÇÕES DEO DE AÇÕES DEO DE AÇÕES DE
PROJETPROJETPROJETPROJETPROJETOS PRIORITÁRIOSOS PRIORITÁRIOSOS PRIORITÁRIOSOS PRIORITÁRIOSOS PRIORITÁRIOS.....

· Construção de 15 Delegacias Municipais
de Polícia Civil integradas com destacamento
da Polícia Militar.

· Reforma de 13 delegacias Plantonistas e
Especializadas de Polícia Civil.

· Reforma do IML de Fortaleza, com
implantação da Perícia Forense.

· Recuperação de uma aeronave do
CIOPAER.

· Aquisição de 20 viaturas, tipo SRV para
Delegacias Municipais de Polícia Civil
integradas com destacamento da Polícia
Militar.

· Aquisição de 4 Rabecões para o IML.

· Construção da delegacia Regional de Polícia
Civil de Juazeiro do Norte.

· Reforma do Complexo de Policiamento da
Capital.

· Reforma da Delegacia de Defesa da Mulher
de Juazeiro do Norte.

· Aquisição de 50 motocicletas 400 cc para
a PMCE.

· Aquisição de 85 viaturas para a SSPDS e
Vinculadas.

· Aquisição de 211 equipamentos de
comunicação para a SSPDS e Vinculadas.

· Construção de Grupamento de Bombeiros
no Cambeba.

· Reforma para instalação da Defesa Civil
(anexo ao Quartel do Corpo de Bombeiros
Militar).
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· Construção de quadra coberta para o
Projeto da 3ª Idade (Corpo de Bombeiros
Militar).

· Aquisição de equipamentos do Corpo de
Bombeiros Militar.

· Curso de formação para concursados da
Polícia Civil (83 delegados e 228 escrivães).

· Parceria com o SENASP para implantação
do Ronda no Interior.

· Reforma do Núcleo de Ciências  Forenses
de Iguatu.

· Aquisição de 2 viaturas para salvamento e
combate a incêndio para o Corpo de
Bombeiros Militar.
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JUSTIÇA E CIDADANIAJUSTIÇA E CIDADANIAJUSTIÇA E CIDADANIAJUSTIÇA E CIDADANIAJUSTIÇA E CIDADANIA

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

O atual Governo procedeu a uma reforma
administrativa em que a Secretaria da Justiça
e Cidadania incorporou novas atribuições,
dentre elas a gestão das Casas e dos
Caminhões do Cidadão. O resultado
estratégico setorial Cidadania Exercida,
apresentou, em 2007, o quantitativo de
446.750 atendimentos em cidadania, que
envolvem as atividades das Casas de
Mediação, das Casas e Caminhões do
Cidadão, do Escritório de Combate ao Tráfico
de Seres Humanos, dos Programas de
Assistência às Vítimas e às Testemunhas
Ameaçadas, do Conselho de Defesa dos
Direitos Humanos, do Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência, do Conselho Cearense dos
Direitos da Mulher, do Conselho Estadual
Antidrogas e do Conselho Penitenciário do
Estado do Ceará.

O resultado estratégico setorial Sistema
Penitenciário melhorado e aperfeiçoado
apresentou taxa de ocupação de 1,553, em
2007, o que aponta para a necessidade de
ampliação do número de vagas no sistema
penal, com a construção de unidades
prisionais e para a intensificação das
atividades de ressocialização do preso e
egresso, com a elevação do seu nível de
escolaridade, qualificação profissional e
oportunidade de trabalho, emprego e renda.

Saliente-se que os resultados da Secretaria de
Justiça foram parcialmente prejudicados,
devido à desaceleração de liberações de
convênios federais.....

2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

····· Reformulação dos conselhos vinculados à

Sejus: Conselho Penitenciário do Estado do
Ceará, Conselho Estadual Antidrogas,
Conselho Cearense dos Direitos da Mulher,
Conselho de Defesa dos Direitos Humanos,
Conselho dos Direitos da Pessoa Humana,
Conselho Cearense de Defesa dos Direitos
da Pessoa Portadora de Deficiência,
Comissão Especial de Anistia, Programa de
Assistência às Vítimas e às Testemunhas
Ameaçadas (Provita), Escritório de Combate
ao Tráfico de Seres Humanos.

····· Realização da I Feira de Talentos Diferenciart
– Geração de Ocupação e Renda para
pessoas com deficiência e seus familiares.

····· Realização da Conferência Estadual de
Políticas para as Mulheres, com a
participação de 650 representantes de todos
os municípios do Estado.

····· Realização da X Reunião Nacional do
Programa de Assistência às Vítimas e às
Testemunhas Ameaçadas (PROVITA), que
contou com a representação de 17 estados.

····· Implantação de 6 Conselhos Municipais
dos Direitos da Mulher.

····· Implantação de 10 Conselhos Municipais
de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora
de Deficiência.

····· Criação da Escola de Gestão Penitenciária.

····· Realização de 4 festas comemorativas para
presos e egressos.

····· Exposição, em 5 eventos diversos, dos
trabalhos realizados por presos e egressos.

····· Reforma da coberta da Penitenciária
Industrial e Regional de Sobral - PIRS

····· Aquisição de 2 veículos para o Núcleo de
Assistência ao Presidiário e Apoio ao Egresso.
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····· Aquisição de 4 aparelhos de Raio-X e 6
detectores de metal para os presídios.

····· Transferência de recursos do Programa
Especial de Proteção a Vítimas de Violência e
Testemunhas Ameaçadas para a Associação
de Parentes e Amigos das Vítimas de Violência
– APAVV.

····· Matrícula no Ensino Fundamental de 1.873
alunos e, no Ensino Médio, de 913 alunos
do sistema penitenciário.

····· Conclusão do Ensino Fundamental por 603
alunos e, do Ensino Médio, por 310 alunos
do sistema penitenciário.

····· Promoção de trabalho, emprego e renda
para 486 presos e egressos do sistema penal.

····· Concessão de indenização a 23 pessoas
detidas por motivos políticos, no período de
2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de
1979.

2007 / Ações de Gestão2007 / Ações de Gestão2007 / Ações de Gestão2007 / Ações de Gestão2007 / Ações de Gestão

····· Convocação e nomeação de 262
candidatos aprovados em concurso público,
para o preenchimento de vagas no cargo de
agente penitenciário.

····· Realização de Curso de Habilitação
específico para os novos agentes
penitenciários.

····· Elaboração de projetos de arquitetura e
engenharia, bem como seus projetos
complementares, para a recuperação de 37
cadeias públicas municipais, 7 unidades
prisionais e do prédio-sede da Sejus.

····· Elaboração de projetos de arquitetura e
engenharia e projetos complementares, para
a construção de 24 cadeias públicas
municipais e 5 unidades prisionais, abrindo
3.000 novas vagas no Sistema Penitenciário
do Estado.

2008 / P2008 / P2008 / P2008 / P2008 / Propostasropostasropostasropostasropostas

····· Construção de 4 cadeias públicas, com 51
vagas, nos municípios de Acaraú, Crato,
Santa Quitéria e Trairi.

····· Construção de 2 cadeias públicas, com 83
vagas, nos municípios de Juazeiro do Norte
e Maranguape.

····· Construção de 2 cadeias públicas, com 153
vagas, nos municípios de Sobral e Crateús.

····· Construção de 2 casas de privação
Provisória de Liberdade, nos municípios de
Itaitinga e Eusébio.

····· Construção de 1 penitenciária, com 400
vagas, no município de Chorozinho.

····· Construção de 2 penitenciárias, com 500
vagas, nos municípios de Caucaia e
Pacatuba.

····· Construção do presídio militar, com 126
vagas, no município de Aquiraz.

····· Construção de 5 quadras poliesportivas,
nas Unidades Prisionais Instituto Penal
Professor Olavo Oliveira II, Instituto Penal
Feminino, Instituto Penal Paulo Sarasate,
Penitenciária Industrial e Regional do Cariri e
Penitenciária Industrial e Regional de Sobral.

····· Recuperação das Penitenciárias Instituto
Penal Professor Olavo Oliveira I, Colônia
Agropastoril do Amanari e Colônia Agrícola
de Santana do Cariri.

····· Recuperação do Hospital Penitenciário Prof.
Otávio Lobo e do Instituto Psiquiátrico
Governador Stênio Gomes.

····· Recuperação de 37 Cadeias Públicas, nos
muncípios de Aurora, Baturité, Ererê, Farias
Brito, Campos Sales, Aracoiaba, Boa Viagem,
Brejo Santo, Camocim, Caridade, Cariús,
Cascavel, Caucaia, Cedro, Ipu, Itapipoca,
Mombaça, Morada Nova, Granja, Itapajé,
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Iguatu, Ipueiras, Massapê, Saboeiro, Orós,
Quixadá, Novo Oriente, Palmácia, Paracuru,
Penaforte, Porteiras, Quixeramobim, Santana
do Cariri, Tabuleiro do Norte, Tauá, Ubajara
e Viçosa do Ceará.

····· Reforma da Unidade Penitenciária do
Instituto Penal Feminino.

····· Construção do galpão produtivo, salas de
aula e quadra esportiva, nas casas de
privação provisória de liberdade de Caucaia
e Itaitinga.

····· Aquisição de equipamentos para a
ampliação da cerâmica do Instituto Penal
Paulo Sarasate.

····· Implantação do Sistema de Monitoramento
Eletrônico, no Instituto Penal Paulo Sarasate.

····· Implantação do Sistema de Controle de
Albergados.

····· Implantação do Sistema de Informações
Prisionais.

····· Implantação do Sistema de Integração
Prisional.

····· Realização de 62 oficinas terapêuticas para
o “Recomeçar: Passo a Passo na
Reconstrução do Novo Ser”.

····· Realização de cursos para inclusão social
de 1.988 presos e egressos.

····· Reforma do Centro de Referência e Apoio a
Vítima de Violência.

····· Implantação da Escola de Gestão
Penitenciária.

····· Reforma do prédio da Secretaria da Justiça
e Cidadania.

····· Capacitação de 350 servidores da
Secretaria da Justiça e Cidadania.

····· Realização de 8 eventos para a cidadania.

····· Cancelamento, a partir de 2008, dos
contratos de terceirização para a
administração de unidades prisionais.
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TRABALHOTRABALHOTRABALHOTRABALHOTRABALHO, ASSITÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENT, ASSITÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENT, ASSITÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENT, ASSITÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENT, ASSITÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTARARARARAR

do Cadastro Único, mecanismo viabilizador
do exercício do Controle Social. No Estado
do Ceará, foram cadastradas 1.233.912
famílias. Dessas, 941.445 (76,29%) foram
incluídas em programas de transferência
direta de renda (Bolsa Família, Cartão
Alimentação, PETI, Agente Jovem etc),
observando–se um acréscimo de 8,5% no
quantitativo de famílias inseridas no Cadastro
Único, no intervalo entre 2006 e 2007.

A garantia de direitos afiançados aos
cidadãos se consolida pela Proteção Social,
que consiste num conjunto de ações,
cuidados, atenções, benefícios e auxílios
ofertados pelo Sistema Único de Assistência
Social (SUAS), para a redução e prevenção
do impacto das vicissitudes sociais e naturais
ao ciclo da vida à dignidade humana e à
família como núcleo básico de sustentação
afetiva, biológica e relacional.

O desempenho das ações de Proteção Social
Básica pode ser aferido considerando-se seus
indicadores de resultados, obtidos no período
compreendido entre os anos 2006 e 2007,
consubstanciados nas seguintes referências:

%

76,3

INDICADORES DE RESULTADOS

Número de Famílias Beneficiadas com Transferência de Renda e
ações sociais

Nº abs.

962.169

%

91,8%

Nº abs.

941.448

2006 2007

FONTE : STDS, 2007

Registra-se avanço na gestão da Política da
Assistência Social do Estado do Ceará pela
concretização da meta de implantação de
234 Centros de Referência (CRAS), cuja
cobertura dá-se em 181 municípios.

As ações socioeducativas são implementadas
através dos CRAS, tendo por referência o

acompanhamento, por unidade, de grupos
territoriais de até 5 mil famílias, sob situação
de vulnerabilidade, em núcleos com até 20
mil habitantes.

A Proteção Social Especial está estruturada
de modo a prover atenção às famílias e
indivíduos que se encontram em situação de

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

A perspectiva de consolidação de uma
sociedade justa e solidária sociedade justa e solidária sociedade justa e solidária sociedade justa e solidária sociedade justa e solidária vem sendo
construída, ancorada na intersetorialidade
entre as políticas da Assistência Social, do
Emprego, Trabalho e Renda, e de Segurança
Alimentar e Nutricional, visando a garantia
de direitos e resultados nessas três dimensões.

Com o objetivo de implementar essas
políticas, em 2007 a Secretaria do Trabalho
e Desenvolvimento Social empregou recursos
da ordem de R$ 110,0 milhões.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A população cearense, vivendo em situação
de vulnerabilidade e risco, está constituída por
um contingente de 4.444.591 pessoas,
representando 54,3% da população total do
Estado. São, portanto, usuários da Política da
Assistência Social, cuja gestão está ancorada
na premissa da centralidade na família como
mediadora das relações entre sujeito e a
coletividade.

Esse novo paradigma orientou a consolidação
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risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso
sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de
rua, trabalho infantil, dentre outras. Os indicadores de resultados comparativos ao desempenho
do biênio 2006/2007 se apresentam conforme descrito no quadro abaixo.

SÍNTESE DOS RESULTADOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Para garantir a Proteção Social Especial a esse público-alvo, a STDS está estruturada em unidades
especializadas, construídas e equipadas para a garantia de direitos aos segmentos que demandam
atenção especifica, nas seguintes modalidades:

O êxito alcançado pelas ações do Programa
de Apoio às Reformas Sociais (PROARES),
executadas no decorrer de 1997 até 2006,
repercutiu favoravelmente para a decisão
governamental de efetivar negociações com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), com vistas à consolidação da segunda
fase desse programa, sob a coordenação da
STDS. Nessa perspectiva, a Secretaria
subsidiou missões do BID, com informações
para o processo de tomada de decisões sobre
linhas de crédito e implementação do contrato
de empréstimo para o Estado, da ordem de
US$ 59 milhões, sendo 70% desse valor de
fonte externa (BID) – US$ 41,3 milhões, e 30%
da fonte interna do Estado US$17,7 milhões.

A seleção de municípios participantes dessa

Unidades de atendimento aos
adolescentes em conflito com a lei

Sistema de acolhimento

CREAS

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas de
privação de liberdade

Crianças abandonadas, mulheres vitimas da violência
doméstica, Idosos que perderam seus vínculos
familiares e portadores de necessidades especiais

Famílias em situação de risco

2006

3.112

1.880

3.043

2007

3.011

1.782

2.588

 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ATENDIMENTOS

FONTE : STDS, 2007

%

100%

51,5

12,9

INDICADORES DE RESULTADOS

Nº de pessoas vitimas de violência protegidas socialmente

Nº de pessoas em situação de risco reintegradas à família

Nº de crianças e adolescentes retiradas do trabalho infantil

Nº abs.

22.215

919

25.672

%

100

48,9

11,57

Nº abs.

21.588

918

28.819

2006 2007

FONTE : STDS, 2007

segunda fase do PROARES seguiu pré-
requisitos para a hierarquização de base
técnica, o que convergiu para a classificação
de 24 municípios, dos quais 12 já estão com
seus planos participativos elaborados: Bela
Cruz, Catarina, Chaval, Itarema, Saboeiro,
Granja, Maranguape, Parambu, Salitre, Trairi,
Uruoca e Viçosa do Ceará.

O Conselho Consultivo do Fundo Estadual
de Combate a Pobreza (FECOP), para o
exercício de 2007, aprovou recursos no valor
de R$ 163.736.714.71, dos quais
R$ 48.635.336.63 (29,70%) foram
destinados à STDS para execução de 17
projetos, beneficiando 238.272 pessoas em
situação de pobreza.
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SEGURANÇA ALIMENTSEGURANÇA ALIMENTSEGURANÇA ALIMENTSEGURANÇA ALIMENTSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALAR E NUTRICIONALAR E NUTRICIONALAR E NUTRICIONALAR E NUTRICIONAL

O ano de 2007 registrou a realização de
esforços da STDS, com vistas à elaboração
do Plano Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional, compartilhado com ampla
representação da sociedade local. Destaca-
se, ainda, o desencadeamento de ações
articuladas entre o Estado, as Organizações
Não-Governamentais, Universidades, dentre
outras instâncias representativas da
sociedade, fortalecendo negociações em
torno da definição de programas e projetos
convergentes para a garantia de uma
alimentação e nutrição de melhor qualidade.

POLITICA DO EMPREGOPOLITICA DO EMPREGOPOLITICA DO EMPREGOPOLITICA DO EMPREGOPOLITICA DO EMPREGO, TRABALHO E, TRABALHO E, TRABALHO E, TRABALHO E, TRABALHO E
RENDARENDARENDARENDARENDA

O salto qualitativo da economia para uma
vida melhor encontra, na geração de
oportunidades de trabalho, emprego e renda,
condições objetivas de superação dos
extremos das desigualdades
socioeconômicas, historicamente verificadas
no Ceará.

O Programa Trabalho Competitivo
Alcançando a Empregabilidade tem como
objetivo a inserção de pessoas
vulnerabilizadas social e economicamente no
mundo do trabalho, ampliando oportunidades
de inclusão produtiva. Seu público-alvo são
mulheres-chefes de família inseridas no
Cadastro Único (Cadastro do Ministério do
Desenvolvimento Social – MDS),
trabalhadores desempregados, jovens em
busca do primeiro emprego, pessoas
portadoras de deficiências, pessoas maiores
de 40 anos e egressos de medidas
socioeducativas e do sistema penal.

O Programa se desenvolve em duas vertentes,
sendo a primeira o Atendimento Integrado ao
Trabalhador, que garante o atendimento às
pessoas pelo Sistema Público de Emprego
Trabalho e Renda – SPETR, em sintonia com

a rede de Unidades de Atendimento SINE-CE/
IDT, potencializando a capacidade de
inserção e reinserção de trabalhadores no
Mercado de Trabalho.

A segunda, Educação Social e Profissional,
garante oferta permanente de qualificação
para o trabalho, como cursos, oficinas,
seminários, estágios, concessão de bolsas-
aprendizagens e certificação profissional.

Em 2007, o Governo do Estado promoveu
um reordenamento institucional, de que
resultou, entre outras medidas, a extinção da
Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo,
e a conseqüente absorção de suas
responsabilidades pela nova Secretaria do
Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS).
Essa nova lógica estrutural vem responder à
perspectiva de integração entre as políticas
públicas do Trabalho, Assistência Social e
Segurança Alimentar, com vistas à construção
de uma sociedade justa e solidária.

A STDS é a responsável pela supervisão
técnica, gerencial e administrativa do Contrato
de Gestão celebrado entre o Governo do
Estado do Ceará e a Organização Social
denominada Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho – IDT, para execução das ações da
Política Pública de Emprego Trabalho e Renda,
consoante o que preconiza convênio
celebrado entre o Governo Federal e o Estado
do Ceará.

2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

PROPROPROPROPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICATEÇÃO SOCIAL BÁSICATEÇÃO SOCIAL BÁSICATEÇÃO SOCIAL BÁSICATEÇÃO SOCIAL BÁSICA

· Inserção de 1.233.912 famílias pobres no
Cadastro Único.

· Concessão de benefícios a 941.445 famílias
residentes nos 184 municípios cearenses, por
meio dos programas de transferência de
renda.

· Participação de 20.400 famílias em



Tr
ab

al
ho

, A
ss

itê
nc

ia
 S

oc
ia

l e
 S

eg
ur

an
ça

 A
lim

en
ta

r

157157157157157
Mensagem à Assembléia Legislativa  2008

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

atividades sociopedagógicas nos Centros
Comunitários da Capital, e de 5.100 famílias
em cursos e/ou oficinas profissionalizante e
de fortalecimento do capital humano.

· Atendimento a 31.348 crianças e
adolescentes com serviços de caráter
sociopedagógico, esportivo, cultural, e de
formação profissional, e 35.673 crianças de
0 a 5 anos beneficiadas em Centros de
Educação Infantil no Estado, em parceria com
a União Federal.

· Atendimento a 27.206 idosos, participantes
de Grupos de Convivência, implementados
numa ação de co-financiamento entre Estado
e União.

· Aprovação de 79 projetos de organizações
não-governamentais para concessão de
subvenções sociais com vistas  à execução
de trabalhos com crianças, adolescentes,
idosos e segmentos especiais.

· Concessão de 1.146.001 vales-transporte
para o deslocamento de 4.500 pessoas com
deficiência para tratamento e escolas
especializadas.

· Atendimento a 82 pessoas com deficiência
pelo Programa de Apoio ao Excepcional,
egressos do Abrigo Desembargador Olívio
Câmara.

· Fortalecimento a 353 organizações
comunitárias por meio de capacitação,
envolvendo 5.287 pessoas.

APOIO AS REFORMAS SOCIAIS –APOIO AS REFORMAS SOCIAIS –APOIO AS REFORMAS SOCIAIS –APOIO AS REFORMAS SOCIAIS –APOIO AS REFORMAS SOCIAIS –
PROARES IIPROARES IIPROARES IIPROARES IIPROARES II

· Estruturação de uma gerência técnica para
subsidiar as missões do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID).

· Definição de critérios para a seleção dos 24
municípios participantes.

· Elaboração dos Planos Participativos

Municipais de 12 dos 24 municípios
selecionados.

SEGURANÇA ALIMENTSEGURANÇA ALIMENTSEGURANÇA ALIMENTSEGURANÇA ALIMENTSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALAR E NUTRICIONALAR E NUTRICIONALAR E NUTRICIONALAR E NUTRICIONAL

· Fornecimento de 368.730 refeições pelo
Restaurante Popular Mesa do Povo, em
Parangaba.

· Atendimento diário a 101.005 pessoas em
situação de vulnerabilidade, com ações de
Segurança Alimentar e Nutricional.

· Produção de material didático para subsidiar
programa de capacitação em Segurança
Alimentar e Nutricional.

· Realização de Conferências Regionais e da
III Conferência Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional, com cerca de 800
participantes.

PROPROPROPROPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALTEÇÃO SOCIAL ESPECIALTEÇÃO SOCIAL ESPECIALTEÇÃO SOCIAL ESPECIALTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

· Atendimento a 28.819 crianças e
adolescentes residentes em 144 municípios,
pelo Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (PETI); 9.995 famílias capacitadas em
56 municípios e 2.406 microcréditos
concedidos, no valor total de R$ 59,0 mil;

· Abordagem a 3.950 crianças e
adolescentes nas ruas e nos domicílios por
Educadores Sociais do Programa Criança
Fora da Rua, Dentro da Escola.
Beneficiamento de 6.000 famílias com cestas
básicas e 140.000 vales-transporte.

· Atendimento a 21.588 crianças e
adolescentes, vítimas de violência, abuso e
exploração sexual;

· Atendimento a 3.011 adolescentes,
cumprindo medidas socioeducativas em 6
Centros Educacionais da capital e 5 Unidades
regionalizadas de semiliberdade;

· Matrícula de 100% dos adolescentes
privados de liberdade, no Centro de
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Educação de Jovens e Adultos (CEJA).

· Acolhimento a 1.208 crianças e
adolescentes e 186 idosos em abrigos e
comunidade terapêutica.

· Inserção de 601 adolescentes em cursos
de iniciação profissional.

· Abrigo de 56 mulheres e suas proles, vítimas
de violência doméstica.

DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTO DOO DOO DOO DOO DO
EMPREENDEDORISMO E DOEMPREENDEDORISMO E DOEMPREENDEDORISMO E DOEMPREENDEDORISMO E DOEMPREENDEDORISMO E DO
ARARARARARTESANATESANATESANATESANATESANATTTTTOOOOO

· Capacitação de 1.751 empreendedores.

· Apoio a 312 microempresas e registro de
2.778 outras

· Atendimento a 90.194 solicitações pelas
Centrais Fácil.

· Apoio a 5 arranjos produtivos locais  (APL).

· Cadastro de 35.988 artesãos e beneficiados
6.478 outros com comercialização.

· Comercialização de 54.000 peças,
garantindo volume de recursos no valor de
R$ 995,5 mil.

TRABALHO COMPETITIVTRABALHO COMPETITIVTRABALHO COMPETITIVTRABALHO COMPETITIVTRABALHO COMPETITIVOOOOO, ALCANÇANDO, ALCANÇANDO, ALCANÇANDO, ALCANÇANDO, ALCANÇANDO
A EMPREGABILIDADEA EMPREGABILIDADEA EMPREGABILIDADEA EMPREGABILIDADEA EMPREGABILIDADE

· O Projeto Primeiros Passos beneficiou 5.700
adolescentes, em 67 municípios e nos
Centros Educacionais de Medidas
Socioeducativas, cujos resultados foram :

· Aprendizagem de 1.050 jovens.

· Concessão de bolsas a 2.300 jovens.

· Estágios ofertados a 1.382 jovens.

· Convênios realizados com 274 empresas.

· Inserção de 968 jovens no mercado de
trabalho.

· Atendimento a 878.669 trabalhadores nas
unidades e balcões de emprego.

· Cadastro de 148.595 pessoas para o
mercado de trabalho.

· Captação de 89.395 vagas.

· Encaminhamento de 178.420
trabalhadores para o mercado de trabalho.

· Colocação de 68.790 pessoas no
mercado formal de trabalho.

· Expedição de 79.818 carteiras de trabalho
e previdência social.

· Realização de 44.784  prestações de
serviços p/ profissionais autônomos.

SEGURO DESEMPREGOSEGURO DESEMPREGOSEGURO DESEMPREGOSEGURO DESEMPREGOSEGURO DESEMPREGO

· Atendimento a 701.863 seguros-
desemprego (mercado Formal).

· Atendimento de 106.480 requerimentos do
seguro-desemprego (mercado formal).

· Atendimento a 49.331 seguro-desemprego
a pescadores artesanais.

· Atendimento a 15.743 requerentes do
seguro-desemprego na categoria de
pescadores artesanais.

OUTRAS AÇÕES INERENTES AOOUTRAS AÇÕES INERENTES AOOUTRAS AÇÕES INERENTES AOOUTRAS AÇÕES INERENTES AOOUTRAS AÇÕES INERENTES AO
MERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHO

· Realização de 4 cursos de qualificação
profissional para trabalhadores.

· Capacitação de 6 turmas para colabo-
radores do Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho (IDT).

· Encaminhamento de 2.484 trabalhadores
para ações de educação profissional.

· Realização de 1.237 oficinas de orientação
para o trabalho, com a participação de
29.746 pessoas.

2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

· Reordenamento institucional e programático
da STDS.

· Definição de processo de transição para
municipalização, com a execução direta dos
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serviços de Proteção Social Básica,
fortalecendo-se a capacidade estadual de
coordenação.

· Apoio técnico aos municípios na
estruturação e implantação de seus sistemas
municipais de assistência social.

· Descrição da organização do território
estadual em regiões/macrorregiões com
identificação da implantação dos serviços de
caráter regional nos municípios de
abrangência.

· Potencialização da inclusão de municípios
em gestão básica e plena.

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

· Consolidação dos compromissos firmados
no Pacto de Aprimoramento da Gestão,
garantido efetividade na implementação das
prioridades negociadas.

· Coordenação, gerenciamento, execução e
co-financiamento de programas de
capacitação de gestores, profissionais,
conselheiros e prestadores de serviços.

· Instalação e coordenação do sistema
estadual de informação, monitoramento e
avaliação das ações de Assistência Social, por

nível de proteção social básica e especial, em
articulação com os sistemas municipais;

· Fortalecimento da Política Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional, com a
implantação e implementação do Plano
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
e o Sistema Estadual de Segurança Alimentar
e Nutricional – SISAN, assim como com ações
de capacitação,  implantação de mais uma
unidade de restaurante popular na cidade de
Fortaleza e apoio à implementação de
restaurantes populares, cozinhas populares
e comunitárias, em 13 municípios.

· Implementação do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE) a partir
da ampliação e reordenamento da rede
socioeducativa ;

· Disseminação entre gestores, técnicos e
operadores das políticas do Trabalho,
Assistência Social e Segurança Alimentar e
Nutricional e dos mecanismos operacionais
da Gestão Por Resultados (GPR).

· Implementação, em articulação com o
Gabinete da 1ª Dama, dos Programas
Multissetoriais, incluindo, Idoso - Sujeito Pleno,
E-Jovem, Acesso de Pessoas Portadoras de
Deficiência, Viva Mais, entre outros.
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No âmbito da formação profissional, ressalte-
se a Qualificação Profissional em
Restauração, realizada pela Escola de Artes
e Ofícios Thomas Pompeu. Além disso,
registram-se as capacitações nas diversas
linguagens artísticas, como a participação de
4.320 alunos do Centro Cultural Bom
Jardim, em seu primeiro ano de
funcionamento.

Na área da Comunicação e Marketing, tem
destaque a revitalização do setor com a
criação de uma Campanha Publicitária
Institucional de identidade visual da SECULT
e o monitoramento da imagem por meio de
clipping eletrônico, cujos resultados foram
bastante satisfatórios, registrando-se uma
média percentual de 83% de avaliações
positivas.

A FUNTELC teve sua programação ampliada
com 12 novos programas locais da UFC,
Assembléia Legislativa, SESC TV, TV Senado,
Radiobrás, e TV Brasil, com transmissão de
áudio e vídeo para todos os municípios
cearenses. Em 2007, foram veiculados
13.419 programas locais e em cadeia
nacional, atingindo 71% da meta
programada.

No tocante à conservação e preservação do
patrimônio edificado, 50% da meta
programada foi atingida. Com relação à
pesquisa de inventário, foram alcançados os
100%, e quanto aos processos de
tombamento superou-se em 50% a meta
programada. A preservação do patrimônio
imaterial, através do Reconhecimento dos
Tesouros Vivos da Cultura, registrou um
aumento de 100% com a diplomação de 12
novos Mestres da Cultura Tradicional.

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

O setor cultural vem cada vez mais se
firmando como um vetor de desenvolvimento
econômico, empregabilidade e renda. Pelo
fomento à produção, criação, formação,
difusão e circulação dos bens e serviços
culturais é possível alcançar os diversos
segmentos da sociedade, adotando e
disponibilizando um conjunto de leis que
ampara os atores culturais, desenvolvendo
uma política de inclusão e propiciando a
produção cultural, no sentido amplo da
liberdade de expressão, crítica e respeito à
cidadania.

A cultura é um elemento inerente e
indissociável do ser humano. Ela se revela em
todas as suas ações, e deve perpassar todas
as políticas públicas, considerando e
respeitando a diversidade cultural. Nessa
perspectiva, a SECULT atua nos três eixos de
governo: Sociedade Justa e Solidária,
Economia para uma Vida Melhor e Gestão
Ética e Eficiente,  ,  ,  ,  ,  atendendo aos seus
Resultados Setoriais:          População com Acesso
às Informações, Bens e Serviços Culturais,
Oportunidades de Geração de Bens e
Serviços Culturais, Fortalecimento Institucional
da Cultura no Estado.

Buscando ampliar o Acesso da população às
informações e serviços culturais, destacam-
se os projetos Talentos do Ceará e Agentes
da Leitura. Esses projetos têm uma ação
estratégica de inclusão social de
complementação de renda por meio da
concessão de bolsas. Em 2007, o Projeto
Talentos da Cultura consta entre os três
melhores do Prêmio Cultura Viva, do
Ministério da Cultura. Por sua vez, o Projeto
Agentes da Leitura foi ampliado em 100%
para atender um maior número de municípios
e bairros da capital.
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A SECULT intensificou a política de livros e
acervos, com a criação do Programa
Biblioteca Cidadã. Iniciou ainda ações de
dinamização das bibliotecas públicas,
estadual e municipais, com ações de
melhorias físicas, formação e aquisição de
acervos. Em 2007, foram adquiridos 184 mil
livros para a Biblioteca Pública Estadual e para
10 bibliotecas municipais.

As ações do Fortalecimento Institucional da
Cultura foram protagonizadas pela realização
da Constituinte Cultural, um marco na
história do Ceará, mobilizando mais de 12
mil pessoas em todo o Estado, no
desenvolvimento de uma proposta conjunta
para o setor cultural, contribuindo  para o
processo de atualização da Constituição do
Estado.

O Sistema Estadual da Cultura – SIEC vem
consolidando e institucionalizando o setor nos
municípios cearenses. Nessa perspectiva,
foram criadas três secretarias municipais de
cultura, totalizando 97, atingindo 53% do
total de municípios; instituídos 46 conselhos
municipais; e reestruturados 50% dos Fóruns
Regionais de Cultura, Turismo e Esporte.

Com relação à geração de bens e serviços
culturais, registrou-se um aumento de 40%
na realização de Eventos Regionais, passando
de cinco para sete em 2007. Os eventos
regionais realizam intercâmbio cultural e
atuam na cadeia produtiva da cultura,
viabilizando novos negócios e gerando
trabalho e renda nas regiões cearenses. Por
sua vez, a ação de Valorização das Culturas
Regionais consolidou a atuação da SECULT
em todo o território cearense, com a Política
de Editais por meio do Fundo Estadual da
Cultura – FEC e da Lei do Mecenato. Em
2007, registrou-se um acréscimo de 28,40%,
em relação a 2006, no volume de projetos
aprovados.

O Selo de Responsabilidade Cultural, em sua
quarta edição, contabilizou o dobro de

inscrições em relação a 2006, totalizando 59
empresas de pequeno, médio e grande porte.
O evento premiou nove instituições na
categoria destaque e certificou 50 entidades
pela contribuição relevante à cultura
cearense. Esses números evidenciam a
ampliação de investimento do setor privado
na cultura, demonstrando credibilidade na
política cultural estadual.

No âmbito internacional, a SECULT iniciou um
programa de intercâmbio político e cultural
com a América Hispânica, implantando o
Programa Ceará no Circuito Cultural da
América Latina. Foram realizados dois
importantes encontros com representantes
dos países latino-americanos e deu-se início,
também, à edição de livros de autores
brasileiros e ibero-americanos, que farão
parte da Coleção Bolivariana cujos temas
estão ligados à América Espanhola.

Os resultados acima fazem hoje da SECULT
uma referência nacional. A Secretaria partiu
na frente das demais instituições dos estados
no tocante à proposta de reformulação da
Constituição Estadual, iniciando um novo
conceito de política cultural, por meio da
implantação de instâncias legais de
planejamento e financiamento.

Merece destaque, também, o Plano Estadual
do Livro e da Leitura, cuja atuação vem suprir
uma enorme lacuna social, cultural e
econômica, atingindo educadores, estudiosos
e o mercado produtor, difusor e consumidor
de livros. Em síntese, a SECULT, com sua
atuação diversificada, vem intensificando
suas atividades e realizações no
desenvolvimento do setor local, em parceria
com os estados brasileiros e  países do
continente, reconhecendo e apoiando a
produção cultural cearense, com o
desenvolvimento de políticas de inclusão e
democratização do acesso a bens e produtos,
gerando trabalho e renda por todo o Estado.
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2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

AÇÕES DE FORAÇÕES DE FORAÇÕES DE FORAÇÕES DE FORAÇÕES DE FORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTOOOOO
INSTITUCIONAL DINSTITUCIONAL DINSTITUCIONAL DINSTITUCIONAL DINSTITUCIONAL DA CULA CULA CULA CULA CULTURA NO CEARÁTURA NO CEARÁTURA NO CEARÁTURA NO CEARÁTURA NO CEARÁ

· Consolidação do SISTEMA ESTADUAL DA
CULTURA, com atividades de adequação de
suas estruturas ao projeto do Sistema
Nacional da Cultura e criação do Sistema
Estadual de Cultura (SIEC).

· Criação dos Sistemas Setoriais de Gestão
Compartilhada, 3 Secretarias e Conselhos
Municipais da Cultura, e reestruturação de
5 Fóruns de Turismo e Culturas.

· Realização da CONSTITUINTE CULTURAL
DO CEARÁ, envolvendo mais de 12 mil
pessoas em 163 municípios.

GERAÇÃO DE BENS E SERVIÇOSGERAÇÃO DE BENS E SERVIÇOSGERAÇÃO DE BENS E SERVIÇOSGERAÇÃO DE BENS E SERVIÇOSGERAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

CULCULCULCULCULTURAISTURAISTURAISTURAISTURAIS

· Consolidação do calendário de EVENTOS
REGIONAIS, com a realização do Festival de
Música na Ibiapaba e o de Dança do Litoral
Oeste, Festival Internacional de Trovadores e
Repentistas, Festival de Música de Câmara,
Festival Mestres do Mundo, Festival dos
Inhamuns Circo, Bonecos e Arte de Rua,
Festival Nordestino de Teatro de
Guaramiranga. Em 2007, registrou-se um
adicional de 40% em relação ao número de
eventos regionais realizados em 2006.
Público estimado de 170.000 pessoas.

· Realização de projetos com vistas à geração
de renda como Talentos do Ceará e Agentes
de Leitura, Fortalecimento Musical, Escola de
Artes e Ofícios e Centro Cultural Bom Jardim,
com ações de distribuição de bolsas de
complementação de renda, acesso aos bens,
produtos e serviços culturais. Em 2007, o
projeto Talentos da Cultura está entre os três
melhores do Prêmio Cultura Viva do Ministério
da Cultura.

· Ampliação da cobertura do Projeto Agentes

da Leitura em 100%, para 30 municípios de
baixo IDH, e para 10 bairros da capital, além
da concessão de 340 bolsas a Agentes de
Leitura. Aquisição de 62.500 livros para o
acervo do Projeto e a inclusão de 50 bolsas
para os Agentes Articuladores e 50 para os
Agentes de Leitura, em parceria com a STDS.
O projeto beneficiou 3.826 famílias de baixa
renda.

· Lançamento da III Mostra Natal Regional,
III Capital Cultural, III Mestres da Cultura, II
Edital Carnaval do Ceará, III Ceará da Paixão,
IX Edital Ceará Junino, VI Ceará de Cinema
e Vídeo, IV Edital de Incentivo às Artes, I Edital
de Apoio ao Patrimônio. Além disso, apoiou
108 projetos na capital e 118 no interior,
registrando-se assim, um aumento de
28,40%, em relação a 2006.

· Premiação, em sua quarta edição, do SELO
DE RESPONSABILIDADE CULTURAL a 59
empresas e 6 instituições. Outros 3 selos
foram outorgados pelo Conselho Estadual da
Cultura, como reconhecimento às
organizações que demonstraram
contribuição de elevada relevância à cultura
cearense

INVESTIMENTINVESTIMENTINVESTIMENTINVESTIMENTINVESTIMENTOS DOS DOS DOS DOS DAS EMPRESAS NOAS EMPRESAS NOAS EMPRESAS NOAS EMPRESAS NOAS EMPRESAS NO
SETSETSETSETSETOR AOR AOR AOR AOR ATRATRATRATRATRAVÉS DVÉS DVÉS DVÉS DVÉS DAS LEIS DE INCENTIVAS LEIS DE INCENTIVAS LEIS DE INCENTIVAS LEIS DE INCENTIVAS LEIS DE INCENTIVOOOOO
À CULÀ CULÀ CULÀ CULÀ CULTURATURATURATURATURA

· Aprovação de 72 projetos culturais por meio
do Fundo Estadual da Cultura/ FEC,  em
torno de R$ 2,5 milhões. Pela Lei do
Mecenato, foram aprovados 43 projetos  e
liberados CEFICs no valor aproximado de R$
5,0 milhões.

PROGRAMAÇÃO CULPROGRAMAÇÃO CULPROGRAMAÇÃO CULPROGRAMAÇÃO CULPROGRAMAÇÃO CULTURALTURALTURALTURALTURAL

· Desenvolvimento de programação cultural
pelos diversos equipamentos e casas da
SECULT, totalizando 2.120 eventos e
atingindo 90% da meta programada, sendo
81% dos eventos realizados pelo Centro
Dragão do Mar. O Público total beneficiado
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foi de 1.247.124 pessoas, com 11.702
artistas em espetáculos.

· Capacitação de 45 alunos na Escola de
Artes e Ofícios Thomás Pompeu Sobrinho,
4.320 alunos no Centro Cultural Bom
Jardim, além da realização de oficinas nos
Eventos Regionais, com a participação
aproximada de 1.300 pessoas.

AÇÕES DO PAÇÕES DO PAÇÕES DO PAÇÕES DO PAÇÕES DO PAAAAACTCTCTCTCTO SOCIAL PELO SOCIAL PELO SOCIAL PELO SOCIAL PELO SOCIAL PELO LIVROO LIVROO LIVROO LIVROO LIVRO
PPPPPARA O CEARÁARA O CEARÁARA O CEARÁARA O CEARÁARA O CEARÁ

· Realização de oficinas na Biblioteca
Governador Menezes Pimentel, para
mobilização e elaboração do Plano Estadual
do Livro e da Leitura (PELL).

· Modernização do Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas do Ceará, com a
aquisição de 184 mil livros para Biblioteca
Pública Estadual, Biblioteca Volante e 11
bibliotecas do interior.

INTERCÂMBIO POLÍTICO E CULINTERCÂMBIO POLÍTICO E CULINTERCÂMBIO POLÍTICO E CULINTERCÂMBIO POLÍTICO E CULINTERCÂMBIO POLÍTICO E CULTURALTURALTURALTURALTURAL
COM A AMÉRICA HISPÂNICACOM A AMÉRICA HISPÂNICACOM A AMÉRICA HISPÂNICACOM A AMÉRICA HISPÂNICACOM A AMÉRICA HISPÂNICA

· Realização do I Encontro dos Agentes
Culturais da América Latina (México,
República Dominicana, Colômbia, Peru, Chile
e Venezuela), objetivando efetivar intercâmbio
político e cultural entre o Ceará e países da
América Hispânica.

· Realização da I Conferência Internacional
Vozes de Nuestra América, com vistas à
promoção do intercâmbio de experiências e
idéias, reunindo produção acadêmica e visão
político-cultural dos movimentos sociais do
continente. O evento contou com a
participação de 1.200 inscritos.

· Edição de livros de autores Ibero-americanos
- Coleção “Biblioteca Bolivariana”.
Organizadas e traduzidas as obras Páginas
Escolhidas, de Simón Bolívar, Aventura literária
da mestiçagem, de Pablo Antonio Cuadra,
dentro do poema de Eduardo Langagne, e
Dibaxu, de Juan Gelman.

FEIRAS DO LIVRO DO CEARÁFEIRAS DO LIVRO DO CEARÁFEIRAS DO LIVRO DO CEARÁFEIRAS DO LIVRO DO CEARÁFEIRAS DO LIVRO DO CEARÁ

· Realização da I Feira do Sebo na Praça do
Ferreira, cujo tema foi A História do Livro, e
do III Encontro Nacional de Bibliófilos. A Feira
do Sebo contou com a participação de 35
Sebos, com um público de 10 mil pessoas e
um volume de venda de 4.750 livros.

· Realização da I Feira do Livro de Cabo Verde
no Ceará – Claridade na Terra da Luz. A
programação constou de apresentação de
vídeos, documentários e palestras, e
exposição de mais de 800 livros vindos de
Cabo Verde, para comercialização.

PRESERVPRESERVPRESERVPRESERVPRESERVAÇÃO DAÇÃO DAÇÃO DAÇÃO DAÇÃO DA MEMÓRIA CULA MEMÓRIA CULA MEMÓRIA CULA MEMÓRIA CULA MEMÓRIA CULTURALTURALTURALTURALTURAL

· Preservação e conservação do patrimônio
edificado da SECULT: Museu da Imagem e
do Som-MIS (incluindo a construção de
prédio Anexo), Sobrado Dr. José Lourenço,
Casa de Juvenal Galeno e Arquivo Público.

· Realização de inventário e registro do
patrimônio edificado do Município de Senador
Pompeu e inicio do processo de tombamento
do Palacete Jeremias Arruda e Escola Jesus
Maria José, em Fortaleza.

