SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo V - Agendas Transversais
Tema Transversal

01 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA JUVENTUDE
Eixo

2 - CEARÁ ACOLHEDOR
Programa

054 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
Iniciativas

054.1.01 - Melhoria do atendimento dos agentes públicos aos grupos vulneráveis.
054.1.02 - Ampliação do controle social e participação democrática e popular nas políticas transversais.
054.1.03 - Promoção da visibilidade dos aspectos socioculturais dos grupos vulneráveis.
054.1.04 - Formação integral para emancipação dos grupos vulneráveis.
054.1.05 - Ampliação de ações para inclusão social e redução da violência.
054.1.06 - Ampliação da rede de defesa de direitos humanos dos grupos vulneráveis.
054.1.07 - Ampliação do atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.
054.1.08 - Ampliação e disponibilização do conhecimento sobre as dimensões socioeconômicas das pessoas em situação de
vulnerabilidade.
054.1.09 - Promoção da melhoria na implementação das políticas voltadas aos grupos vulneráveis.
Eixo

3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES
Programa

043 - EMPREENDEDORISMO E PROTAGONISMO JUVENIL
Iniciativas

043.1.03 - Apoio ao desenvolvimento de novos negócios.
043.1.05 - Formação e qualificação profissional em atividades empreendedoras.
Programa

078 - INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR
Iniciativas

078.1.01 - Atendimento integrado aos trabalhadores pelo Sistema Público de Emprego.
078.1.02 - Ampliação das oportunidades de prestação de serviços para trabalhadores autônomos.
078.1.03 - Ampliação das oportunidades de qualificação profissional às pessoas socialmente vulneráveis.
078.1.04 - Oferta permanente dos serviços de atendimento ao trabalhador.
Eixo

5 - CEARÁ DO CONHECIMENTO
Programa

006 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO
Iniciativas

006.1.02 - Atendimento diferenciado para estudantes trabalhadores e demais segmentos vulneráveis à reprovação, ao
abandono e à evasão escolar.
006.1.05 - Projetos curriculares que promovam a sustentabilidade socioambiental, a valorização da cultura afro-brasileira e
indígena, a igualdade étnico-racial e de Gênero, o respeito à diversidade sexual e à dignidade humana desenvolvidos em todas
as escolas.
Programa

020 - ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Iniciativas

020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.
020.1.06 - Apoio às atividades de formação profissional dos alunos.
Programa

023 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Iniciativas

023.1.01 - Articulação curricular do Ensino Médio com as realidades territoriais, a educação científica, a convivência, o lazer, a
arte, a pluralidade cultural, o empreendedorismo, o protagonismo e o mundo do trabalho.
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023.1.02 - Premiação de alunos, ajuda de custo e bolsas.
023.1.03 - Avaliação anual de aprendizagem dos alunos das escolas públicas da Educação Básica através do Sistema
Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará - SPAECE, realização do censo escolar e de estudos e pesquisas
educacionais.
023.1.05 - Integração família-escola-comunidade, ampliação do controle social e institucional e democratização da gestão
escolar.
023.1.06 - Criação e estruturação de Centros de Línguas Estrangeiras para alunos das escolas públicas.
023.1.10 - Garantia da oferta dos serviços educacionais do Centro de Educação à Distância do Ceará - CED.
023.1.11 - Ampliação da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica.
Programa

044 - PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA CEARENSE
Iniciativas

044.1.01 - Ampliação das ações culturais na linguagem da música.
044.1.02 - Ampliação das ações culturais na linguagem da dança.
044.1.03 - Ampliação das ações culturais na linguagem do teatro.
044.1.04 - Ampliação das ações culturais na linguagem do audiovisual.
044.1.06 - Ampliação das ações culturais na linguagem da literatura.
044.1.11 - Formação de artistas e produtores nas diversas linguagens culturais.
044.1.12 - Difusão e intercâmbio da arte e cultura cearense nos cenários regional, nacional e internacional.
044.1.13 - Expansão da Rede de Pontos de Cultura.
044.1.19 - Ampliação da difusão do livro, leitura e literatura.
Programa