· Preservação do patrimônio imaterial, com
inventário e registro da “Procissão das Almas
da Barragem do Açude Patu”, no município
de Senador Pompeu, atualização do
mapeamento dos 184 municípios cearenses
e reconhecimento dos Tesouros Vivos da
Cultura, com a diplomação de 12 Mestres
da Cultura Tradicional Popular.

COMUNICAÇÃO E IMAGEMCOMUNICAÇÃO E IMAGEMCOMUNICAÇÃO E IMAGEMCOMUNICAÇÃO E IMAGEMCOMUNICAÇÃO E IMAGEM

· Realização de Campanhas Publicitárias e
institucionais das ações da SECULT.

· Criação da Vitrine da Cultura, com
implantação de estandes de divulgação das
ações dos equipamentos da SECULT e venda
promocional de livros.
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· Implementação do clipping eletrônico para
monitorar e avaliar os resultados mensais da
instituição.

FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DOFUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DOFUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DOFUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DOFUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO
CEARÁCEARÁCEARÁCEARÁCEARÁ

· Ampliação do espaço para programação
local, com a produção de 12 novos
programas, com destaque para a 2ª edição
do Jornal da TVC.  Os espaços foram
preenchidos, também, com a retransmissão
diária das Sessões Plenárias da Assembléia
Legislativa, SESC TV, TV Senado e Radiobrás.

· Produção e veiculação de 13.419
programas televisivos, dos quais 2.153
exibições locais e 11.266 exibições de
programas em cadeia - TVE do Rio de Janeiro,
TV SENAC/SP, TV Senado e retransmissão da
TV Assembléia do Estado.

· Produção e veiculação de 12 novos
programas locais e realização de 10
coberturas de eventos jornalísticos no Interior
do Estado e da missão do Governo do Estado
a Cabo Verde, na África.

· Celebração de convênio com a Assembléia
Legislativa do Estado para transmissão e
retransmissão das Sessões Plenárias da TV
Assembléia para todo o Estado do Ceará;
transmissão, via satélite, do sinal de áudio e
vídeo da TV Ceará para os municípios do
Estado do Ceará.

2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

COMUNICAÇÃO E IMAGEMCOMUNICAÇÃO E IMAGEMCOMUNICAÇÃO E IMAGEMCOMUNICAÇÃO E IMAGEMCOMUNICAÇÃO E IMAGEM

· Mapeamento da comunicação interna e
externa da SECULT, visando melhorar e
modernizar a comunicação eletrônica, visual
da imprensa falada, escrita e televisiva, bem
como elaboração de Instrução Normativa
para unificação e orientação quanto a
linguagens e formatos de cada meio.

· Criação de um núcleo de comunicação na
sede da SECULT.

MODERNIZAÇÃO DOS SETMODERNIZAÇÃO DOS SETMODERNIZAÇÃO DOS SETMODERNIZAÇÃO DOS SETMODERNIZAÇÃO DOS SETORES EORES EORES EORES EORES E

EQUIPEQUIPEQUIPEQUIPEQUIPAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTOS DOS DOS DOS DOS DA SECULA SECULA SECULA SECULA SECULTTTTT

· Aquisição de material permanente e
modernização da frota de veículos da SECULT,
com o objetivo de atender às demandas
externas de gestão, de relacionamentos
institucionais e de atendimento ao público
externo.

REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONALREESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONALREESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONALREESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONALREESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL

· Capacitação de servidores em áreas
específicas dos setores e dos equipamentos
culturais da SECULT.

· Elaboração do Plano de Cargos e Carreira
dos servidores da SECULT, para
enquadramento por descompressão.

MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DAMODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DAMODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DAMODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DAMODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃO

· Aquisição de equipamentos de TI, para
atender as necessidades dos setores, e
equipamentos de armazenamento,
processamento e gerenciamento.

· Migração do Sistema de Transporte para
linguagem ASP para reduzir despesas com
compra de licenças de software, reduzindo
os gastos e facilitando a manutenção do
sistema.

AÇÕES DE GESTÃO DA FUNTELCAÇÕES DE GESTÃO DA FUNTELCAÇÕES DE GESTÃO DA FUNTELCAÇÕES DE GESTÃO DA FUNTELCAÇÕES DE GESTÃO DA FUNTELC

· Manutenção e recuperação do sistema de
retransmissão, representado pela estação
geradora e retransmissoras no interior do
Estado.

· Capacitação de 20 servidores em cursos
da FUNTELC e de outros órgãos  parceiros
ligados à área de capacitação.

· Modernização das condições técnicas para
o parque de TI, adequação do parque técnico
da emissora e recuperação do transmissor
analógico.



C
ul

tu
ra

165165165165165
Mensagem à Assembléia Legislativa  2008

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

· Organização do Sistema Estadual de
Cultura.

· Apoio à implantação dos Sistemas
Municipais de Cultura e elaboração do Plano
Estadual de Cultura do Ceará.

· Estruturação do Sistema de Informações
Culturais – SINF, procedendo à atualização
e ampliação de dados, realização de cursos
de formação e capacitação de agentes
regionais na área de pesquisa, além do
aperfeiçoamento do programa on line que
administra os dados lançados em rede.

· Consolidação dos Sistemas Estaduais de
Arquivos, Bibliotecas, Centros Culturais,
Música, Museus, Teatros, por meio da
instituição das comissões, visando a
articulação com as prefeituras municipais
para elaboração de planos de apoio técnico
e financeiro.

· Estruturação e organização de um
calendário cultural no Estado, promovendo
a compatibilização e a potencialização de
eventos culturais, nas Macrorregiões.

· Apoio técnico e financeiro aos Arranjos
Produtivos Locais e às iniciativas artísticas e
culturais.

· Cooperação técnica aos municípios,
entidades e instituições culturais, orientação
e assistência técnica a empreendedores por
meio da capacitação de recursos humanos e
orientação gerencial e mercadológica.

· Promoção da cultura cearense no Brasil e
no exterior por meio da realização de
intercâmbios culturais.

· Implantação da Rede de Cultura pelo rádio,
em todas as macrorregiões, valorizando e
promovendo a produção cultural cearense.

· Publicação de uma revista bimestral, em

parceria com comunidades em situação de
risco, como oportunidade de inclusão social.

· Realização de um Programa de TV, a ser
veiculado pelo Sistema Público de TV.

· Mobilização social para o livro e a leitura, por
meio de feiras e outros eventos, em todas as
macrorregiões do Estado.

· Realização de uma campanha de doação de
livros para distribuição em todo o Estado,
priorizando bibliotecas comunitárias.

· Criação de agentes patrimoniais para
realização de atividades de mobilização
comunitária e salvaguarda do patrimônio para
a população de cidades com sítios e edificações
de valor histórico.

· Criação e dinamização de memoriais
referentes às manifestações culturais cearenses,
como o Memorial da Literatura de Cordel,
Memorial das Culturas Indígenas e Memorial
dos Povos Quilombolas.

· Publicação de Coleções, Séries, Revistas e
Catálogos, com o objetivo de preservar a
memória cearense e gerar conhecimentos, sob
responsabilidade de  cada equipamento cultural
do Estado.

· Restauração, recuperação e reforma de
prédios históricos de relevância cultural para o
Estado do Ceará, garantindo sua preservação
e sua ocupação responsável.

· Ampliação do Museu da Imagem e do Som
(MIS), com a implantação de um anexo, de
acordo com sua função museológica, e criação
de um café,  como um espaço de convivência e
de atração de  novos usuários.

· Criação da Escola Dragão do Mar de Arte e
Cultura.

· Criação de um programa de formação e
capacitação em arte, atendendo às diversas
linguagens artísticas (teatro, música, dança,
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audiovisual, artes visuais, literatura, design,
museologia, gastronomia).

· Implementação de um programa de formação
e capacitação da cadeia produtiva da cultura
(iluminação cênica, cenotécnica, cenografia,
sonoplastia, figurino, contra-regragem, técnicos
e operadores de equipamentos – som, luz,
audiovisual, montagem de exposições).

· Criação de um programa de formação e
capacitação em gestão, produção e difusão
cultural, e desenvolvimento de um projeto
pedagógico que contemple uma formação
artística, tecnológica e profissional.

· Reaparelhamento dos espaços e manutenção
periódica das instalações e áreas  físicas  do
IACC, aquisição de veículos, modernização e
ampliação dos sistemas de informática do
IACC, Escola de Artes e Ofícios Thomás
Pompeu Sobrinho e Centro Cultural Bom

Jardim, atualização tecnológica do Planetário
Rubens Azevedo, implantação de um planetário

no município de Sobral e instalação de uma
Usina Eólica.

· Desenvolvimento do Projeto de posicionamento

mercadológico e adequação da programação
da TVC à grade da TV Brasil.

· Renovação do parque técnico da emissora,
visando a migração para o sistema digital,

aquisição do transmissor digital, criação de
novos cenários e vinhetas adequados à nova

sistemática de TV digital e Treinamento de
pessoal da área técnica.

· Ampliação e modernização do parque técnico
de TI, renovação da frota de veículos e reforma

física do prédio da FUNTELC, incluindo estúdios,
sistema elétrico e outras dependências, de forma

a agilizar e melhorar a qualidade dos serviços.

· Reestruturação administrativa da FUNTELC,
em função da passagem da emissora para o

sistema digital.
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ESPORTEESPORTEESPORTEESPORTEESPORTE

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

O projeto histórico de sociedade,
comprometido com a reversão do quadro de
injustiça, exclusão e vulnerabilidade social,
tem conduzido as esferas do governo federal,
estadual e local ao reconhecimento do
esporte e do lazer como direitos sociais,
estratégicos para a inclusão social.

Com base nessas premissas, o Governo do
Estado entende a atividade esportiva como
um agente capaz de contribuir para a
superação de problemas sociais e
econômicos vivenciados no Ceará, que
abriga um grande contingente de pobres,
agravado por um quadro de desigualdades
sociais de elevadas proporções.

A preocupação do Governo do Estado em
dar destaque ao Esporte deve-se à sua
relevância para o desenvolvimento da
sociedade, de forma ampla, dado o grande
impacto no desenvolvimento social e na saúde
da população carente.

Seguindo esse entendimento, foi
redenominada a Secretaria do Esporte e
Juventude para Secretaria do Esporte,
mediante a aprovação da Lei nº 13.875 de
07/02/2007. Sua missão é proporcionar o
desenvolvimento do Esporte como inclusão
social e exercício da cidadania, especialmente
de jovens e adolescentes, pelo planejamento,
articulação, coordenação e execução de
programas e projetos, bem como pela criação
de canais de diálogo, participação e
comunicação entre o Governo, instituições e
agentes esportivos.

Dos resultados alcançados, destaca-se o
fortalecimento dado aos projetos sociais que
geram oportunidades a crianças e

adolescentes das periferias de Fortaleza e do
Interior do Estado, como o Bolsa-Esporte,
Segundo Tempo, Mão Amiga e Viva +.

Esses projetos desenvolvem iniciativas
inovadoras na questão da inclusão social e
melhoria da qualidade de vida dos jovens e
adolescentes em situação de risco social e
pessoal, como o combate à prostituição, à
violência e aos vícios como drogas,
alcoolismo, dentre outros.  Além disso, a
Secretaria buscou resgatar a independência
e a auto-estima das pessoas da melhor idade,
ou seja, os grupos da terceira idade, por meio
do Projeto Felizidade.

Buscando à construção de canais de diálogo
entre as diversas esferas de governo, sobre
as políticas públicas do esporte, merecem
destaque o I Encontro Estadual do Esporte e
os Fóruns de Mobilização Social, ocorridos
em todas as regiões do Estado. Na
oportunidade, foram levantadas as carências
de cada região, tais como formação e
capacitação de professores voltados para
educação e física e esporte em geral.

A massificação da prática esportiva nas
comunidades, em suas diversas modalidades,
também promoveu o esporte como meio de
inclusão social e auxiliou no processo de
desenvolvimento físico, intelectual, espiritual
e social de crianças, jovens e adultos do nosso
Estado, constituindo um forte componente da
Secretaria na atual gestão governamental.

Nesse sentido, foram implantados núcleos
esportivos em 161 municípios do interior do
Estado, beneficiando 32.200 crianças e
adolescentes, e 21 núcleos em Fortaleza,
abrangendo 21 bairros, com atendimento a
4.200 crianças e adolescentes nas modalidades
de atletismo, basquete, karatê, xadrez, capoeira,
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dança, ginástica rítmica, judô, futsal, handebol,
tênis de mesa, voleibol, vôlei de areia e saltos
ornamentais.

Cada núcleo, composto por um professor e um
monitor, tem o público-alvo de crianças na faixa
etária de 7 a 17 anos, com obrigação de estarem
regularmente matriculadas e freqüentando as
aulas. Os núcleos geraram oportunidades de
trabalho a um total de 40 professores e
monitores, na capital, e 280, no interior, que
desenvolvem a política do esporte orientada pela
Secretaria do Esporte.

Em termos de resultados alcançados, foram
atendidas, em 2007, 36.400 crianças e
adolescentes, nos 182 núcleos esportivos
implantados.

Por fim, buscando estimular a prática de
atividades esportivas em crianças e jovens
carentes, cujas famílias estejam abaixo da linha
de pobreza, o projeto Bolsa-esporte proporcionou
a esses segmentos melhores oportunidades de
participação da prática esportiva, tendo sido
concedidas 1.687 bolsas, em 2007.

2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTO DO ESPORO DO ESPORO DO ESPORO DO ESPORO DO ESPORTETETETETE
ESCOLAR, RENDIMENTESCOLAR, RENDIMENTESCOLAR, RENDIMENTESCOLAR, RENDIMENTESCOLAR, RENDIMENTOOOOO, A, A, A, A, AVENTURA EVENTURA EVENTURA EVENTURA EVENTURA E
NANANANANATUREZATUREZATUREZATUREZATUREZA

····· Constituídos e mantidos 161 núcleos de esporte
nos municípios do interior do Estado e em 21
bairros de Fortaleza. Beneficiadas 32.200
crianças e adolescentes, sendo 36.400
residentes no Interior e 4.200 na Capital,
importando em R$ 1.480.758,44.

····· Concessão de 1.687 bolsas do projeto Bolsa
Esporte, que como premissa básica estimular a
prática de atividades esportivas em crianças e
jovens, cujas famílias estejam abaixo da linha de
pobreza.

····· Realização das Olimpíadas Escolares 2007,
com a participação de 14.045

atletas,provenientes de 639 escolas públicas
e privadas de todo o Estado. Foram
desenvolvidas as modalidades de Judô, Tênis
de Mesa, Atletismo, Basquete, Handebol,
Voleibol, Xadrez, Salto em altura e Futsal.

····· Realização do Projeto Agita Ceará, reunindo
um público de 4.000 pessoas.

····· Realização do Projeto FelizIdade, que busca
resgatar a independência e a auto-estima das
pessoas da melhor idade, beneficiando 500
pessoas.

····· Realização do Circuito das Águas, que
envolveu cerca de 50 municípios, contando
com a participação de 1.350 atletas, nas
modalidades de futebol de areia, vôlei de
areia, handebol de areia, kitesurf, futvôlei,
atletismo, pesca, natação, minimaratona,
beach hand mini regata.

····· Realização do Projeto Viva +, por meio do
convênio firmado com ARCA (Associação
Recreativa de Crianças e Adolescentes).

····· Realização de Eventos Nacionais e
Internacionais, que se encontram no
calendário esportivo do Estado, com destaque
na mídia nacional e internacional:

····· Realização do evento Circuito Mundial de
Vôlei de Praia, registrando uma
participação de 300 atletas de 30 países,
com público-alvo de aproximadamente 22
mil pessoas, gerando 400 empregos
temporários.

····· Realização do Windsurf Brasil 2007, com
participação de cerca de 120 atletas de
17 paises, reunindo um público de
aproximadamente 5 mil pessoas e
gerando 45 empregos diretos e 150
indiretos.

····· Realização do Circuito Mundial de Kitesurf
2007, contando com a participação de
82 atletas de 15 paises diferentes e um
público participante de 20 mil pessoas,
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gerando 500 empregos diretos/indiretos.

····· Realização do Night of the Jumps – – – – –
Motocross FMotocross FMotocross FMotocross FMotocross Freestylereestylereestylereestylereestyle, esporte de
manobras acrobáticas de motos sobre
rampas, contando com a participação de
aproximadamente 20 mil pessoas, e
atletas de 11 países, gerando 200
empregos diretos/indiretos.

····· Execução do projeto Mão Amiga, com a
implantação de 30 núcleos, sendo 18 no
interior, com um público-alvo de 810 alunos,
e 12 em Fortaleza, envolvendo 460 alunos,
cujo objetivo é propiciar o intercâmbio entre
alunos de escolas públicas e privadas:
universidades, faculdades, clubes, academias,
escolas privadas e outros.

····· Realização dos Eventos Locais que se
destacaram no calendário do Estado do
Ceará, incluindo-se o Campeonato de
Kitesurf Freedom – Edição 2007,
Campeonato Mirim e Pré-Mirim de Atletismo,
Etapa Final Norte e Nordeste de Bicicross, 3ª
Etapa de Circuito Cearense de Skate, VII
Copa de Judô da Cidade de Fortaleza,
Competições Estaduais de Tênis de Mesa –
2007, Circuito Dunas Trekking, Torneio dos
Campeões de Karatê, Campeonato Cearense
de Mountain Bike, Circuito Cearense de Surf,
Campeonato Cearense de Judô,
Campeonato Tauaense de Futebol e corrida
A Beira-Mar é Sua.

····· Realização dos Eventos Regionais,
destacando-se I Ceará Extreme, Circuito
Mundial de Tênis – Série Future e a 21ª Edição
do Enduro CeraPió Rally 2007.

····· Concessão de 78 passagens aéreas a atletas
do Estado, para participarem de vários
campeonatos/eventos em diversas
modalidades esportivas.

ESPORESPORESPORESPORESPORTE DE PTE DE PTE DE PTE DE PTE DE PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO, LAZER E, LAZER E, LAZER E, LAZER E, LAZER E

PPPPPARQUES ESPORARQUES ESPORARQUES ESPORARQUES ESPORARQUES ESPORTIVTIVTIVTIVTIVOSOSOSOSOS

····· Realização dos VII Jogos da Integração dos
Servidores do Estado do Ceará,  contando

com a participação de 1.686 servidores/
atletas, de 42 órgãos estaduais, competindo
nas modalidades de atletismo, jogos de salão,
natação, vôlei de praia, voleibol, futsal,
handebol e basquetebol.

····· Realização dos IV Jogos Indígenas,
registrando a participação de 15 municípios
e 685 atletas de 16 etnias diferentes, nas
modalidades de cabo de guerra, corrida da
tora, futebol, atletismo, triathlon.

····· Manutenção e Estruturação de Cinco Vilas
Olímpicas, nos bairros do Canindezinho,
Castelão, Genibaú, Messejana e Conjunto
Ceará, com a realização de atividades
esportivas e lúdicas, como dança rítmica,
voleibol, basquetebol, handebol, atletismo,
tênis de mesa, futsal, aulas de violão, flauta,
percussão, ginástica, danças folclóricas,
dentre outras recreações, beneficiando 8.158
pessoas.

····· Criação, em parceria com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, da Via Exclusiva para
atividades físicas em toda a extensão da Av.
Beira-Mar.

DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTO E GESTÃO DEO E GESTÃO DEO E GESTÃO DEO E GESTÃO DEO E GESTÃO DE
POLÍTICAS DO ESPORTEPOLÍTICAS DO ESPORTEPOLÍTICAS DO ESPORTEPOLÍTICAS DO ESPORTEPOLÍTICAS DO ESPORTE

····· Realização do I Encontro Estadual do
Esporte, que buscou a construção de canais
de diálogo entre os diversos segmentos de
governo, possibilitando a discussão sobre as
políticas públicas do esporte.

2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

····· Gestão de benefícios, objetivando a
concessão de bolsa a atletas, com foco no
público-alvo de crianças, jovens e adultos. Os
benefícios concedidos foram assegurados
pelo Programa Bolsa-esporte.

····· Gestão de processos com a finalidade de
reduzir custos, eliminar conflitos e distorções,
uniformizar normas e procedimentos e
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assegurar qualidade no atendimento dos
usuários da Secretaria.

····· Adesão ao Sistema de Registro de Preços,
objetivando agilizar o processo de compras e
serviços, propiciar redução de volume de
estoque e garantir a atualização dos preços.

····· Continuidade da implementação da gestão
de Contratos e Convênios, especialmente o
de Manutenção do Estádio Plácido Castela
– CASTELÃO, objetivando controlar os gastos
desnecessários, racionalizar o consumo de
materiais, serviços e equipamentos.

····· Diagnóstico da TIC (Tecnologia da
Informação e Comunicação), analisando os
ambientes organizacionais (gestor de TIC e
informações necessárias por área usuária,
posicionamento da área dentro do
organograma, recursos orçamentários,
hardware, software, sistemas de informação,
redes LAN, redes WAN, contratos existentes e
projetos em andamento).

····· Participação do Grupo de Trabalho para
Elaboração do Documento “Caderno de
Encargos da Federação Internacional de
Futebol – FIFA)”, objetivando a defesa da
candidatura do Estado do Ceará para
subsede da Copa do Mundo de Futebol de
2014.

····· Gestão dos critérios/regulamentos de
competições esportivas, objetivando a
realização de todos os jogos realizados/
apoiados pela Secretaria.

····· Gestão dos Equipamentos e Parques
Esportivos – Vilas Olímpicas do Canindezinho,
Castelão, Conjunto Ceará, Genibaú e
Messejana -, transferindo a gestão desses
parques paras as universidades públicas, por
meio de convênios já firmados.

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

····· Realização dos projetos de construção de

cobertas em quadras esportivas em escolas
estaduais.

····· Construção de pistas de skate, na Capital e
no interior do Estado.

····· Continuidade do contrato de recuperação
e manutenção do Estádio Plácido Castelo –
Castelão.

····· Realização do projeto para reforma das Vilas
Olímpicas do Castelão, Genibaú, Messejana,
Canindezinho e Conjunto Ceará.

····· Implementação do Projeto Escola Aberta em
escolas estaduais, na Capital e no interior do
Estado.

····· Realização da Copa de Futebol Amador.

····· Implantação e implementação do Programa
Bolsa-esporte de Alto Rendimento.

····· Continuidade dos projetos de apoio a
eventos de esportes náuticos (regionais,
nacionais e locais).

····· Realização do projeto para construção de
piscinas nas Vilas Olímpicas.

····· Implementação do projeto para recupe-
ração e manutenção do Autódromo Virgílio
Távora.

····· Continuidade do projeto Mão Amiga, em
parceria com núcleos de esporte, clubes,
academias, universidades e escolas estaduais.

····· Continuidade do projeto Viva +, com vistas
a combater e prevenir a criminalidade,
prostituição, drogas, dentre outros.

····· Implantação e implementação do
calendário esportivo anual.

····· Implementação do projeto para Academia
Popular na Vila Olímpica do Castelão, com
vistas à aquisição de material e equipamentos
esportivos.

····· Continuidade do projeto CearáVentura, com
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vistas a desenvolver atividades esportivas de
ação e aventura.

····· Continuidade da realização dos Jogos
Paraolímpicos, com a articulação e
participação de alunos com deficiências.

····· Realização dos Jogos Abertos do Interior,
constituindo-se de várias competições em
todo o Estado.

····· Continuidade do Projeto Segundo Tempo
Esporte de Superação.

····· Conclusão dos estudos necessários à
apresentação de propostas de Projeto de Lei
para criação do quadro de pessoal e Plano
de Cargos e Carreira (PCC) da Secretaria.

····· Implementação de melhorias no módulo de
consulta/solicitação de bens, materiais e
serviços.

····· Desenvolvimento e implantação do
Programa de Bolsa-esporte, com a
implementação de sistema automatizado.

····· Desenvolvimento, implantação e imple-
mentação da política de aquisições de
materiais e serviços de TIC.

····· Implantação e implementação dos
contratos de serviços gerais e terceirizados de
TIC.

····· Aquisição de veículos automotores, a fim
de suprir as necessidades da Secretaria.

····· Elaboração de cadastro de credenciamento
de todas as entidades/agentes parceiros da
Secretaria.

····· Implementação da infra-estrutura adequada
(mobiliário em geral, estrutura física, lógica e
instalações elétricas) para a nova sede da
Secretaria.

····· Continuidade do desenvolvimento do
Sistema de Gestão dos processos internos da
Secretaria.

····· Treinamento e Capacitação dos servidores
das diversas áreas da Secretaria do Esporte.

····· Promoção e qualificação, com base
científica, dos profissionais e dirigentes do
esporte.

····· Realização do geoprocessamento do
esporte, por modalidade, mapeando os
equipamentos esportivos existentes no Estado.



SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA

172172172172172

Es
se

nc
ia

l à
 J

us
tiç

a

Mensagem à Assembléia Legislativa  2008

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

O alcance dos resultados da Política da
assistência jurídica gratuita em 2007 está
inserido nos Eixos de Governo: SociedadeSociedadeSociedadeSociedadeSociedade
Justa e Solidária e Gestão Ética,Justa e Solidária e Gestão Ética,Justa e Solidária e Gestão Ética,Justa e Solidária e Gestão Ética,Justa e Solidária e Gestão Ética,
Eficiente e PEficiente e PEficiente e PEficiente e PEficiente e Participativaarticipativaarticipativaarticipativaarticipativa, atendendo aos
resultados estratégicos Sociedade com
Segurança e Justiça e Serviço Público
Qualificado e Ágil, ampliando os canais de
acesso à assistência jurídica gratuita à
sociedade.

A materialização dessa intenção de governo
dar-se-á na medida em que o cidadão
comum, demandante dos serviços de
assistência jurídica, possa dispor e encontre
pontos de atendimentos, disponibilizando
uma ampla rede de serviços de defesa e
garantia de direitos de forma tempestiva. A
montagem progressiva dessa estrutura de

ESSENCIAL À JUSTIÇAESSENCIAL À JUSTIÇAESSENCIAL À JUSTIÇAESSENCIAL À JUSTIÇAESSENCIAL À JUSTIÇA

atendimento em todo o Estado, inclusive com

a instalação de novas comarcas no interior,

criará as condições para a promoção integral

da cidadania, que deverá contribuir para

diminuir as desigualdades na sociedade.

O resultado setorial da Defensoria Pública,

de acordo com os indicadores definidos na

matriz de gestão por resultado 2007, traduz-

se no acesso da população carente do Estado

à justiça integral e gratuita, que vem sendo

monitorada com base nas metas definidas na

matriz de Gestão por Resultado (GPR) do

Governo do Estado.

A evolução desse acesso vem se dando pelo

aumento no atendimento, que, em 2007,

registrou o número de 353.536, e pela média

mensal de 2.090 atendimentos por Defensor

Público.

Os resultados estratégicos setoriais de assegurar direitos de defesa e acesso à justiça e
modernização promovem para o cidadão, que necessita de serviços de assistência jurídica,  o
atendimento em vários locais, numa ampla rede de serviços de defesa e garantia de direitos,
contribuindo para diminuir as desigualdades da sociedade, com a implantação de 63 Núcleos
nas comarcas do interior do Estado e 24.640 atendimentos especializados em 2007.

Evolução do Nº de Atendimento
2006 a 2007
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As principais ações de gestão que
impactaram nos resultados dos serviços
prestados pela Defensoria mostram índices
satisfatórios, se comparados com os
alcançados em 2006. O motivo do
crescimento com a melhoria de qualidade da
prestação de serviços ao cidadão em 2007
deu-se pelo aumento da criação de novas
comarcas no Interior e o ingresso de 58 novos
Defensores Públicos, admitidos por concurso
público em 2006.

NÚCLEOS

- IDOSO

- CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

- DEFESA DA MULHER

- CONCILIAÇÃO

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA

- PRESO

- CONSUMIDOR

TOTAL

ATENDIMENTOS - 2007

2.900

4.800

3.388

5.082

1.694

5.082

1.694

24.640

NÚCLEOS CRIADOS

- DO IDOSO

- DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

- DA DEFESA DA MULHER

- DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

- DA CONCILIAÇÃO

- DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

- DO PRESO

- DO CONSUMIDOR

ATENDIMENTOS  - 2007

2.900

4.800

3.388

-

5.082

1.694

5.082

1.694

O resultado estratégico setorial de assegurar
direitos de defesa e acesso à justiça garante
a concretização da política pública de
assistência jurídica como preceito
constitucional, sendo fortalecida com a
ampliação do atendimento jurídico itinerante
e nas comarcas, disponibilizando maior oferta
do serviço público com a implementação de
ações que visam à promoção da justiça, na
ampla perspectiva de efetivação de direitos
individuais fundamentais.

2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

····· Criação de núcleos especializados no atendimento de assistência jurídica gratuita em Fortaleza
e Áreas Metropolitanas, contribuindo para atender segmentos da população carente, maior
vítima do desrespeito aos direitos humanos

····· Aumento no número de atendimento de 270.033 para 353.536 pessoas

ANO

2006

2007

Nº DE PESSOAS ATENDIDAS

270.033

353.536
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····· Incremento no número de Comarcas criadas no interior do Estado que foi de 21 comarcas,
com 26 Defensores Públicos para 84 comarcas, com 95 Defensores Públicos, o que representa
um aumento de 15% para 60% do total de comarcas atendidas

····· Autorização de Concursos Públicos para admissão de 64 novos Defensores Públicos

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

As principais metas que a Defensoria Pública
Geral do Estado pretende alcançar em 2008
terão objetivos de descentralização dos serviços
prestados de assistência jurídica gratuita.

····· Realização, em janeiro de 2008, de
concurso de provas e títulos para o ingresso
de 64 Defensores Públicos que serão
designados para comarcas no interior, bem
como ampliação do atendimento em
comarca onde já existe a presença da
Defensoria Pública.

····· Execução de projetos de investimentos com
recursos do tesouro/ MAPP
(Monitoramento de Ações e Projetos
Prioritários),  estimados em R$ 509,9 mil,
destinados à aquisição de veículos e
equipamentos de informática.

····· Criação de 6 Núcleos Avançados da
Defensoria Pública em FORTALEZA,,,,, com
vistas à democratização dos serviços
oferecidos, assistência nos bairros e
conseqüente facilitação do acesso da
população. Contemplará não apenas o
acesso ao Poder Judiciário, como também
a assessoria jurídica e social, consultoria
jurídica e os meios alternativos de solução
de conflitos (Conciliação, Mediação,
Negociação e Facilitação do Diálogo).

····· Instalação de 7 Núcleos Avançados de
Atendimento da Defensoria Pública no
interior, nas comarcas de Barbalha,

Caucaia, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte,
Maracanaú e Sobral.

····· Implantação de 2 Unidades de Atendimento
Móvel da Defensoria pública, nas regiões
do Cariri e Sobral.

····· Implementação do Projeto THEMIS - núcleo
de assistência jurídica aos presos
provisórios das delegacias de polícia da
grande Fortaleza. Desenvolverá ações
visando a promoção do acesso à justiça,
na ampla perspectiva de efetivação de
direitos individuais fundamentais,
proporcionando, às pessoas detidas
provisoriamente nas delegacias e presídios
da Região Metropolitana, assistência
jurídica imediata para preservar seu direito
de ir e vir, mediante instrumentos jurídicos
possíveis (Liberdade provisória com ou sem
fiança; habeas corpus; relaxamento de
prisão), com previsão de funcionando nos
3  turnos com plantão.

····· Construção da sede própria da Defensoria
Pública Geral, incluído no Monitoramento
de Ações e Projetos Prioritários – MAPP.

····· Capacitação de 50 servidores da
Defensoria Pública.

ANO

2006

2007

Nº DE COMARCAS

21

84

Nº DE DEFENSORES

26

95
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GESTÃO ÉTICA, EFICIENTE E PARTICIPATIVA

PLANEJAMENTPLANEJAMENTPLANEJAMENTPLANEJAMENTPLANEJAMENTO E GESTÃOO E GESTÃOO E GESTÃOO E GESTÃOO E GESTÃO

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

A Secretaria do Planejamento e Gestão -
SEPLAG, resultado da fusão das Secretarias
do Planejamento e da Administração,
conforme previsto na Lei nº 13.875, de 7 de
fevereiro de 2007, tem como foco principal
a gestão da coisa pública, assumindo, assim,
um papel determinante para que os
programas de governo atinjam seus objetivos,
com eficiência e efetividade.

A SEPLAG iniciou seus trabalhos resgatando
os compromissos firmados na campanha
eleitoral com a elaboração do documento
“Orientação da Política do Governo” do qual
constam a definição dos objetivos estratégicos
e diretrizes para cada área. Esse trabalho
subsidiou a formulação das matrizes de
GPR(Gestão por Resultado) das Secretarias
setoriais e Órgãos Vinculados, especialmente
na definição dos indicadores de resultado.

Com respeito à sua missão de coordenar o
processo de planejamento e orçamento do
Estado, a SEPLAG elaborou, em articulação
com as demais secretarias, o Projeto de Lei
do Plano Plurianual 2008-20011, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias-LDO, a Lei
Orçamentária Anual-LOA e a Mensagem de
Governo à Assembléia.

Para elaboração do Plano Plurianual 2008/
2011, o Governo iniciou uma ampla consulta
à sociedade, coordenada pela SEPLAG, em
parceria com a Vice-Governadoria e com a
Secretaria das Cidades, por meio de oficinas
realizadas nas macrorregiões do Estado, onde
foram priorizadas as propostas regionais e
eleitos os delegados para participarem do
Fórum Estadual do PPA Participativo e
Regionalizado.

Como resultado, o Governo assegurou, no
PPA 2008-2011, o percentual de 84,6 das
propostas regionais priorizadas pelos
representantes das diversas regiões do Estado.

Merece destaque especial, como instrumento
de planejamento e gestão, a criação do
MAPP( Sistema de Monitoramento de Ações
e Projetos Prioritários), administrado
pessoalmente pelo Governador, com apoio
técnico da SEPLAG e Casa Civil.

A evolução desse instrumento de
planejamento, a partir do segundo semestre,
culminou na criação do sistema informatizado
denominado WebMapp, composto pelo
Módulo de planejamento e o Módulo de
monitoria, os quais já estão integrados aos
demais sistemas que controlam a execução
orçamentária do Governo.

Orçamento Fiscal / Seguridade
Acompanhamento da Execução Orçamentária

Orçamento Autorizado por Fonte
Posição até 31/12/2007

Fonte: SEPLAG/SIOF
NOTA: DADOS PRELIMINARES

Fonte

Tesouro

Outras Fontes

Total

Orçamento Inicial

7.374,6

1.826,7

9.201,3

Créditos Adicionais

405,7

270,1

675,9

Orçamento Final

7.780,3

2.096,8

9.877,1

R$ milhões

Acréscimo (%)

5,5%

14,8%

7,3%



GESTÃO ÉTICA, EFICIENTE E PARTICIPATIVA

178178178178178

Pl
an

ej
am

en
to

 e
 G

es
tã

o

Mensagem à Assembléia Legislativa  2008

Em termos operacionais, em 2007 foram
aprovados e cadastrados no WebMapp um
total de 1.326 projetos prioritários, no
montante de R$ 6,2 bilhões, a serem
aplicados no quadriênio 2007/2010. Desse
total, R$ 575,9 milhões (9,3%) foram
empenhados em 2007, ficando o restante
para o período 2008-2010.

Em decorrência dos créditos adicionais
abertos durante a execução orçamentária, o
Orçamento Geral do Estado( Fiscal e
Seguridade) passou de R$ 9.201,3 milhões
para R$ 9.877,1 milhões, representando, em
termos relativos, um acréscimo de 7,4% em
relação ao orçamento inicial, conforme tabela
a seguir.

A fonte do Tesouro foi adicionada em R$
405,7 milhões, representando um acréscimo

de 5,5%. Desse acréscimo, o valor de R$
264,0 milhões foi relativo ao repasse do
Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Já as Outras Fontes cresceram R$ 270,1
milhões, equivalente a um acréscimo de
14,8%, devendo ser ressaltado que os
convênios com órgãos federais foram
responsáveis pelo incremento de R$ 51,9
milhões.

A despesa total realizada em 2007 alcançou
o montante de R$ 8.031,8 milhões,
representando 81,3% da despesa autorizada
(Lei + Créditos Adicionais). Segundo as fontes
de Recursos, o Tesouro realizou 91,4% da
despesa autorizada, enquanto as Outras
Fontes, nesse mesmo aspecto, foram
responsáveis por 43,8%.

Fonte: SEPLAN/SIOF

Nota: dados preliminares sujeitos à alteração.
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Quanto ao Fundo Estadual de Combate à
Pobreza (FECOP), o balanço da execução
orçamentária mostra um excelente
desempenho, uma vez que, dos R$192,0
milhões previstos, arrecadaram-se  cerca de
R$185,1 milhões, os quais  foram destinados
à implementação de 57 projetos, com
absorção de R$141,0 milhões em áreas de
atuação vinculadas a sete Secretarias de
Estado.

Em favor do fortalecimento da Agricultura
Familiar, ressalte-se a aplicação de cerca de
R$ 37,3 milhões nos projetos do Seguro
Safra, Agente Rural e Distribuição de
Sementes Fiscalizadas, representando
85,3 % do total investido no FECOP, pela SDA.

Com vistas ao alcance do desenvolvimento
regional equilibrado, houve um desembolso
de recursos do Fundo de R$ 34,1 milhões,
sendo 63,3% investidos em pequenos
Sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, em localidades cujos
municípios registram menores índices de IDH.
O restante dos recursos se destinou à
construção de habitações de baixa renda e à
melhoria da estruturação urbana.

Com relação à Assistência Social, foram
aplicados cerca de R$ 48,0 milhões,
destacando-se  os investimentos realizados na
melhoria da assistência à criança
(Atendimento a 1ª infância/Criança fora da
rua/ Abrigamento de crianças e idosos), cujos
recursos para esse fim absorveram de
R$ 22,0 milhões (45,7%). Menciona-se, a
seguir, por ordem de importância, o bloco de
projetos direcionados à inclusão social, tais
como: Idoso –Sujeito Pleno/ Famílias- Desafio
e inclusão social/ Acesso de pessoas
Portadoras de Deficiência, os quais, juntos,
consumiram aproximadamente R$11,0
milhões, correspondendo a 22,0% do total
aplicado pela STDS no FECOP. Por último,
citem-se, em beneficio da área da assistência

social, os R$ 8,3 milhões gastos nos projetos
Arte, Esporte e Educação e Ceará, Espaço e
Vida, cujos objetivos voltam-se à inclusão
social de uma ampla faixa da população
carente.

Para as áreas da Educação e da Ciência e
Tecnologia, investiram-se, com recursos do
Fundo, cerca de R$5,0 milhões, dos quais
88,6% destinaram-se às ações do Projeto
E–Jovem e ao Incentivo à capacitação para
a Melhoria do Ensino Fundamental e Médio.

Em prol da Cultura e do Esporte, foram
investidos, conjuntamente, ao redor de R$4,2
milhões, sendo que 60,0% desse total foi
absorvido pelos projetos Bolsa-esporte e
Segundo Tempo Estadual. Especificamente na
área da Cultura, dos cinco projetos
financiados pelo FECOP, no valor de R$1,4
milhão, valem ser registrados os investimentos
realizados na construção do Centro Cultural
Bom Jardim e na Escola de Artes e Ofício
Thomaz Pompeu Sobrinho, no valor de R$
815,0 mil, correspondendo a 58,0% do total
gasto. Além desses, o projeto Viva Mais, cujas
ações, de caráter transversal, são
desenvolvidas em parceria com as do
Programa Ronda do Quarteirão.

O primeiro trimestre de 2007 foi marcado
pela reforma administrativa e contenção de
gastos enquanto que no segundo trimestre o
Governo empreendeu esforços na articulação
de recursos com os bancos e na negociação
com o Tesouro Nacional do Programa de
Ajuste Fiscal.

Já o terceiro trimestre de 2007 foi marcado
pela retomada dos investimentos em
programas/projetos prioritários. Essa decisão
se reflete nas deliberações do Comitê de
Gestão por Resultados e Gestão Fiscal –
COGERF, que concedeu limite financeiro
para diversas secretarias setoriais.

A carteira de crédito ativa do Estado do Ceará
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Operações de Crédito Ativas

Fonte: Anexo V do contrato de ajuste do PAF, com data-base em 31/12/2006.
(1) Não inclui as operações do Pró-sanemaneto IV, contratadas diretamente pela CAGECE, sem garantia do Tesouro Estadual.
(2) Não inclui as operações de contrapartida para PNAFE e Ceará II, previstas no PAF pelo valor de R$ 1.123 mil em 2007, em
virtude de já terem sido integralmente desembolsadas.
(3) Operação não contemplada no anexo V do PAF, por se tratar de contratação direta da CAGECE.

Setorial Responsável

Operações Internas

CIDADES

SDA

SEINFRA

SETUR

SRH

SRH/CIDADES

Total Ativas Internas (2)

Operações Externas

CIDADES

SDA

SECITECE

SEDUC

SEPLAG/IPECE

SRH

Garantias Concedidas

CAGECE

Projeto

PRÓ-MORADIA

Aproveitamento
Hidroagrícola

Terminal de Carga
Geral do Pecém

PRODETUR II

Infraestrutura Pública
Aquiraz

Obras Complementares
do Eixão

Pró-saneamento (1)

Saneamento Rural

São José II - 2ª fase

Modernização Laboratorial

PQEB

Apoio a Inclusão Social-
SWAP 1ª fase

PROGERIRH II

SANEAR II (3)

Agente
Financeiro

CEF

BNDES

BNDES

BNB

BNDES

BNDES

CEF

KFW

BIRD

MLW

BIRD

BIRD

BIRD

BID

Valor Original

44.490

41.730

150.000

140.440

55.000

71.818

65.190

568.668

Em moeda mil

• 8.690

US$ 37.500

US$ 16.250

US$ 90.00

US$ 149.750

US$ 136.000

Em moeda mil

US$ 100.000

2007

35.226

20.000

-

50.006

14.837

59.294

13.510

192.873

6.128

34.248

10.690

41.650

75.020

24.341

192.078

384.951

50.585

435.536

2008

20.526

15.000

63.248

41.252

19.783

-

42.712

202.521

11.031

13.675

16.933

3.206

-

10.432

55.277

257.798

77.909

335.707

2009

-

2.158

88.224

32.066

14.969

-

-

137.417

7.354

-

7.120

-

-

-

14.474

151.891

20.554

172.445

Total

55.752

37.158

151.472

123.324

49.589

59.294

56.222

532.811

24.513

47.923

34.743

44.856

75.020

34.773

261.828

794.639

149.048

943.687

Total Ativas Externas

Total das Operações Ativas (Internas+ Externas)

R$ mil

Total das Operações Ativas + Garantias Concedidas

R$ mil

contempla treze operaçõestreze operaçõestreze operaçõestreze operaçõestreze operações em fase de
desembolso, de responsabilidade das
Secretarias setoriais, e uma operação
contratada diretamente pela CAGECE com
o BID, com garantia do Tesouro Estadual.

Os valores originais das operações ativas,
contratadas entre 1997 e 2006, somam
aproximadamente R$ 1,6 bilhãoR$ 1,6 bilhãoR$ 1,6 bilhãoR$ 1,6 bilhãoR$ 1,6 bilhão, utilizando-
se a conversão das operações externas pela
cotação do dólar e do euro em 28/8/2007

(US$ 1,00 = R$ 1,8389 e • 1,00 =

R$ 2,6236). O saldo a desembolsar é de

cerca de R$ 943,7 milhões.

A tabela a seguir sintetiza as operações de

crédito ativas, com as respectivas secretarias

setoriais responsáveis pelo seu

gerenciamento, detalhando o agente

financeiro contratado, o valor original e a

programação de desembolsos.



Pl
an

ej
am

en
to

 e
 G

es
tã

o

181181181181181
Mensagem à Assembléia Legislativa  2008

GESTÃO ÉTICA, EFICIENTE E PARTICIPATIVA

ativos, inativos,pensionistas e seus
dependentes. O ISSEC conta atualmente com
121.795 beneficiários regularmente inscritos,
dos quais 69.813 utilizaram efetivamente os
serviços de saúde, em 2007.