058 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS NÍVEIS: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, TÉCNICO E
TECNOLÓGICO
Iniciativas
058.1.01 - Promoção de ações de gestão da política de Educação Profissional do Estado do Ceará.
058.1.02 - Ampliação da oferta de Educação Profissional.
058.1.03 - Melhoria da estrutura das unidades de Educação Profissional.
058.1.04 - Promoção da qualificação profissional em nível de formação inicial e continuada.
058.1.05 - Promoção da qualificação profissional em nível técnico.
058.1.06 - Promoção da qualificação profissional em nível tecnológico.
058.1.07 - Promoção da qualificação profissional em cursos de Tecnologia da Informação e Comunicação.
058.1.08 - Promoção da qualificação profissional para a demanda do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
058.1.09 - Ampliação da oferta de Educação à Distância.
Programa

061 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA, DA DIFUSÃO TECNOLÓGICA, E DA CULTURA DE INOVAÇÃO
Iniciativas

061.1.05 - Ampliação da formação e qualificação profissional em Ciência, Tecnologia e Inovação.
Programa

071 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Iniciativas

071.1.04 - Ampliação do acesso da população ao Sistema Estadual de Educação Superior da População.
071.1.10 - Ampliação da assistência estudantil, em especial aos alunos em vulnerabilidade social.
071.1.12 - Ampliação das ações de extensão das IES Estaduais.
Eixo

6 - CEARÁ SAUDÁVEL
Programa

076 - GESTÃO DO TRABALHO, DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA SAÚDE
Iniciativas

076.1.01 - Promoção da melhoria contínua da força de trabalho nos sistemas e serviços de saúde.
076.1.02 - Promoção da formação profissional em saúde.
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076.1.14 - Promoção de práticas de integração ensino-serviço.
076.1.15 - Ampliação do acesso dos trabalhadores da saúde à Educação Permanente em Saúde.
076.1.18 - Apoio a realização de atividades docentes em saúde.
Programa

086 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO
Iniciativas

086.1.01 - Incentivo à preparação de atletas de alto rendimento.
086.1.03 - Apoio a atletas de alto rendimento, entidades e delegações em competições locais, nacionais e internacionais.
Eixo

7 - CEARÁ PACÍFICO
Programa

012 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS
Iniciativas

012.1.01 - Promoção do diálogo permanente entre sociedade e Ministério Público.
Programa

085 - PROTEÇÃO CONTRA O USO PREJUDICIAL DE DROGAS
Iniciativas

085.1.01 - Ampliação da oferta de serviços no âmbito das drogas.
085.1.05 - Ampliação da participação da sociedade no controle social e nas políticas sobre drogas.
085.1.06 - Melhoria da prestação de serviços no âmbito das drogas.
085.1.07 - Divulgação e disseminação da política sobre drogas.

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo V - Agendas Transversais
Tema Transversal

02 - POLÍTICA DE GÊNERO
Eixo

2 - CEARÁ ACOLHEDOR
Programa

054 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
Iniciativas

054.1.01 - Melhoria do atendimento dos agentes públicos aos grupos vulneráveis.
054.1.02 - Ampliação do controle social e participação democrática e popular nas políticas transversais.
054.1.03 - Promoção da visibilidade dos aspectos socioculturais dos grupos vulneráveis.
054.1.04 - Formação integral para emancipação dos grupos vulneráveis.
054.1.05 - Ampliação de ações para inclusão social e redução da violência.
054.1.06 - Ampliação da rede de defesa de direitos humanos dos grupos vulneráveis.
054.1.07 - Ampliação do atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.
054.1.08 - Ampliação e disponibilização do conhecimento sobre as dimensões socioeconômicas das pessoas em situação de
vulnerabilidade.
054.1.09 - Promoção da melhoria na implementação das políticas voltadas aos grupos vulneráveis.
Programa

072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Iniciativas

072.1.01 - Ampliação de oferta de serviços especializados de média complexidade.
072.1.02 - Apoio à prestação de serviços da Proteção Social Especial.
072.1.04 - Ampliação da oferta de serviços especializados de alta complexidade.
072.1.05 - Melhoria da estrutura das unidades prestadoras de serviços especializados de alta complexidade.
072.1.06 - Assessoramento técnico às equipes municipais na execução de serviços projetos, programas e benefícios da
Proteção Social Especial.
072.1.07 - Melhoria da prestação dos serviços de Proteção Social Especial.
072.1.08 - Manutenção da oferta de serviços especializados de alta complexidade.
072.1.09 - Manutenção da oferta de serviços da Proteção Social Especial.
Programa