Com a competência de realizar as funções
de assistência médica, hospitalar,
odontológica e complementar de saúde aos
seus beneficiários (servidores ativos, inativos,
pensionistas e seus dependentes), o ISSEC
conta atualmente com 121.795 beneficiários
regularmente inscritos, dos quais 69.813
utilizaram efetivamente os serviços de saúde,
em 2007.

O investimento  na assistência à saúde do
servidor, em 2007, atingiu cerca de R$ 31,8
milhões, representando um acréscimo de
14% em relação ao total investido em 2006.
Ainda com respeito à valorização do servidor
público estadual, merecem destaque as
seguintes ações e projetos implantados em
2007: Mesa Estadual de Negociação
Permanente - MENP, Qualidade de Vida,
Programa de Formação de Gestores, este
último a ser executado através da cooperação
técnica com o PNUD.

No tocante à melhoria da gestão corporativa
de compras, bens e serviços, foram
alcançados melhores resultados no exercício
de 2007, haja vista a implantação e
implementação de diversos sistemas, tais
como: Sistema licitações de coordenação da
PGE, Sistema de registro de preços, que
abriga vários itens de bens (inclusive
combustíveis), o SISTER – Sistema de
contratação de mão-de-obra terceirizada.

Sob a  coordenação da SEPLAG, as políticas
e projetos de TI do governo são executados
pela ETICE, a qual trabalha de forma
articulada com as demais secretarias.

Como resultado do Plano Estratégico da área
de TIC - Tecnologia da Informação e

Ao longo do ano, ocorreram liberações de
recursos dos agentes financeiros para nove
projetos, totalizando o equivalente a R$ 71,4R$ 71,4R$ 71,4R$ 71,4R$ 71,4
milhões.milhões.milhões.milhões.milhões.

Na área da gestão, o esforço inicial da
SEPLAG , em conjunto com a Casa Civil e
Gabinete do Governador, foi a reforma
administrativa e a definição do novo modelo
de gestão consubstanciado na Lei 13.875,
de 7 de Fevereiro de 2007.

Nesse âmbito, foram criados o Conselho
Estadual de Desenvolvimento Econômico e o
Conselho de Políticas e Gestão do Meio
Ambiente, e extintas a Secretaria
Extraordinária de Inclusão e Mobilização
Social (SIM), a Secretaria do Desenvolvimento
Econômico (SDE) e a Secretaria da Ouvidoria-
Geral e Meio Ambiente (SOMA).

Foram fundidas a Secretaria da
Administração (SEAD) com a Secretaria do
Planejamento e Coordenação (SEPLAN),
passando a denominar-se Secretaria do
Planejamento e Gestão (SEPLAG), como
também Secretaria da Ação Social (SAS) com
a Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo
(SETE), passando a denominar-se Secretaria
do Trabalho e Ação Social (STDS).

Dando continuidade à reforma administrativa,
foi criada a Agência Desenvolvimento do
Estado do Ceará S/A (ADECE), por meio da
Lei nº 13.960, publicada em 10 de setembro
de 2007.

A partir de fevereiro de 2007, com a
publicação da Lei n.º 13.875, modificando
a denominação do Instituto de Previdência do
Estado do Ceará – IPEC, para Instituto de
Saúde dos Servidores do Estado do Ceará –
ISSEC, as atividades de Previdência e da
Perícia Médica passaram para a competência
direta da SEPLAG, ficando o ISSEC a se
responsabilizar exclusivamente pela
assistência à saúde dos servidores estaduais
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Comunicação, realizado em 2007, com
ampla participação da sociedade civil,
governo, fornecedores e academia, chegou-
se ao objetivo estratégico de TIC no Governo,
que é o de tornar as áreas de negócios
parceiras estratégicas, visando à prestação
de serviços integrados e seguros, com
inovação, disponibilidade de informações e
ampla facilidade de acesso pela sociedade.
Foi, assim, dada especial ênfase no
fortalecimento da governança e na inclusão
digital.

Os sistemas de informação em cada setor
do Governo encontravam-se organizados de
forma a suprir necessidades locais, sem olhar
para as necessidades globais do Estado. Ao
mesmo tempo, os sistemas corporativos
importantes, como a contabilidade e folha de
pagamento, estavam em plataforma
“mainframe” ,obsoleta, e instalados em
ambiente com alto grau de insegurança.
Como conseqüência, o cidadão, para resolver
problemas rotineiros, necessitava acessar
serviços distintos, em demoradas filas,
enquanto o servidor do Estado se deparava
com os processos defasados, acarretando
lentidão nos setores de compras e
pagamentos.

A premente necessidade de sistemas de
informação modernos, em plataforma menos
onerosa e voltada à gestão por resultados,
levou à especificação do Sistema
Governamental de Gestão por Resultados
(S2GPR). Essa iniciativa visa contratar, junto
às competências locais de engenharia de
software, a implementação dos subsistemas
de contabilidade, compras, orçamento, folha
de pagamento e controle de projetos. O
escopo que envolve contabilidade e compras
estará concluído em março de 2008.

Em 2007, cinco ações foram tomadas para
o fortalecimento da governança: a integração
de sistemas setoriais, a reengenharia de

sistemas corporativos, a migração do
ambiente do “mainframe”, a capacitação de
30 Gerentes de Projetos na metodologia
PMBOK e a capacitação de 20 Gestores em
Gerenciamento de Serviços de TI – ITIL
(Information Technology Infrastructure
Library). Essas ações começam a apresentar
notáveis resultados para a área de TIC no
Governo.

Os serviços de comunicação estão sendo
prestados em ambiente de pouca
competição, o que implica em baixa qualidade
a um custo extremamente elevado. Além
disso, a cobertura de acesso à rede mundial
e a serviços digitais está restrita às três maiores
cidades do Estado. O projeto prioritário do
governo nessa área é o lançamento de rede
própria de fibras ópticas com cobertura de
82% da população urbana do Estado até o
final de 2009. O projeto do Cinturão Digital
irá distribuir, por meio da tecnologia Wimax,
o acesso por meio de banda larga. Em
Fortaleza, o Cinturão Digital será integrado
à rede metropolitana de alta velocidade, a
Gigafor, do MCT. Todos os órgãos do
Governo estarão usando recursos de internet,
vídeoconferência, telefonia IP, entre outros,
por meio do Cinturão Digital.

Na dimensão da inclusão social, o Cinturão
Digital provê a infra-estrutura para que a
população de baixa renda possa se beneficiar
da rede de forma efetiva. Vale mencionar que
a banda larga tem grande poder de atração
de novas empresas de base tecnológicas,
notadamente no interior do Estado, onde o
ambiente de negócios será fortalecido.

A governança, por meio da gestão por
resultados e o amplo acesso dos órgãos do
Estado e da população a recursos
computacionais favorecem a parceria
estratégica entre as áreas de negócio do
Governo. A integração dos sistemas de
informação irá, a médio prazo, incrementar
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a qualidade dos gastos públicos. O Cinturão
Digital é elemento fundamental na melhoria
da qualidade de vida do cearense.

2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

DIRECIONAMENTDIRECIONAMENTDIRECIONAMENTDIRECIONAMENTDIRECIONAMENTO ESTRAO ESTRAO ESTRAO ESTRAO ESTRATÉGICO DETÉGICO DETÉGICO DETÉGICO DETÉGICO DE

GOVERNOGOVERNOGOVERNOGOVERNOGOVERNO

····· Revisão conceitual e metodológica das
Diretrizes para o Plano de Governo, à luz dos
conceitos de planejamento estratégico, com
base nas três grandes estratégias
orientadoras: Economia para uma Vida
Melhor; Sociedade Justa e Solidária e Gestão
Ética, Eficiente e Participativa.

····· Coordenação, do Seminário sobre
Crescimento no Ceará.

····· Elaboração das matrizes de GPR de todas
as secretarias e formulação dos
programas, respectivas ações e metas
para o PPA 2008-2011.

····· Elaboração do Plano Plurianual
Participativo e Regionalizado (PPA 2008-
2011).

····· Elaboração de Indicadores Regionalizados
para o Planejamento Estadual

PLANEJAMENTPLANEJAMENTPLANEJAMENTPLANEJAMENTPLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOO ORÇAMENTÁRIOO ORÇAMENTÁRIOO ORÇAMENTÁRIOO ORÇAMENTÁRIO

····· Elaboração da LDO/2008 - Lei de Diretrizes
Orçamentárias (Lei de nº 13.955/07), com
a finalidade de estabelecer as diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária do exercício
de 2008, definir as prioridades da
administração estadual, estabelecer os limites
para as despesas de custeio e pessoal, dos
Poderes e do Ministério Público, assim como
fixar as metas de resultado primário e
nominal.

····· Elaboração da LOA - Projeto de Lei
Orçamentária Anual, em consonância com
o estabelecido na LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2008.

····· Coordenação da execução orçamentária

das setoriais, por meio da operacionalização
do Sistema Integrado de Contabilidade do
Estado.

····· Estabelecimento de fluxos, rotinas e normas
sobre a execução orçamentária e concessão
de créditos adicionais.

····· Definição e acompanhamento das metas
fiscais, com a elaboração dos relatórios de
gestão fiscal e audiências públicas na
Assembléia Legislativa, em cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

MONITMONITMONITMONITMONITORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTO E AO E AO E AO E AO E AVVVVVALIAÇÃO DALIAÇÃO DALIAÇÃO DALIAÇÃO DALIAÇÃO DASASASASAS
AÇÕES DE GOVERNOAÇÕES DE GOVERNOAÇÕES DE GOVERNOAÇÕES DE GOVERNOAÇÕES DE GOVERNO

····· Implantação do sistema WebMapp, que
permite o monitoramento e
acompanhamento de projetos prioritários de
governo.

····· Acompanhamento da execução
orçamentária das setoriais, por meio da
operacionalização do SIAP e do Sistema
Integrado de Contabilidade do Estado.....

····· Elaboração da Mensagem de Governo à
Assembléia Legislativa, ano de 2007,
referente às realizações do exercício de 2006.

····· Elaboração do relatório do Tribunal de
Contas do Estado (TCE), referente aos
programas e projetos de 2006.

COOPERAÇÃO TÉCNICO–FINANCEIRACOOPERAÇÃO TÉCNICO–FINANCEIRACOOPERAÇÃO TÉCNICO–FINANCEIRACOOPERAÇÃO TÉCNICO–FINANCEIRACOOPERAÇÃO TÉCNICO–FINANCEIRA

····· Empenho de recursos remanescentes nas
contas dos projetos, no valor de R$108,7
milhões, correspondendo a 16,7% da
previsão orçamentária do exercício fiscal.

····· Aprovação, pela COFIEX e pelo Comitê de
Crédito do BNDES, das novas operações de
crédito, totalizando R$2,14 bilhões,
distribuídos em 16 projetos.

····· Elaboração de doze cartas-consultas para
obtenção de novas linhas de crédito.
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····· Apresentação ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
de seis propostas de colaboração financeira
para projetos de interesse do Estado.

····· Acompanhamento das Missões de
Instituições Financeiras, a seguir
discriminadas:

····· Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD

- Projeto: PROGERIRH - 26 junho e 2 e 3
de julho

- Projeto: Cidades do Ceará I - 14 a 17 de
agosto

····· Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES

- Projeto: Implantação de Infra-estrutura
básica para o Complexo Turístico Aquiraz
Riviera  (Aquiraz Golf & Beach Villas)

- 23 e 24 de agosto

····· KfW- Kreditanstalt für Wiederaufbau

- Programa de Saneamento Básico

- 10 a 12 de setembro

PRÊMIO CEARÁ VIDA MELHOR (PCVM)PRÊMIO CEARÁ VIDA MELHOR (PCVM)PRÊMIO CEARÁ VIDA MELHOR (PCVM)PRÊMIO CEARÁ VIDA MELHOR (PCVM)PRÊMIO CEARÁ VIDA MELHOR (PCVM)

····· Elaboração do relatório das ações
desenvolvidas pelos municípios e ONG’S para
o FECOP.

····· Elaboração do Decreto regulamentando a
3ª Edição do Prêmio Ceará Vida Melhor,o
qual será entregue no início de 2008.

GESTÃO DE SUPRIMENTGESTÃO DE SUPRIMENTGESTÃO DE SUPRIMENTGESTÃO DE SUPRIMENTGESTÃO DE SUPRIMENTO EO EO EO EO E
REMUNERAÇÃO DE PESSOASREMUNERAÇÃO DE PESSOASREMUNERAÇÃO DE PESSOASREMUNERAÇÃO DE PESSOASREMUNERAÇÃO DE PESSOAS

····· Realização e homologação dos concursos
públicos da SEFAZ, tendo sido nomeados 90
concursados, da ARCE, com 9 nomeados, e
da SEJUS, com 296 nomeações.

····· Andamento dos concursos da Polícia Militar,
da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do
DER e da SESA.

····· Lançamento dos concursos para

preenchimento de 20 vagas de Procurador
do Estado (PGE) e de 60 vagas de Defensor
Público (Defensoria Pública).

····· Revisão geral da remuneração dos servidores
públicos, no percentual de 3,55% e aumento
diferenciado para as categorias de professor
universitário, policiais civis e policiais militares.

····· Nomeação de 7 analistas de Planejamento
e Orçamento e 5 Analistas de Gestão Pública,
aprovados no último Concurso realizado pela
SEPLAN e SEAD, hoje SEPLAG.

····· Seleção pública para ocupação de cargos
de coordenação na Secretaria de Saúde,
Secretaria de Educação e Secretaria do
Trabalho e Ação Social.

GESTÃO PREVIDENCIÁRIAGESTÃO PREVIDENCIÁRIAGESTÃO PREVIDENCIÁRIAGESTÃO PREVIDENCIÁRIAGESTÃO PREVIDENCIÁRIA

····· Início dos trabalhos de unificação das
perícias médicas civil e militar, com a
realização de diagnóstico sobre as duas
especialidades e elaboração de minuta de lei
criando uma única Perícia Médica, no âmbito
do SUPSEC.

····· Capacitação dos servidores das unidades
que compõem a estrutura administrativa do
Governo do Estado, responsáveis pela
execução dos serviços nos respectivos órgãos
de origem do servidor segurado do SUPSEC.

····· Implementação de sistema de consulta e
validação, por meio da rede mundial de
computadores, de certidões previdenciárias
emitidas à conta do SUPSEC.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDORASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDORASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDORASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDORASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR

····· Elaboração e lançamento do Edital de
Credenciamento dos profissionais e entidades
de saúde para atendimento aos beneficiários
do ISSEC.

····· Elaboração da Lei e do Regulamento do
ISSEC.

····· Participação em Audiência Pública na
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Assembléia Legislativa, com temas focados
nas Limitações no Atendimento à Saúde e no
Futuro Plano de Saúde.

····· Elaboração do Edital de Licitação para
Contratação de Consultoria Especializada em
Plano de Saúde.

····· Elevação do padrão de atendimento aos
beneficiários, com a mudança do setor de
autorização do ISSEC para um novo e
moderno espaço físico.

····· Participação no VII Encontro Nacional dos
Institutos de Saúde, em Campo Grande-MS,
tendo o Superintendente do ISSEC foi sido
eleito integrante da Diretoria do Conselho
Nacional dos Institutos de Saúde dos
Servidores Públicos - CONIASP, além de
Coordenador da Região Nordeste.

GESTÃO DE COMPRAS E SERVIÇOSGESTÃO DE COMPRAS E SERVIÇOSGESTÃO DE COMPRAS E SERVIÇOSGESTÃO DE COMPRAS E SERVIÇOSGESTÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

CORPORACORPORACORPORACORPORACORPORATIVTIVTIVTIVTIVOSOSOSOSOS

····· Treinamento de 1.010 usuários nos sistemas
corporativos (SIAP, SIGE, SPU, EDOWEB,
LICITAWEB e outros).

····· Tramitação de 410.695 processos no SPU.

····· Atendimento a 14.426 usuários em todos
os sistemas corporativos, com o
fornecimento de senha para retirada de
extrato de pagamento via internet.

····· Inscrição e renovação do Certificado de
Registro Cadastral (CRC) de 1.404 e 4.020
empresas respectivamente.

····· Instalação do Sistema de Registro de Preços,
com um gasto de R$ 3.2 milhões.

····· Publicação de 52.996 matérias no DOE e
realização de 1.731 atendimentos pela
Central de atendimento.

····· Implantação do Catálogo de Bens Materiais
e Serviços, modelo universal do Federal Suply
Classification.

GESTÃO DE PAGESTÃO DE PAGESTÃO DE PAGESTÃO DE PAGESTÃO DE PATRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIO

····· Realização de 180 vistorias em imóveis
utilizados pela SEFAZ, localizados em 96
municípios.

····· Atendimento a 94 unidades prediais,
mobilizando um contingente de 671 policiais
militares, advindos da Polícia militar e Corpo
de Bombeiros, com um desembolso mensal
de R$ 371, 6 mil.

····· Realização de Leilão Público, com alienação
de 8.155 bens móveis inservíveis e/ou
antieconômicos, proporcionando ao Estado
uma receita líquida de R$ 2,24 milhões.

····· Redesenho e Definição do Processo de
Gestão de Patrimônio – digitalização das
informações contidas em 2.530 laudos
técnicos de avaliação, provenientes da 1ª
etapa do processo de avaliação de imóveis
públicos, representando 70% dos imóveis
identificados/avaliados.

DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTO INSTITUCIONALO INSTITUCIONALO INSTITUCIONALO INSTITUCIONALO INSTITUCIONAL

····· Realização do planejamento estratégico,
com o fim de definir e internalizar a identidade
organizacional da Secretaria, traçando
estratégias para nortear suas ações.

ESTRAESTRAESTRAESTRAESTRATÉGIAS DE TECNOLTÉGIAS DE TECNOLTÉGIAS DE TECNOLTÉGIAS DE TECNOLTÉGIAS DE TECNOLOGIA DOGIA DOGIA DOGIA DOGIA DAAAAA
INFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃO

····· Elaboração de Políticas de Software Livre,
com o objetivo geral de estabelecer
orientações estratégicas para o uso adequado
dessa tecnologia e padrões abertos nos
órgãos e entidades do Governo do Estado.

····· Revisão do modelo de gestão de TIC do
Governo, para atender aos objetivos da nova
administração.

····· Elaboração de Políticas de Segurança da
Informação, visando estabelecer diretrizes e
normas gerais para a gestão da segurança
da informação dos ambientes de TIC do
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Governo do Estado do Ceará, de maneira a
preservar a integridade, confidencialidade e
disponibilidade das informações.

····· Coordenação do Planejamento Estratégicos
de TI dos Órgãos e Entidades.

····· Elaboração de Diagnóstico dos Sites do
Governo, com o fim de obter uma visão geral
das páginas eletrônicas dos órgãos/
entidades.

····· Elaboração de Guia de Conteúdo WEB –
Webwriting e Acessibilidade, obtendo-se,
assim, a excelência de todos os serviços e
informações prestados à sociedade pelo
Governo Eletrônico do Estado.

····· Elaboração do Plano Estratégico da
Tecnologia da Informação e Comunicação do
Governo do Estado do Ceará.

····· Realização de curso de capacitação e
certificação dos profissionais de TI do
Governo, visando a certificação Project
Management Professional (PMP®), que
prepara o profissional para atender aos
desafios de gerenciamento de projetos no
ambiente de Tecnologia da Informação.

····· Realização de curso de Gerenciamento de
Serviços de TI – ITIL (Information Technology
Infrastructure Library), capacitando 20
Gestores de Tecnologia da Informação para
o exame de certificação ITIL, e promovendo
a compreensão do gerenciamento de serviços
de Tecnologia de Informação vinculados ao
suporte de TI.

····· Migração de Sistemas do Mainframe da
SEPLAG para o Mainframe da SEFAZ.

····· Análise de projetos de aquisições de TI.

····· Estimulo à criação do CENTRO DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO (CGDT), que tem por
finalidade a promoção do desenvolvimento

científico e tecnológico, com ênfase em
Tecnologia da Informação e Comunicação -
TIC.

····· Especificação da Rede (R3C).

····· Palestras nas áreas de: Tecnologia de
Conectividade, Geoprocessamento para
Gestão Pública com base em Software Livre
e Processo de Certificação em PMBOK.

····· VII SEMINÁRIO E-GOV.

····· Visita técnica à CELEPAR (empresa de
informática do Governo do Paraná ) com o
propósito de conhecer as melhores práticas
no uso de Software Livre, visando subsidiar e
apoiar as ações a serem implementadas no
Ceará.

····· Apresentação das Diretrizes das Políticas de
Software Livre e de Segurança da Informação
dos Ambientes de TIC do Governo do Estado
do Ceará.

····· Audiências Públicas.

····· Participação na InfoBrasil 2007.

PUBLICIZAÇÃOPUBLICIZAÇÃOPUBLICIZAÇÃOPUBLICIZAÇÃOPUBLICIZAÇÃO, LIQUID, LIQUID, LIQUID, LIQUID, LIQUIDAÇÃO EAÇÃO EAÇÃO EAÇÃO EAÇÃO E

EXTINÇÃOEXTINÇÃOEXTINÇÃOEXTINÇÃOEXTINÇÃO

····· Acompanhamento das ações desenvolvidas
pela Companhia de Habitação do Ceara -
COHAB-CE “em liquidação”, durante o ano
de 2007.

····· Elaboração do projeto de Regularização
Fundiária e Titularização da Propriedade dos
Imóveis Edificados pela COHAB–CE, por
meio do Sistema Financeiro de Habitação
(SFH) e do Mutirão Habitacional.

····· Realização do acompanhamento das
negociações visando à celebração dos
Contratos de Gestão com as Organizações
Sociais, e avaliação dos resultados atingidos
com a sua execução.
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AÇÕES DE TECNOLOGIA DAAÇÕES DE TECNOLOGIA DAAÇÕES DE TECNOLOGIA DAAÇÕES DE TECNOLOGIA DAAÇÕES DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO NO ÂMBITINFORMAÇÃO NO ÂMBITINFORMAÇÃO NO ÂMBITINFORMAÇÃO NO ÂMBITINFORMAÇÃO NO ÂMBITO INTERNO DO INTERNO DO INTERNO DO INTERNO DO INTERNO DAAAAA
SEPLAGSEPLAGSEPLAGSEPLAGSEPLAG

····· Implementação da integração dos sistemas
SIOF (Sistema Orçamentário e Financeiro) e
PPA, possibilitando a elaboração do
orçamento 2008 de forma integrada com o
primeiro ano do PPA 2008/2011.

····· Implementação da integração entre o
Sistema de Controle de Empresas
Terceirizadas - SISTER e o Sistema Integrado
de Acompanhamento de Programas – SIAP.

····· Implementação do Módulo de
Planejamento do Sistema de Registro de
Preços.

····· Implementação de melhorias nos sistemas
corporativos da SEPLAG, tais como Folha de
Pagamento, Protocolo do Estado, Orçamento
e Planejamento, Recursos Humanos.

····· Implantação do Sistema WEB-MAPP
integrado ao SIAP e ao SIC.

DIRETRIZES E ESTRADIRETRIZES E ESTRADIRETRIZES E ESTRADIRETRIZES E ESTRADIRETRIZES E ESTRATÉGIAS PTÉGIAS PTÉGIAS PTÉGIAS PTÉGIAS PARA OARA OARA OARA OARA O
DESENVDESENVDESENVDESENVDESENVOLOLOLOLOLVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTOOOOO- IPECE- IPECE- IPECE- IPECE- IPECE

····· Cálculo e divulgação de relatórios
pertinentes ao Produto Interno Bruto do
Estado e dos municípios, em parceria com o
IBGE, além da divulgação de relatórios
trimestrais do Tesouro Estadual e do Risco
Fiscal.

····· Elaboração de estudos na área de Finanças
Públicas Estaduais, bem como preparação da
proposta da nova regionalização do Ceará,
diagnósticos e perspectivas do setor
exportador e da diversificação das
exportações cearenses.

····· Elaboração de relatórios nas áreas de
educação, emprego, redução da pobreza e
segurança pública.

····· Divulgação de Boletins do Índice Municipal
de Alerta (IMA), disponibilizando previsões

com informações pertinentes às áreas de
meteorologia, recursos hídricos, produção
agrícola e meio ambiente, de modo a permitir
a adoção preventiva de ações para solucionar
problemas de instabilidade econômica e
social nas localidades afetadas por eventos
climáticos.

····· Elaboração do Programa de Apoio às
Reformas Sociais para a Criança e o
Adolescente (PROARES) e do Índice de
Desenvolvimento Regional (IDR).

····· Administração da operação Sector Wide
Approach Program (SWAP-I) com o Banco
Mundial, tendo sido observadas metas de
acompanhamento de indicadores de
desembolso, da execução dos Programas de
Despesas Elegíveis, além da elaboração do
Relatório Final de Desempenho da operação
de 2006.

····· Realização de diversas ações para a
operação SWAP-II, demandadas pelo Banco
Mundial, para contratação da segunda fase
que se iniciará em 2008, dentre elas o estudo
sobre o Crescimento Econômico do Ceará.

····· Elaboração do Anuário Estatístico do Ceará.

····· Elaboração do Ceará em Números,
publicação anual que apresenta uma síntese
do cenário econômico e social do Estado.

····· Elaboração do Perfil Básico Municipal,
dando uma visão panorâmica sobre as
características e os diversos aspectos dos 184
municípios.

····· Elaboração da Base Cartográfica dos
municípios do Pólo Ceará Costa do Sol, o
Ceará em Mapas, que é composto de mapas
temáticos para os 184 municípios cearenses.

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

····· Realização do recadastramento de todos os
segurados inativos do SUPSEC, tendo em
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vista, além de atender determinação legal,
corrigir as distorções existentes, eliminar
possíveis benefícios irregulares e possibilitar
a realização de estudos atuariais com maior
grau de confiabilidade.

····· Desenvolvimento do Módulo de solicitação
para cadastro de itens de materiais de
serviços, implementação de melhorias do
Módulo de consulta de bens, materiais e
serviços e desenvolvimento do módulo de
banco de preços

····· Integração dos sistemas dos órgãos que
emitem certidões via web.

····· Reformulação e implantação do sistema
DOE.

····· Implantação do Sistema de Protocolo Único
via WEB.

····· Implantação do novo sistema EDOWEB.

····· Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de
Registro de Preços.

····· Desenvolvimento e implantação do Sistema
Próprio de Compras.

····· Conclusão do Sistema Integrado de Gestão
da Frota.

····· Implementação da Premiação de Projetos
de Governo Eletrônico;

····· Elaboração da Política de Aquisições de
Serviços de TIC.

····· Definição de Padrão de Nível Hierárquico e
Estruturas de TIC.

····· Preparação do ISSEC para a implementação
do novo Plano de Saúde, com definição do
modelo de equilíbrio, arcabouço institucional
e sistemas de capacitação.

····· Desenvolvimento do Sistema S2PR.

····· Consolidação da metodologia de GPR em
todas as setoriais.

····· Consolidação sistemática de acom-
panhamento do PPA e Orçamento
regionalizado e participativo .

····· Implantação sistemática de gerenciamento
do MAPP, envolvendo gerentes dos projetos
prioritários de todas as secretarias.

····· Preparação de concursos da Polícia Militar,
ADAGRI e SEMACE.

····· Apoio à nomeação dos concursados da
Secretaria de Saúde.

· · · · · Expansão do Programa de Qualidade de
Vida para as demais Secretarias.

····· Implantação da Escola de Governo, através
do Acordo de Cooperação Técnica  com o
PNUD.

····· Implementação da GESPÚBLICA.

····· Apoio à negociação e controle de todos os
empréstimos nacionais e internacionais.
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GESTÃO FISCAL E FINANCEIRAGESTÃO FISCAL E FINANCEIRAGESTÃO FISCAL E FINANCEIRAGESTÃO FISCAL E FINANCEIRAGESTÃO FISCAL E FINANCEIRA

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

Nos últimos anos, o Estado do Ceará vem
desenvolvendo esforços para conquistar uma
evolução de sua Receita Tributária, buscando
aproveitar seu potencial de arrecadação.
Essas ações vêm sendo desenvolvidas de
forma consistente e contínua por intermédio
da melhor capacitação dos recursos
humanos, da melhoria da infra-estrutura, da
tecnologia da informação e dos processos e
procedimentos no campo fiscal tributário.

Assim, no início de 2007, foi realizado o
Planejamento Estratégico para o quadriênio
2007-2010, com a definição dos
Macroprojetos focados na excelência do
atendimento ao cidadão, na comunicação
interna e externa, no desenvolvimento dos
talentos humanos, na maximização da
arrecadação, na intensificação do uso de
tecnologia da informação, na
desburocratização das atividades fazendárias
e no fortalecimento da administração
financeira do Estado.

Destacam-se dentre esses projetos aqueles
relacionados a programas nacionais, como
a Nota fiscal Eletrônica – NFe, o Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED (fiscal
e contábil) e o Cadastro Nacional
Sincronizado. As ações mais importantes
desenvolvidas em relação a esses projetos
foram a implantação do novo Código

Nacional de Atividades Econômicas – CNAE,
em 31/5/2007, uniformizando a nova tabela
de códigos com a Secretaria da Receita
Federal – SRF e a publicação do Decreto
N° 29.041/2007, que disciplina o uso da
Nota Fiscal Eletrônica e o uso da Escrituração
Fiscal Digital.

Na área de Recursos Humanos, ressalta-se a
nomeação de noventa novos servidores nas
áreas de auditoria fiscal, analista contábil
financeiro, analista jurídico e analista de
tecnologia da informação.

INCREMENTINCREMENTINCREMENTINCREMENTINCREMENTO NA RECEITO NA RECEITO NA RECEITO NA RECEITO NA RECEITA TRIBUTÁRIAA TRIBUTÁRIAA TRIBUTÁRIAA TRIBUTÁRIAA TRIBUTÁRIA

CCCCCRESCIMENTRESCIMENTRESCIMENTRESCIMENTRESCIMENTOOOOO R R R R REALEALEALEALEAL     DDDDDAAAAA R R R R RECEITECEITECEITECEITECEITAAAAA T T T T TRIBUTÁRIARIBUTÁRIARIBUTÁRIARIBUTÁRIARIBUTÁRIA

· R· R· R· R· Receitas de Arrecadação Peceitas de Arrecadação Peceitas de Arrecadação Peceitas de Arrecadação Peceitas de Arrecadação Própriarópriarópriarópriarópria

A arrecadação tributária do Estado do Ceará,
no período de janeiro a dezembro de 2007,
atingiu o montante de R$ 4,148 bilhões em
termos nominais. Na composição da
arrecadação, o ICMS apresenta-se como a
receita mais expressiva, contribuindo com
94,46% da Receita de Arrecadação Própria.
O IPVA contribuiu com 4,86%, o ITCD com
0,28% e as taxas e outras receitas tributárias
com 0,40%. O montante tributário relativo à
arrecadação própria obteve umumumumum
crescimento nominal de 4,62%,crescimento nominal de 4,62%,crescimento nominal de 4,62%,crescimento nominal de 4,62%,crescimento nominal de 4,62%, se
comparado com o exercício de 2006, quando
atingiu o valor de R$ 3,965 bilhões, conforme
demonstrado no Quadro I.

Fonte : SEFAZ/ Coordenação de Administração Tributária – CATRI

Quadro I
RECEITAS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA

VALORES NOMINAIS
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Quadro II
RECEITAS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA

VALORES A PREÇOS DE NOVEMBRO/2007 (IPCA / IBGE)

Fonte : SEFAZ/CATRI

Gráfico 1
DECRÉSCIMO/CRESCIMENTO REAL DAS RECEITAS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA

VALORES A PREÇOS DE DEZEMBRO/2007 (IPCA / IBGE)

Considerando os valores corrigidos pelo IPCA
(IBGE), as receitas de arrecadação própria. no
exercício de 2007, no período de janeiro a
dezembro, totalizaram R$ 4,234 bilhões ,
obtendo um acréscimo de 0,93%  emobtendo um acréscimo de 0,93%  emobtendo um acréscimo de 0,93%  emobtendo um acréscimo de 0,93%  emobtendo um acréscimo de 0,93%  em
termos reaistermos reaistermos reaistermos reaistermos reais, comparando com o mesmo
período do ano anterior, conforme Quadro II.

Vale ressaltar que a arrecadação de 2006,
no período em análise, está contemplando

um valor de R$ 59,97 milhões decorrentes
de REFIS, sistemática não adotada em 2007.
Verificou-se, ainda, no exercício de 2007, um
aproveitamento de crédito em torno de R$
58 milhões oriundo das exportações da Lei
Kandir, remanescente do acumulado no ano
de 2006. É válido mencionar também que,
durante o exercício de 2006, ocorreu uma
intensa importação de Diesel, operação não
verificada em 2007.

····· R R R R Receitas de Teceitas de Teceitas de Teceitas de Teceitas de Transferênciasransferênciasransferênciasransferênciasransferências
Consti tucionaisConsti tucionaisConsti tucionaisConsti tucionaisConsti tucionais

As transferências constitucionais feitas ao
Tesouro Estadual atingiram R$ 2,977 bilhões,
no período de janeiro a dezembro de 2007,
com um crescimento nominal decom um crescimento nominal decom um crescimento nominal decom um crescimento nominal decom um crescimento nominal de
15,01%15,01%15,01%15,01%15,01% 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$ 2,818 bilhões,

perfazendo um crescimento nominal de

15,85%, comparado com 2006.
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Conforme demonstrado no Quadro IV (valores corrigidos pelo IPCA/IBGE), as transferências
constitucionais somaram R$ 3,038 bilhões, de janeiro a dezembro de 2007, enquanto no mesmo
período do ano anterior totalizaram R$ 2,739 bilhões, apresentando um crescimento realapresentando um crescimento realapresentando um crescimento realapresentando um crescimento realapresentando um crescimento real
de 10,94%.de 10,94%.de 10,94%.de 10,94%.de 10,94%.

Quadro IV
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

VALORES A PREÇOS DE NOVEMBRO/2007 (IPCA / IBGE)

Por fim, considerando o somatório da receita de arrecadação própria e as transferências
constitucionais, o Estado arrecadou no período de janeiro a dezembro de 2007 R$ 7,124 bilhões,
com crescimento nominal de 8,72%, comparativamente ao mesmo período do ano passado,
como demonstrado no Quadro V.

Quadro V
RECEITAS TOTAL

VALORES NOMINAIS

Quadro III
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

VALORES NOMINAIS

Fonte: SEFAZ/CATRI

Fonte : SEFAZ/CATRI

Fonte : SEFAZ/CATRI

Ressalta-se que o crescimento real das Receitas de arrecadação própria e das transferências
constitucionais foi de 4,88%, totalizando em 2007 o valor de R$ 7,273 bilhões (Quadro VI).
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Gráfico 2
RECEITAS TOTAL DO ESTADO

VALORES A PREÇOS DE DEZEMBRO/2007 (IPCA / IBGE)

· ICMS· ICMS· ICMS· ICMS· ICMS

A arrecadação acumulada do ICMS, no período de janeiro a dezembro de 2007, totalizou, em
termos nominais, o valor de R$ 3,918R$ 3,918R$ 3,918R$ 3,918R$ 3,918 bilhões (incluídos multa, juros e Dívida Ativaincluídos multa, juros e Dívida Ativaincluídos multa, juros e Dívida Ativaincluídos multa, juros e Dívida Ativaincluídos multa, juros e Dívida Ativa), que
corresponde a um incremento de 4,31%incremento de 4,31%incremento de 4,31%incremento de 4,31%incremento de 4,31% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando
a arrecadação atingiu o total de R$ 3,756 bilhões, conforme apresentado no Quadro VII.

Quadro VII
RECEITA DO ICMS

VALORES NOMINAIS

Fonte : SEFAZ/CATRI

Quadro VI
RECEITAS TOTAL

VALORES A PREÇOS DE DEZEMBRO/2007 (IPCA / IBGE)

Fonte : SEFAZ/CATRI

Fonte : SEFAZ/CATRI
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Quadro VIII
VALORES NOMINAIS

VALORES A PREÇOS DE DEZEMBRO/2007 (IPCA / IBGE)

Fonte : SEFAZ/CATRI

Gráfico 3
RECEITA DO ICMS

VALORES NOMINAIS EM MILHÕES

Fonte : SEFAZ/CATRI

O Quadro VIII apresenta o desempenho da arrecadação de ICMS, mês a mês, nos exercícios
2006 e 2007, em termos reais, constatando-se um acréscimo real de 0,60%, no período de
janeiro a dezembro 2007.

MONITMONITMONITMONITMONITORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTORAMENTO DO DO DO DO DA DIVÍDA DIVÍDA DIVÍDA DIVÍDA DIVÍDA PÚBLICAA PÚBLICAA PÚBLICAA PÚBLICAA PÚBLICA

· Estoque da dívida pela receita· Estoque da dívida pela receita· Estoque da dívida pela receita· Estoque da dívida pela receita· Estoque da dívida pela receita
corrente líquidacorrente líquidacorrente líquidacorrente líquidacorrente líquida

O Governo do Estado do Ceará vem
estritamente cumprindo os limites, de acordo

com o que estabelece a legislação pertinente
à contratação de Dívida Pública. No tocante
à Capacidade de Pagamento anual, limitada
a 11,5% com amortizações, juros e demais
encargos da dívida consolidada, o percentual
do Estado já iniciou o ano de 2007 abaixo
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do limite, quando em 2006 fora superior,
motivado pelas amortizações extraordinárias.
O serviço da dívida abaixo do limite em 2007
deve-se ao aumento da Receita Corrente
Líquida e à própria diminuição do Estoque
da Dívida Pública, provocada por um volume
de amortizações maior que o pagamento
com encargos e pelo baixo nível de liberações
de operações de crédito no ano corrente.

As Metas de Resultado Primário, tanto da
LDO quanto no âmbito do Programa de
Reestruturação e Ajuste Fiscal – PAF, foram
alcançadas em sua plenitude, tendo sido
realizados aproximadamente R$ 922 milhões
contra uma meta de R$ 247,4 milhões, de
acordo com o Programa de Reestruturação
e Ajuste Fiscal -  PAF firmado com a STN.

Ainda como resultado de uma política fiscal
austera, o Estado do Ceará tem se mantido
abaixo do limite acordado no PAF para a
relação Estoque da Dívida x Receita Líquida
Real, possibilitando a contratação de novas
operações de crédito no valor de
aproximadamente R$ 2,67 bilhões, até 2012.

Também os Gastos com Saúde e Educação,
comparados com a Receita Líquida de
Impostos, ultrapassarão os limites legais de
12% e 25%, respectivamente.

TRANSPTRANSPTRANSPTRANSPTRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICAARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICAARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICAARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICAARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

Na busca de ampliar e fortalecer a atuação
do Fisco Estadual junto à sociedade, buscou-
se uma parceria visando o desenvolvimento
de ações complementares que enfatizam o
papel do cidadão.

No ano de 2007, a Secretaria da Fazenda
do Estado do Ceará apresentou grandes
realizações e resultados nas diversas áreas
que compõem o eixo de que participa:

· Desburocratização dos processos e
disponibilização de novos canais de
comunicação.

· Educação Tributária.

· Sua Nota Vale Dinheiro.

2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

Arrecadação Estadual e DinamizaçãoArrecadação Estadual e DinamizaçãoArrecadação Estadual e DinamizaçãoArrecadação Estadual e DinamizaçãoArrecadação Estadual e Dinamização
da Ação do Fda Ação do Fda Ação do Fda Ação do Fda Ação do Fiscoiscoiscoiscoisco

····· Data Mart da Fiscalização: possibilitou o
acesso fácil e rápido às informações
estratégicas da Sefaz, relativas à área de
fiscalização, desenvolvendo sistemas de
suporte à decisão, como pesquisas, relatórios,
análises comparativas, projeções e
planejamento, etc.

····· Dívida Ativa: intensificação da cobrança dos
débitos inscritos em Dívida, e ainda celeridade
no ajuizamento dos débitos na Dívida Ativa.
A Célula da Dívida Ativa – CEDAT passou a
compor a estrutura organizacional da
Procuradoria Geral do Estado – PGE.

DIEF – Declaração de InformaçõesDIEF – Declaração de InformaçõesDIEF – Declaração de InformaçõesDIEF – Declaração de InformaçõesDIEF – Declaração de Informações
EconômicoEconômicoEconômicoEconômicoEconômico-F-F-F-F-Fiscaisiscaisiscaisiscaisiscais

A implementação deste aplicativo
proporcionou melhorias como:

····· Fornecer ao contribuinte e/ou contabilista
uma ferramenta eletrônica para a elaboração
de diversas obrigações acessórias em uma
única declaração.

····· Dispensar a entrega da GIEF – Guia Anual
de Informações Econômico-Fiscais, que
passou a ser elaborada automaticamente
com os dados enviados na GIM – Guia de
Informação e Apuração do ICMS.

····· Ganhar tempo pelo fato de não ter mais
que recepcionar a transmissão de vários
documentos.

····· Evitar o acúmulo de informações repetidas
nos bancos de dados dos sistemas
corporativos.
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Nota FNota FNota FNota FNota Fiscal Eletrônicaiscal Eletrônicaiscal Eletrônicaiscal Eletrônicaiscal Eletrônica

····· Projeto-piloto em fase de teste para que seja
adotada a solução definitiva. Logo após a
conclusão do Projeto-piloto, será iniciada a
coleta de proposta para dar início ao processo
licitatório.

Acompanhamento contínuo doAcompanhamento contínuo doAcompanhamento contínuo doAcompanhamento contínuo doAcompanhamento contínuo do
segmento combustívelsegmento combustívelsegmento combustívelsegmento combustívelsegmento combustível

····· Implementadas ações fiscais junto aos postos
de combustível, especialmente quanto à
comercialização de álcool.

····· Fiscalizadas empresas suspeitas de estarem
colaborando para o desvio relativo ao diesel
pesqueiro.

····· Fiscalizadas as empresas atacadistas de
lubrificantes.

····· Cassada liminar, em parceria com a
Procuradoria-geral do Estado - PGE, que
permitia a distribuidora(s) não realizar(em) a
ST (Substituição Tributária) do produto álcool.

Desenvolvimento do Sistema Suframa-Desenvolvimento do Sistema Suframa-Desenvolvimento do Sistema Suframa-Desenvolvimento do Sistema Suframa-Desenvolvimento do Sistema Suframa-
C EC EC EC EC E

····· O aplicativo tem por objetivo controlar as
informações relativas às saídas interestaduais
com isenção do ICMS, destinadas às áreas
de livre comércio, possibilitando o
acompanhamento por meio de relatórios
gerenciais das operações que não tiverem a
comprovação do internamento pela
SUFRAMA-AM.

Desenvolvimento do Sistema SISCOI –Desenvolvimento do Sistema SISCOI –Desenvolvimento do Sistema SISCOI –Desenvolvimento do Sistema SISCOI –Desenvolvimento do Sistema SISCOI –
Controle da ImportaçãoControle da ImportaçãoControle da ImportaçãoControle da ImportaçãoControle da Importação

····· O sistema visa controlar as operações
relativas à importação, facilitando a
operacionalização do cálculo do ICMS, a
emissão de Guia de Liberação de Mercadoria
Estrangeira sem a cobrança do ICMS – GLME,
DAE e GNRE eletrônicos, fornecendo relatórios
gerenciais.

Implantação do Regime de SubstituiçãoImplantação do Regime de SubstituiçãoImplantação do Regime de SubstituiçãoImplantação do Regime de SubstituiçãoImplantação do Regime de Substituição
TTTTTributária – STributária – STributária – STributária – STributária – ST

····· Instituído o regime ST nas operações com os
aparelhos celulares, bebidas quentes, vinhos
e sidras, biodiesel – B100;

Estoque da Dívida pela Receita CorrenteEstoque da Dívida pela Receita CorrenteEstoque da Dívida pela Receita CorrenteEstoque da Dívida pela Receita CorrenteEstoque da Dívida pela Receita Corrente
LíquidaLíquidaLíquidaLíquidaLíquida

····· Reestruturação organizacional da Área
Financeira da SEFAZ, com a criação da
Coordenadoria de Gestão Financeira –
COGEF e da Célula de Gestão de Ativos –
CEGAT.

····· Fruto da atuação da CEGAT, foram editados
a Lei Nº 13.979, de 25 de setembro de
2007, e o Decreto Nº 29.082, de 29 de
novembro de 2007, que dispõem sobre a
renegociação das dívidas decorrentes de
empréstimos concedidos pelo extinto Banco
do Estado do Ceará S/A – BEC, por parte do
Estado do Ceará, e reversão ao Tesouro
Estadual como parte do processo de
saneamento financeiro da mencionada
instituição.

····· Contratação, com a Universidade Estadual
do Ceará, dos sistemas de Fluxo de Caixa
Otimizado e Otimização das Aplicações
Financeiras. Com isso, o Estado cumpre mais
um dos compromissos assumidos com a
Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

····· Início do Processo de desenvolvimento do
S2GPR – Sistema de Gestão Governamental
por Resultados, que deverá integrar todos os
grandes sistemas corporativos existentes, com
a vantagem que se tratará também do
acompanhamento gerencial das ações
governamentais. Esse projeto está sendo
desenvolvido pelos técnicos do Estado, numa
grande parceria entre os diversos órgãos
envolvidos.

····· Em continuidade ao processo de
reestruturação da área financeira da SEFAZ,
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foram implantadas novas rotinas no Serviço
Modular de Administração dos Recursos do
Tesouro – SMART. A atividade de pagamentos
da SEFAZ foi transferida para a
Coordenadoria Administrativa e de Tecnologia
– CAT; está em fase de testes o pagamento
do INSS, via INTERNET, e foi desenvolvida a
rotina de descentralização dos processos de
Restos a Pagar.

TTTTTransparência na Gestão Públicaransparência na Gestão Públicaransparência na Gestão Públicaransparência na Gestão Públicaransparência na Gestão Pública

····· Agilidade dos serviços prestados por meio
da internet.

····· Monitoramento das respostas destinadas ao
cidadão.

····· Melhorias nos programas da DIEF, IPVA e
Campanha Sua Nota Vale Dinheiro.

····· Acompanhamento das ações adotadas para
averiguação das denúncias.

····· Participação em atividades relacionadas à
Educação Fiscal, Encontro Nacional e
Regional de Ouvidoria, Conselho de
Segurança Alimentar (CONSEA), Rede de
Ouvidores Estaduais e Associação Brasileira
de Ouvidores (ABO-CE).

Educação TEducação TEducação TEducação TEducação Tributáriaributáriaributáriaributáriaributária

····· Conclusão de curso a distância de
disseminadores de Educação Fiscal, com 660
participantes, dos 714 inscritos, atingindo
uma marca nunca antes alcançada, tanto em
inscrições quanto no percentual de
aprovação, que ficou em 92%. O curso, em
parceria com a ESAF, foi coordenado pela
SEFAZ, e, ao final, foram apresentados 120
projetos de ação de cidadania que serão
desenvolvidos no exercício de 2008.

····· Capacitação para jovens candidatos ao
primeiro emprego, em parceria com a ONG
Condomínio Digital, tendo sido capacitados
300 jovens, nas cidades de Fortaleza e
Maracanaú, sobre os temas de ética e
cidadania, impostos e noções de orçamento.

····· Curso de formação de monitores de
Educação Fiscal, para 280 alunos das
escolas da rede pública de ensino. O objetivo
é formar grupos de disseminadores junto às
escolas e comunidade, nos temas ética e
cidadania e função social do tributo. A parte
prática do curso foi desenvolvida no âmbito
do Programa Sua Nota Vale Dinheiro.

····· Realização do Projeto Educação Fiscal –
Uma prática cidadã, em parceria com a
Secretaria Executiva Regional IV, da Prefeitura
Municipal de Fortaleza. O Estado participou
do lançamento do projeto com atividades
previstas até dezembro/2008, beneficiando
21 escolas, num total de 19.000 alunos.

····· Realização do Curso de “Formação de
Tutores para censo on-line”, promovido pela
SEFAZ/ CENTRESEAF, no total de 30
participantes.

····· Participação no III Seminário Nacional de
Educação Fiscal em Curitiba, bem como nas
37ª e 38ª reuniões do Grupo de Educação
Fiscal em Curitiba e Teresina, respectivamente,
em que foi desenvolvido o planejamento
estratégico para o período de 2008/2010.

Sua Nota VSua Nota VSua Nota VSua Nota VSua Nota Vale Dinheiroale Dinheiroale Dinheiroale Dinheiroale Dinheiro

De janeiro de 2007 a novembro do mesmo
ano, foi de 37.680  total de beneficiados com
recursos recebidos do programa, de acordo
com o quadro a seguir:

Distribuição de recursos para os participantes
durante o ano de 2007

Participantes

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas ( ONG’S )

Total Geral

Valor ( R$ )

R$ 5.217.380,04

R$ 3.108.280,93

R$ 8.325.660,97

Quantidade

36.455

1.225

37.680

OBS: Todo o montante foi pago na atual administração.
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No setor de Auditoria FNo setor de Auditoria FNo setor de Auditoria FNo setor de Auditoria FNo setor de Auditoria Fiscaliscaliscaliscaliscal, destaca-se o trabalho de auditoria em máquinas de emissor de
cupom fiscal (ECF), cujo resultado foi a lavratura de autos de infração, com a recuperação de
crédito na ordem de:

Gestão FGestão FGestão FGestão FGestão Fiscal dos Setores Econômicosiscal dos Setores Econômicosiscal dos Setores Econômicosiscal dos Setores Econômicosiscal dos Setores Econômicos

Multa:     R$ 1.220.474,87

Principal: R$ 4.475.088,10

TTTTTotal:    R$ 5.695.562,97otal:    R$ 5.695.562,97otal:    R$ 5.695.562,97otal:    R$ 5.695.562,97otal:    R$ 5.695.562,97

PPPPPrograma Sua Nota Vrograma Sua Nota Vrograma Sua Nota Vrograma Sua Nota Vrograma Sua Nota Vale Dinheiroale Dinheiroale Dinheiroale Dinheiroale Dinheiro

Multa:     R$    960.579,45

Principal: R$ 2.902.606,75

TTTTTotal:    R$ 3.863.186,20otal:    R$ 3.863.186,20otal:    R$ 3.863.186,20otal:    R$ 3.863.186,20otal:    R$ 3.863.186,20

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

As proposições para incrementar a
arrecadação estadual e dinamizar a ação do
Fisco em 2008 serão ancoradas nos seguintes
projetos:

····· Implantação do Cadastro Sincronizado.

····· Massificação do Projeto da Nota Fiscal
Eletrônica – NF-e.

····· Implantação da ST para os seguintes setores:

····· Eletrodomésticos.

····· Material de construção.

····· Cosméticos.

····· Operação interestadual com pessoas
físicas.

····· Automação da fiscalização de Mercadorias
em Trânsito.

····· Desenvolvimento, com financiamento do
BID, dos seguintes sistemas: Controle da
Dívida Pública, Acompanhamento de
Precatórios, Transferências a Municípios,
Acompanhamento e Controle dos Ativos;

····· Desenvolvimento e implantação dos sistemas
de Fluxo de Caixa Otimizado e Otimização
das Aplicações Financeiras;

····· Desenvolvimento das rotinas do SMART
gerencial.

····· Descentralização da execução dos
pagamentos das consignações.

····· Implantação do Projeto SATURNO para
gerenciamento e controle das transferências
a Municípios.

····· Recebimento da Secretaria da Controladoria
e Ouvidoria Geral do Estado de software livre,
que irá possibilitar maior agilidade no
atendimento da Ouvidoria e controle dos
registros.

····· Execução de projetos de divulgação dos
serviços de Ouvidoria no âmbito interno e
externo, objetivando a parceria dos servidores
fazendários, a fim de garantir respostas
eficazes aos cidadãos.

····· Continuação do convênio SEFAZ – SEDUC.

····· Disseminação da Educação Fiscal ao
público interno da SEFAZ e outros órgãos
públicos.

····· Curso a distância, com 3.000 vagas para
a sociedade, em convênio com universidades
locais.

····· Criação de pólos de educação fiscal em
parceria SEDUC – SEFAZ.
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CONTROLADORIA E OUVIDORIACONTROLADORIA E OUVIDORIACONTROLADORIA E OUVIDORIACONTROLADORIA E OUVIDORIACONTROLADORIA E OUVIDORIA

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Política Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorialolítica Setorial

A partir do novo modelo de gestão instituído
pela Lei nº 13.875/2007, a Secretaria da
Controladoria - SECON teve a sua
competência ampliada, passando a abrigar
as ações governamentais no âmbito da
Ouvidoria. Assim sendo, a SECON,
atualmente denominada Secretaria da
Controladoria e Ouvidoria Geral, tem como
missão institucional “zelar pela qualidade e
regularidade na aplicação dos recursos
públicos, bem como promover a articulação
entre a sociedade e as ações governamentais,
contribuindo para o bem-estar da sociedade
cearense”.

Vinculada ao Eixo de Governo Gestão Ética,
Eficiente e Participativa, a política setorial da
Controladoria e Ouvidoria, no ano de 2007,
esteve amparada em dois grandes pilares de
sustentação da ação governamental, quais
sejam: a Transparência e a Participação.

Nesse contexto, as realizações e as ações de
gestão da SECON estiveram associadas aos
seus resultados estratégicos setoriais “gestão
pública regular, eficiente e serviços públicos
com qualidade”, “economias geradas com a
implementação das medidas de
racionalização dos gastos”,  “equilíbrio fiscal
monitorado”,  e “atendimento ao cidadão”.
Por sua vez, o monitoramento e avaliação das
ações tem como suporte os indicadores de
resultado “regularidade da gestão”,
“economias geradas” e “limites da LRF
cumpridos”.

A política de atuação da SECON, na área de
controle interno, teve como diretriz aprimorar
os mecanismos de controle sem comprometer
a agilização dos processos e rotinas da
execução da despesa. Além disso, foi dada

maior transparência às ações do Governo,
via criação do Portal da Transparência,
destacando que a disponibilização das
informações referentes aos contratos e
convênios celebrados possibilita o acesso à
consultas por Secretaria ou Credor.

Com o Portal, vem-se implantando e
utilizando procedimentos e ferramentas que
permitem o controle da execução
orçamentária e financeira e a consolidação
de informações gerenciais.

No tocante ao controle da execução
orçamentária e financeira, merecem destaque
o controle de contratos e convênios, o
acompanhamento dos limites da execução
financeira e o monitoramento dos limites
legais impostos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Vale salientar ainda, como resultado, a
ampliação do escopo do Relatório do
Controle Interno que integra o Balanço Geral
do Estado e a apuração de medidas de
racionalização implementadas no âmbito do
Programa de Inovação em Suprimentos, com
a definição de novas categorias de despesas
objeto de medidas de racionalização de
gastos.

Na área de auditoria, as ações se
implementaram pelo desenvolvimento de
atividades voltadas para o ambiente interno
do governo. Com esse intuito, foram
realizadas atividades de auditoria de
desempenho, por meio de avaliação de
Programas ou de Ações de Governo,
materializando seus produtos sob a forma de
Relatórios de Auditoria.

Com relação à gestão dos recursos públicos,
destaque-se a realização de atividades de
auditoria de regularidade, as quais também
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geraram Relatórios de Auditoria na forma de
Prestação de Contas Anual (PCA), de Tomadas
de Contas Especiais e de  Acompanhamento
de Gestão, elaborados à moda presencial ou
a distância.

Quanto ao alcance do resultado estratégico
setorial gestão pública regular,  eficiente e
serviços públicos com qualidade, registre-se
que o seu indicador de resultado, regularidade
da gestão, diz respeito à quantidade de
certificados regulares emitidos em relação à
quantidade total de certificados emitidos a
partir das atividades de auditoria de
regularidade de Prestação de Contas Anual,
podendo variar de 0 a 1, sendo melhor quanto
mais próximo estiver da unidade.

Assim, a apuração desse indicador alcançou
o valor relativo de 0,81, considerando que,
no exercício de 2007, foram emitidos 70
certificados de auditoria, dos quais 57 com
opinião pela regularidade. Em relação a
2006, esse indicador experimentou uma
diminuição de 8%, o que denota ter havido
um maior número de distorções constatadas
pelas auditorias, gerando a emissão de
certificados de irregularidade das contas
examinadas.

No que diz respeito à quantidade de atividades
de auditoria de Prestação de Contas Anual e
de Acompanhamento de Gestão realizadas
pela SECON em 2007, foi estabelecida a meta
de realização de 83 atividades de auditoria,
as quais foram plenamente executadas,
representando um percentual de alcance de
100% da meta estabelecida.

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

Nesse contexto, foi estabelecida como
prioridade a ampliação do atendimento
telefônico, com a implantação de uma
Central de Atendimento Telefônico, operando
de 2ª a 6ª feira, com ligação gratuita,
permitindo que o cidadão se manifeste de
forma célere e desburocratizada, inclusive
para o registro de denúncias acerca de
atendimentos específicos, visando coibir a
violência contra idosos e pessoas portadoras
de deficiência.

Como mais uma forma de atendimento ao
cidadão, concebeu-se o Sistema Integrado de
Gestão de Ouvidoria – SIGO, com vistas ao
aperfeiçoamento do processo de
cadastramento e acompanhamento das
manifestações dos cidadãos, a partir de
qualquer forma de atendimento. Assim, o
sistema funciona de forma integrada com a
Rede de Ouvidores que atuam nos órgãos e
entidades da Administração Pública Estadual,
possibilitando que o cidadão acompanhe,
pela Central de Atendimento Telefônico ou
pela internet, o encaminhamento da sua
manifestação.

Por sua vez, a implantação do SIGO
possibilitou também a elaboração e
consolidação de relatórios e diagnósticos
setoriais, de forma a orientar a atuação dos
gestores públicos estaduais, para que se
busque o constante aperfeiçoamento da
gestão governamental, na ótica do cidadão
usuário.

2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

CONTROLE INTERNO: GESTÃO DECONTROLE INTERNO: GESTÃO DECONTROLE INTERNO: GESTÃO DECONTROLE INTERNO: GESTÃO DECONTROLE INTERNO: GESTÃO DE
CONTRACONTRACONTRACONTRACONTRATTTTTOS E CONVÊNIOSOS E CONVÊNIOSOS E CONVÊNIOSOS E CONVÊNIOSOS E CONVÊNIOS

····· Aperfeiçoamento do módulo de contratos e
convênios de receita.

····· Controle de inadimplência de convenentes
com o Governo do Estado e com o Tribunal de
Contas dos Municípios, no caso de prefeituras.
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····· Acompanhamento da execução financeira
dos contratos e convênios pelo Sistema
Integrado de Contabilidade – SIC.

····· Concepção e implementação da mudança
na Intenção de Gastos – IG – visão
orçamentária.

Controle Interno: Acompanhamento deControle Interno: Acompanhamento deControle Interno: Acompanhamento deControle Interno: Acompanhamento deControle Interno: Acompanhamento de
Limites Legais.Limites Legais.Limites Legais.Limites Legais.Limites Legais.

····· Elaboração de parecer técnico sobre o
Relatório de Gestão Fiscal (3° quadrimestre
de 2006 e 1° e 2º quadrimestres de 2007).

····· Elaboração do Relatório de Controle Interno
sobre as Contas Anuais de Governo.

····· Análise e acompanhamento dos
macroindicadores financeiros do Governo do
Estado.

····· Realização de estudo e apresentação de
relatório sobre o perfil dos gastos do governo
(por modalidade de licitação, grupo de
despesa, elemento de despesa).

····· Elaboração de minuta de Decreto
disciplinando, no âmbito da Administração
Pública Estadual, as aquisições por Dispensa
e Inexigibilidade de Licitação.

CONTROLE INTERNO: RACIONALIZAÇÃOCONTROLE INTERNO: RACIONALIZAÇÃOCONTROLE INTERNO: RACIONALIZAÇÃOCONTROLE INTERNO: RACIONALIZAÇÃOCONTROLE INTERNO: RACIONALIZAÇÃO
DE RECURSOSDE RECURSOSDE RECURSOSDE RECURSOSDE RECURSOS

····· Elaboração do manual de metodologia de
racionalização de gastos.

····· Definição de Estratégias de Racionalização
de recursos na Categoria Veículos e Telefonia.

····· Elaboração do Manual dos procedimentos
de compras e validação dos Procedimentos
Operacionais Padrão.

····· Elaboração de proposta de avaliação de
verificação das ações implementadas,
economias geradas e novas oportunidades,
a partir do Programa de Inovação de
Suprimentos – PIS.

····· Elaboração de minuta de Decreto,
disciplinando, no âmbito da Administração
Pública Estadual, a participação de servidores
públicos em cursos e eventos de capacitação.

AUDITAUDITAUDITAUDITAUDITORIA DE DESEMPENHOORIA DE DESEMPENHOORIA DE DESEMPENHOORIA DE DESEMPENHOORIA DE DESEMPENHO

····· Início da especificação de normas e
procedimentos para implementação das
atividades de auditoria de desempenho.

····· Realização de uma atividade de auditoria
de desempenho, na Ação – Expansão e
Melhoria da Infra-Estrutura do Ensino Médio,
integrante do Programa Universalização
Progressiva do Ensino Médio nas Zonas
Rurais e Urbanas, sob a responsabilidade da
Secretaria da Educação.

····· Produção de Nota Técnica de Auditoria
sobre o modelo de Gestão por Resultados.

AUDITAUDITAUDITAUDITAUDITORIA DE REGULARIDORIA DE REGULARIDORIA DE REGULARIDORIA DE REGULARIDORIA DE REGULARIDADEADEADEADEADE

····· Realização de 66 atividades de auditoria de
regularidade, na modalidade de Prestação de
Contas Anual (ampliadas, simplificadas e
contábeis).

····· Realização de sete atividades de auditoria
de regularidade, na modalidade de
Acompanhamento de Gestão.

····· Realização de 10 atividades de auditoria de
regularidade, na modalidade de Tomada de
Contas Especial.

····· Realização de 22 atividades não auditoriais,
englobando 15 Notas Técnicas, 4 Análises
Técnicas  e  3 Pareceres Técnicos.

····· Realização de 4 atividades especiais de
auditoria de apuração de denúncias.

AUDITAUDITAUDITAUDITAUDITORIA PREVENTIVORIA PREVENTIVORIA PREVENTIVORIA PREVENTIVORIA PREVENTIVAAAAA

····· Avaliação de Ambiência de Controle Interno
em três órgãos (SEDUC, SESA e STDS).

····· Aplicação experimental do Plano de Ação
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para Implementação de Recomendações de
Auditoria (SEDUC, SESA, STDS, SEMACE e
CEASA).

····· Implantação do Fórum Permanente de
Auditoria Preventiva.

····· Realização do I Encontro Estadual de
Controle Interno.

····· Elaboração de Matriz de Risco,
considerando critérios de materialidade e
vulnerabilidade.

····· Realização de 8 atividades experimentais
para aplicação de instrumentos de auditoria
preventiva, dos tipos Avaliação de Ambiência
de Controle Interno (três), Plano de Ação para
Implementação de Recomendações de
Auditoria (três), Fórum Permanente de
Auditoria Preventiva (um) e Matriz de Risco
(uma).

AUDITAUDITAUDITAUDITAUDITORIA ESPECIAL DE OBRASORIA ESPECIAL DE OBRASORIA ESPECIAL DE OBRASORIA ESPECIAL DE OBRASORIA ESPECIAL DE OBRAS

PÚBLICASPÚBLICASPÚBLICASPÚBLICASPÚBLICAS

····· Identificação dos órgãos de controle que
realizam auditoria em obras públicas.

····· Análise preliminar da tabela de preço
SEINFRA.

····· Realização de quatro atividades experi-
mentais de auditoria de obras públicas a
iniciar, a partir da identificação de entidades
com intenção de gastos em obras e seleção
de quatro entidades para aplicação do
modelo.

····· Identificação das obras em execução no
Estado, por entidade, para viabilizar a
construção de matriz de risco para realização
de atividade experimental de auditoria de
obras públicas em execução.

ATENDIMENTATENDIMENTATENDIMENTATENDIMENTATENDIMENTO AO AO AO AO AO CIDO CIDO CIDO CIDO CIDADÃOADÃOADÃOADÃOADÃO

····· Realização de obras de adaptação da
estrutura física necessária ao funcionamento

de uma central de atendimento telefônico;

····· Aquisição de mobiliário e equipamentos de
tecnologia de informação específicos;

····· Recrutamento, seleção e treinamento da
equipe do Central de Atendimento Telefônico.

APERFEIÇOAPERFEIÇOAPERFEIÇOAPERFEIÇOAPERFEIÇOAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO E ESTRUTURAÇÃOO E ESTRUTURAÇÃOO E ESTRUTURAÇÃOO E ESTRUTURAÇÃOO E ESTRUTURAÇÃO

DOS PROCESSOS DE APURAÇÃO EDOS PROCESSOS DE APURAÇÃO EDOS PROCESSOS DE APURAÇÃO EDOS PROCESSOS DE APURAÇÃO EDOS PROCESSOS DE APURAÇÃO E

ENCAMINHAMENTENCAMINHAMENTENCAMINHAMENTENCAMINHAMENTENCAMINHAMENTOOOOO

····· Pesquisa da legislação nacional vigente
sobre Ouvidoria Pública e normas
complementares como decretos,
regulamentos, etc.

····· Consolidação das sugestões dos Ouvidores
Estaduais para subsidiar a elaboração da
minuta do Decreto de Regulamentação da
Rede de Ouvidores.

····· Elaboração de diagnóstico acerca da
nomeação e atuação do Ouvidor, dados
consolidados dos atendimentos da Ouvidoria
setorial e demandas encaminhadas pela
SECON.

2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

Fortalecimento do Capital Intelectual da
SECON: Realização de Cursos de Extensão

····· Elaboração da Contabilidade e Balanços
Públicos.

····· Celebração, Execução e Prestação de
Contas de Convênios.

····· Realização de Licitações e Contratos.

····· Realização de Tomadas de Contas Especiais.

····· Realização de Auditorias de Processos
Organizacionais.

····· Capacitação em Ouvidoria.

····· Capacitação em Licitação, Contratação,
Fiscalização e Utilização de Obras Públicas.
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FORFORFORFORFORTTTTTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTALECIMENTO DO DO DO DO DA IMAA IMAA IMAA IMAA IMAGEMGEMGEMGEMGEM
INSTITUCIONAL DA SECON: REALIZAÇÃOINSTITUCIONAL DA SECON: REALIZAÇÃOINSTITUCIONAL DA SECON: REALIZAÇÃOINSTITUCIONAL DA SECON: REALIZAÇÃOINSTITUCIONAL DA SECON: REALIZAÇÃO
DE EVENTDE EVENTDE EVENTDE EVENTDE EVENTOSOSOSOSOS

····· Realização do I Encontro do Conselho
Nacional de Dirigentes de Controle Interno
dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal e
do I Encontro Estadual de Controle Interno.

····· Institucionalização do Dia Estadual do
Ouvidor, sendo o Ceará o primeiro Estado
da Federação a haver estabelecido, por lei, o
Dia Estadual do Ouvidor.

····· Realização de evento comemorativo dos 10
Anos de Ouvidoria Geral do Estado do Ceará.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
MELHORIA DMELHORIA DMELHORIA DMELHORIA DMELHORIA DA CAPA CAPA CAPA CAPA CAPAAAAACIDCIDCIDCIDCIDADEADEADEADEADE
OPERACIONALOPERACIONALOPERACIONALOPERACIONALOPERACIONAL

····· Aquisição de 25 computadores para a
Central de Atendimento Telefônico.

····· Adesão à Ata de Registro de Preços da
Procuradoria-geral da República para
aquisição de 35 computadores e 10
notebooks.

····· Ampliação da rede lógica da Secretaria, no
intuito de absorver a estrutura da Ouvidoria
Geral.

····· Definição das especificações e elaboração
de Termo de Referência para a aquisição de
um servidor para a execução dos aplicativos
de auditoria (Audixpress) e ouvidoria (SIGO).

····· Infra-Estrutura Física: reforma das
instalações e aquisição de veículos e
equipamentos.

····· Realização de reforma nas dependências da
Secretaria para alocar a área de Ouvidoria.

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

····· Contratação de consultoria destinada à
avaliação dos resultados do Programa de
Inovação de Suprimentos.

····· Realização de estudos com vistas à
Implantação do Sistema de Ética da
Administração Pública Estadual.

····· Contratação de consultoria para realização
de estudos com vistas à obtenção de
Certificação ISO 9001.

····· Reestruturação do módulo de contratos e
convênios, com vistas a atender às diretrizes
estabelecidas para implementação do S2GPR
(Sistema Corporativo do Governo do Estado
do Ceará que está sendo desenvolvido pela
ETICE).

····· Disponibilização e aperfeiçoamento do
Portal da Transparência do Governo do
Estado do Ceará.

····· Disponibilização da ferramenta INFOSIC
aos órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual, inclusive com realização de
capacitação dos gerentes de nível
intermediário.

····· Implementação de instrumentos de trabalho
que operacionalizam o modelo ou sistemática
de atuação de auditoria preventiva.

····· Implementação de atividades de auditorias
especiais de obras públicas, em suas
dimensões de obras a iniciar e obras em
execução.

····· Continuidade de oferta de programas de
treinamento, inclusive programa de pós-
graduação em nível de especialização e
mestrado, nas áreas de Controladoria,
Planejamento e Políticas Públicas e Ouvidoria.

····· Continuidade de busca de celebração de
acordos de cooperação técnica com outros
órgãos de controle, inclusive os ligados ao
Poder Legislativo Estadual e Federal.

····· Disponibilização da Central de Atendimento
Telefônico e da Ouvidoria Móvel.

····· Disponibilização do Sistema Integrado de
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Gestão em Ouvidoria – SIGO, com
capacitação da Rede de Ouvidores na sua
operacionalização, de forma a otimizar o
processo de atendimento e de apuração e
encaminhamento das manifestações dos
cidadãos.

····· Elaboração de Decreto institucionalizando
a Rede de Ouvidores do Executivo Estadual,
com a previsão dos cargos, remuneração,
perfil do Ouvidor, direitos e deveres do
Ouvidor, prazos de respostas, critérios de
investidura e afastamento do Ouvidor.

····· Padronização e publicização dos relatórios
setoriais e gerais de ouvidoria.

····· Realização de parcerias com as Prefeituras
para que elas desenvolvam modalidades de
integração de atendimento em Ouvidoria
quando a reclamação verse sobre a
competência do Governo do Estado.

····· Realização de mobilização no período
alusivo ao Dia do Ouvidor, com palestras,
seminários, balcões de atendimento à
população e outras atividades.
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ÉTICA, TRANSPÉTICA, TRANSPÉTICA, TRANSPÉTICA, TRANSPÉTICA, TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIALARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIALARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIALARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIALARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

No âmbito das realizações de 2007 na área
da Governadoria tem destaque a
transformação da Secretaria de Governo em
Casa Civil, mudando-se o foco de trabalho,
deixando de ser um órgão político para se
tornar um órgão de apoio logístico ao
Governador e às suas ações.

Além das ações de apoio logístico, é da
responsabilidade da Casa Civil coordenar os
trabalhos de publicidade oficial e institucional,
destacando-se os de comunicação do
Governo na Minha Cidade, do Programa
Ronda do Quarteirão e da Campanha de
Turismo 2007/2008.

A Casa Militar tem como missão garantir e
zelar pela integridade pessoal dos titulares do
Poder Executivo Estadual e seus familiares,
bem como de autoridades e dignatários em
visita oficial ao Estado do Ceará, e ainda,
articular informações estratégicas junto às
entidades governamentais e à sociedade civil,
contribuindo com as demais Secretarias, a fim
de propiciar o exercício do Poder Executivo.

Em 2007, a Casa Militar reduziu o seu efetivo
de forma significativa, com a devolução de
aproximadamente 100 policiais militares,
entre oficias e praças, para reengajarem na
atividade operacional da Polícia Militar.

Durante o ano que passou, a Casa Militar
desenvolveu mais de quatro mil ações de
segurança, atendendo as mais variadas
demandas, podendo-se citar o apoio às visitas
oficiais ao nosso Estado do Presidente da
República, embaixadores, cônsules,
governadores, presidentes de poderes
constituídos, autoridades militares, ministros
e secretários nacionais e estaduais, entre
outros.

22222007 | Governadoria007 | Governadoria007 | Governadoria007 | Governadoria007 | Governadoria

O Gabinete do Governador-GABGOV assiste
direta e imediatamente o Chefe do Poder
Executivo, assessorando-o no seu
relacionamento com a Administração Pública
Estadual.

Para tanto, promove a coordenação e
articulação política entre seus órgãos e
entidades e, destes com os municípios e a
sociedade civil organizada, além de fazer a
intermediação do relacionamento do
Governador com as lideranças políticas da
Capital do Estado, do Interior e de outras
Unidades da Federação, Congresso
Nacional, Poderes Legislativo e Judiciário,
Ministério Público e imprensa.

Compete também ao GABGOV auxiliar o
Governador na tomada de decisões
estratégicas, relacionadas ao direcionamento
e priorização de recursos para implementação
de políticas públicas, voltadas para o
atendimento de necessidades da população
de baixa renda, com foco especial na
juventude. A prioridade do Governo, nesse
segmento social, visa à redução das
desigualdades sociais e à melhoria das
condições de vida, por meio da formação
adequada do jovem, de acordo com a
vocação de cada região, incentivando a
ampla participação nas ações de governo, o
empreendedorismo e o acesso às
oportunidades de trabalho e renda.

O GABGOV assessora ainda o Chefe do
Executivo no acompanhamento do
desempenho de projetos especiais,
monitorados pelo próprio Governador,
quando da articulação e interação com os
movimentos sociais, na celebração de
convênios e termos de cooperação técnica
nacional e internacional, dentre outros
aspectos.
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2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

····· Realização de 206 eventos (Capital e
Interior) com a participação do Governador,
estando incluídos 33 encontros do Governo
na Minha Cidade (mudança da sede do
governo para o interior, e 8 (1 na Capital e 7
no Interior) para entrega do Programa de
Cooperação Federativa a diversos municípios.

····· Organização e realização de 39 entrevistas
coletivas do Governador e dos Secretários de
Estado e envio de 132 releases para os
veículos de comunicação em todo Estado.

····· Atendimento, em média, de 660 solicitações
mensais, inclusive com envio de fotos,
entrevistas do Governador e de Secretários e
produção de textos e artigos.

····· Organização de 12 solenidades oficiais,
para recepcionar autoridades nacionais e
internacionais (contemplando Chefes de
Estado, Governadores, Ministros, Cônsul e
Embaixadores).

····· Organização da solenidade de formatura
dos membros do Projeto Ronda do
Quarteirão, contemplando um público de
aproximadamente 2.000 pessoas, no Centro
de Convenções.

····· Participação no Projeto Governo na Minha
Cidade com o Fórum da Juventude, que
contou, em média, com a participação de
200 jovens de cada município.

····· Acompanhamento e participação na
Comissão Gestora da Meia-Passagem
Estudantil (COGEMPE), que resultou na
entrega de 1.400 carteiras de estudantes.

····· Participação em 4 audiências públicas na
Assembléia Legislativa, para tratar da
implementação das meias-passagens nas
Macrorregiões do Estado.

····· Lançamento da 1ª Conferência de Estadual
de Juventude, com a participação de 1.500
jovens cearenses.

····· Participação e acompanhamento das
Conferências Municipais de Juventude das
cidades de Maracanaú, Sobral, Fortaleza e
Beberibe que, em média, reuniu 400 jovens
cada uma.

····· Participação na Comissão-executiva de
avaliação do Programa e-Jovem.

····· Audiência com o Ministro da Ciência e
Tecnologia, visando garantir recursos para o
Programa e-Jovem.

····· Reunião com representante do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, IDT e EMATERCE,
visando à elaboração de programa para
capacitação do jovem do campo.

····· Elaboração e implementação do Projeto
Juventude Cidadã, que visa à elevação da
escolaridade e a qualificação técnico-
profissional, devendo atender 5.000 jovens,
em 30 municípios no interior do Estado.

····· Realização do 1° Fórum Estadual de
Segurança Pública, no período de 13 a 16
de agosto de 2007, com um público
participante de 1.207 pessoas, dentre eles
convidados como: estudiosos, especialistas,
gestores públicos, organizações sociais e
cidadãos de diversos municípios do Estado.

····· Realização do Seminário para Estudo e
Finalização das Políticas de Segurança Pública
e Penitenciária para o Estado do Ceará.

····· Realização de 18 reuniões do Conselho
Estadual de Segurança Pública, no período
de abril a dezembro do corrente ano.

····· Realização da comunicação do Governo na
Minha Cidade com ações de folheteria,
identidade visual dos eventos, elaboração de
programação e divulgação dos eventos.

····· Desenvolvimento de estratégias de
comunicação do Programa Ronda do
Quarteirão e execução da campanha em
suas diversas etapas.
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····· Realização de estratégias de comunicação
da campanha de Turismo 2007/2008.

····· Redução aproximada de 71% do número
de cargos comissionados existentes,
passando de 112 para 33, e redução de 75%
no número de terceirizados, impactando na
diminuição da despesa com folha de pessoal
da Casa Civil.

2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

····· Realização do I Seminário de Planejamento
Estratégico de Comunicação, como forma de
integrar os profissionais e melhorar o
atendimento aos jornalistas.

····· Incentivo à participação e ao controle social
por meio do Portal do Governo do Estado do
Ceará, mantendo-o atualizado quanto às
ações da gestão e divulgando os serviços do
governo.

····· Reorganização do Fórum de Gestores e
Secretários Municipais de Juventude do
Estado do Ceará.

····· Participação em oficinas realizadas em 4
Macrorregiões do Estado, visando à
elaboração da proposta do Governo para o
PPA Participativo (2008-2011).

····· Designação de Comissão Especial para
tratar da finalização do estudo sobre a Política
de Segurança Pública e Penitenciária do
Estado do Ceará, com realização de 5
reuniões extraordinárias

····· Apoio estratégico às ações de Tecnologia
da Informação, incentivando o uso de
software livre, visando à democratização do
acesso aos recursos de TIC e à redução dos
gastos.

····· Gestão do uso e racionalização dos gastos
da telefonia móvel da Administração Pública
Estadual, em parceria com a Casa Civil.

····· Realização do Fórum Ceará Idéias para um

Futuro Melhor, contando com a participação
de aproximadamente 350 representantes das
diversas áreas sociais, tendo como finalidade
construir, de forma coletiva, uma agenda para
orientar o Ceará em uma visão de futuro
(realizado em parceria com a Casa Civil).

····· Organização de 3 eventos de grande porte
para divulgação do MAPP – Monitoramento
e Avaliação de Projetos Prioritários, nas áreas
de Saúde, Segurança Pública, Infra-estrutura
e Meio Ambiente, além do plano de ações
para a convivência com a seca.

····· Realização do I Seminário de Políticas
Públicas de Juventude, que contou a
participação de 70 lideranças juvenis do
Estado.

····· Realização de 2 reuniões com organizações
juvenis, visando à elaboração de Programa
de Juventude no PPA 2008-2011.

····· Realização de 16 reuniões com diversas
organizações juvenis do Estado do Ceará,
para organização da 1ª Conferência
Estadual de Juventude.

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

····· Realização do Planejamento Estratégico
Institucional do Gabgov.

····· Reestruturação Organizacional do Gabinete
do Governador.

····· Início da simplificação e informatização de
processos críticos prioritários.

····· Elaboração do Plano de Capacitação dos
Servidores do Gabgov.

····· Continuidade do aperfeiçoamento do
parque tecnológico.

····· Melhoria do serviço de transporte do
Gabinete do Governador.

····· Melhoria da infra-estrutura de atendimento
do Cerimonial.
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····· Definição e implantação do Sistema
Integrado de Políticas Públicas de Juventude.

····· Realização do Curso de Formação de
Gestores de Juventude.

····· Implantação do Projovem Rural, em parceria
com o Governo Federal e os municípios.

····· Realização do II Fórum Estadual de
Segurança Pública.

····· Aumento da interação com os Conselhos
relacionados à Segurança Pública e Defesa
Social, contemplando a Capital e o interior
do Estado.

····· Maior articulação e parceria com as
Comarcas do interior.

····· Inauguração das novas instalações do
CONSESP.
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ÉTICA, TRANSPÉTICA, TRANSPÉTICA, TRANSPÉTICA, TRANSPÉTICA, TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIALARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIALARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIALARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIALARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

2007 | P2007 | P2007 | P2007 | P2007 | Procuradoria Geralrocuradoria Geralrocuradoria Geralrocuradoria Geralrocuradoria Geral

A Procuradoria-geral do Estado (PGE), em

sua atuação institucional, deve obedecer,

dentre outros, aos princípios da legalidade,

da moralidade, da publicidade, da

impessoalidade, da eficiência, da motivação,

da proporcionalidade, do contraditório, da

ampla defesa e do interesse público.

Tem nível hierárquico de Secretaria de Estado,

subordinando-se diretamente ao Chefe do

Poder Executivo, integrando a Governadoria.

É uma instituição permanente, essencial ao

exercício das funções administrativa e

jurisdicional do Estado, responsável pela

defesa dos interesses deste em juízo e fora

dele. Responde pelas atividades de

representação jurídica, judicial e extrajudicial,

e de consultoria jurídica do ente federado.

A PGE tem autonomia administrativa e

financeira, com dotação orçamentária

própria, e é composta na sua estrutura de

órgãos de execução programática:

Procuradoria Judicial, Procuradoria Fiscal,

Consultoria, Procuradoria de Processo

Administrativo-Disciplinar, Procuradoria do

Patrimônio e Meio Ambiente, Procuradoria da

Administração Indireta.

Como realizações de 2007, ressalta-se como

meta central implementada, a grande

agilização de processos das mais variadas

naturezas, pois, no início do ano de 2007, a

Consultoria tinha sob sua responsabilidade,

para emissão de parecer, cerca de 10 dez

mil processos e, atualmente, tem pouco mais

de 3.400.

O número de processos que se encontram

sob a responsabilidade dos Procuradores é

de 1.207 e o número de processos que se

encontram na Consultoria para distribuição

aos Procuradores é de 2.540.

A meta da Consultoria é “colocar em dia”

todos os processos que se encontram sob sua

guarda e responsabilidade. Para realização

de tal desiderato será necessário uma

mudança na estrutura da Consultoria, sendo

fundamental ainda, continuar com o apoio

da SEPLAG e do TCE.

É conveniente ressaltar, que muitos dos

Consultores integrantes do setor foram

indicados e nomeados pelo Procurador-geral

do Estado, como Membros de Comissões

Variadas (CENTEC/IDT – Instituto do

Desenvolvimento do Trabalho/FUNDAÇÃO

DE DIREITO PRIVADO/AGENTES DE

SAÚDE), que prestam, assim, seus serviços

nesses setores específicos, que precisam do

apoio jurídico em suas ações e decisões.

Vale destacar também que em 2007 a PGE,

em conjunto com a Casa Civil e a SEPLAG,

passou a coordenar o Sistema de Licitações

do Estado, abrigando todas as comissões de

licitações.
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2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações2007 | Realizações

Em 2007 a PGE apresentou os seguintes resultados:

PROCURADORIA JUDICIALPROCURADORIA JUDICIALPROCURADORIA JUDICIALPROCURADORIA JUDICIALPROCURADORIA JUDICIAL

PROCURADORIA FISCALPROCURADORIA FISCALPROCURADORIA FISCALPROCURADORIA FISCALPROCURADORIA FISCAL

PROCESSO JUDICIAIS

Manifestações Diversas

Impugnações de Embargos

16.749

193

9.029

376.385.488,73

  29.466.913,06

4.368.838.943,58

1.778

2.204

4.656

19.186.628,95

161

Execuções Fiscais

Número de Inscrições na dívida Ativa

Valor total das Inscrições     (R$)

Cobrança da Dívida Ativa (NOV/06 a OUT/07 -  R$ )

Total da Dívida Ativa (R$)

Ações Ordinárias, Mandados de Segurança, etc
(Contestações, Informações e Manifestações Diversas)

Recursos Diversos

Inventários, Arrolamentos e
Separações Judiciais

Pareceres

Manifestações

Arrecadação do ITCD (R$)

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

NATUREZA

Ação a propor

Ação de cobrança

Ação de indenização

Agravo

Audiência realizada na capital

Audiência realizada no interior

Apelação

Contestação

Contra-razões

Dispensa de recurso

Embargos de declaração

Embargos de execução

Impugnação

Informações/mandado de segurança

Manifestação nos autos

Memorial

Parecer

Parecer pela Dispensa de Recurso

Pedido de Suspensão

Petição Inicial

Petição nos autos

Recurso

Suspensão de liminar

Total geral

QUANTIDADE

7

3

7

31

16

3

13

135

12

1

9

1

2

6

19

1

173

16

5

8

158

4

8

638
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PROCESSO ADMINISTRAPROCESSO ADMINISTRAPROCESSO ADMINISTRAPROCESSO ADMINISTRAPROCESSO ADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO-DISCIPLINAR-DISCIPLINAR-DISCIPLINAR-DISCIPLINAR-DISCIPLINAR

····· Relatório das atividades realizadas de janeiro a novembro de 2007

2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão2007 | Ações de Gestão

····· Realização de reuniões internas com
consultores e servidores, e externas -
realização de mutirões -  com a Secretaria do
Planejamento e Gestão do Estado (SEPLAG)
e Tribunal de Contas do Estado (TCE).

····· Lotação de procuradores e servidores em
posições estratégicas, facilitando a
participação em congressos e seminários,
cursos de formação de pregoeiro, etc.,
remanejando 4 advogados para servirem de
apoio à Consultoria, na pesquisa e na análise
prévia dos processos.

····· Planejamento Interno da CTI (resultando no
aumento do orçamento de TI) e apoio ao
Planejamento Estratégico da PGE - 2007-
2010.

····· Reestruturação da infra-estrutura da PGE
(aquisição de 106 micros, instalados em
ambiente Linux, 15 impressoras laser e
equipamentos agregados).

····· Elaboração de projetos para aquisição de
racks e outros mobiliários para Datacenter.

····· Elaboração dos projetos para aquisição de
infra-estrutura para rede SAN, contemplando
Switches de fibra ótica e Storage.

····· Conexão do prédio das Comissões de
Licitação com o prédio da PGE.

····· Ampliação da capacidade do Link com a
rede governamental (de 512 kbps e 256 kbps
para 2 mega e 1 mega, respectivamente) e
contratação de um link adicional de mesma
capacidade.

····· Criação de uma distribuição Linux e
instalação em Estações de Cliente.

····· Migração e utilização do Banco de Dados
Oracle 9i para POSTGREES.

····· Implantação do projeto de Regularização
de Licenças de Softwares com a utilização de
software livre (mudança para BR office – tendo
economia significativa com a não-renovação
de licenças (oracle, windows server, visual
studio e fotoshop).

····· Elaboração do inventário de equipamentos
de TI.

····· Documentação dos fluxos de processos da
área de infra-estrutura.

····· Elaboração da instrução normativa para
utilização dos serviços de TI.

2008 | P2008 | P2008 | P2008 | P2008 | Propostasropostasropostasropostasropostas

····· Instalação da Célula da Dívida Ativa, em
edificação no Campus Bárbara de Alencar, e
desenvolvimento de sistema de gerenciamento
da Dívida Ativa.

NATUREZA

Processos recebidos

Processos devolvidos:

                                    Com relatório

                                    Sem relatório

Audiências realizadas

Processos em andamento

Diligências realizadas

Certidões negativas expedidas

QUANTIDADE

79

72

03

353

179

53

02
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····· Implantação de Sistema e Grupo de
Trabalho para gerenciamento e cobrança do
ITCE.

····· Instalação de sala da PGE no Fórum Clóvis
Beviláqua, provida dos necessários
equipamentos.

····· Desenvolvimento de sistema de acesso on

line dos dados dos Cartórios de Registro de
Imóveis.

····· Desenvolvimento do sistema de controle de
processos administrativos e judiciais de
competência da Procuradoria Fiscal.

····· Instalação de arquivo deslizante em espaço
físico adequado.
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