073 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Iniciativas

073.1.01 - Assessoramento à gestão municipal na Política de Assistência Social.
073.1.02 - Ampliação da capacidade de monitoramento e avaliação da Gestão do SUAS.
Eixo

5 - CEARÁ DO CONHECIMENTO
Programa

006 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO
Iniciativas

006.1.05 - Projetos curriculares que promovam a sustentabilidade socioambiental, a valorização da cultura afro-brasileira e
indígena, a igualdade étnico-racial e de Gênero, o respeito à diversidade sexual e à dignidade humana desenvolvidos em todas
as escolas.
Programa

044 - PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA CEARENSE
Iniciativas

044.1.01 - Ampliação das ações culturais na linguagem da música.
044.1.02 - Ampliação das ações culturais na linguagem da dança.
044.1.03 - Ampliação das ações culturais na linguagem do teatro.
044.1.06 - Ampliação das ações culturais na linguagem da literatura.
044.1.11 - Formação de artistas e produtores nas diversas linguagens culturais.
044.1.13 - Expansão da Rede de Pontos de Cultura.
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Eixo

6 - CEARÁ SAUDÁVEL
Programa

057 - ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE
Iniciativas

057.1.18 - Realização de ações voltadas à atenção à saúde da mulher.
Programa

076 - GESTÃO DO TRABALHO, DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA SAÚDE
Iniciativas

076.1.14 - Promoção de práticas de integração ensino-serviço.
076.1.15 - Ampliação do acesso dos trabalhadores da saúde à Educação Permanente em Saúde.
076.1.18 - Apoio a realização de atividades docentes em saúde.
076.1.28 - Promoção de educação permanente para atenção à saúde do homem.
Eixo

7 - CEARÁ PACÍFICO
Programa

007 - SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ
Iniciativas

007.1.01 - Manutenção da oferta dos serviços voltados à preservação dos direitos das crianças, adolescentes, mulheres e
minorias.
Programa

012 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS
Iniciativas

012.1.01 - Promoção do diálogo permanente entre sociedade e Ministério Público.
012.1.03 - Ampliação da atuação ministerial de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
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03 - IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL
Eixo

2 - CEARÁ ACOLHEDOR
Programa

054 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
Iniciativas

054.1.01 - Melhoria do atendimento dos agentes públicos aos grupos vulneráveis.
054.1.02 - Ampliação do controle social e participação democrática e popular nas políticas transversais.
054.1.03 - Promoção da visibilidade dos aspectos socioculturais dos grupos vulneráveis.
054.1.04 - Formação integral para emancipação dos grupos vulneráveis.
054.1.05 - Ampliação de ações para inclusão social e redução da violência.
054.1.08 - Ampliação e disponibilização do conhecimento sobre as dimensões socioeconômicas das pessoas em situação de
vulnerabilidade.
054.1.09 - Promoção da melhoria na implementação das políticas voltadas aos grupos vulneráveis.
Eixo

5 - CEARÁ DO CONHECIMENTO
Programa

006 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO
Iniciativas

006.1.01 - Qualificação da oferta de Educação de Jovens e Adultos para inclusão dos segmentos populacionais não
alfabetizados, daqueles que não concluíram a Educação Básica na idade própria, dos privados de liberdade e das
comunidades terapêuticas de adictos.
006.1.02 - Atendimento diferenciado para estudantes trabalhadores e demais segmentos vulneráveis à reprovação, ao
abandono e à evasão escolar.
006.1.04 - Currículo e gestão diferenciada para escolas do campo, indígenas e quilombolas contemplando suas
especificidades culturais e territoriais.
006.1.05 - Projetos curriculares que promovam a sustentabilidade socioambiental, a valorização da cultura afro-brasileira e
indígena, a igualdade étnico-racial e de Gênero, o respeito à diversidade sexual e à dignidade humana desenvolvidos em todas
as escolas.
006.1.06 - Ampliação da oferta de vagas para comunidades indígenas/ quilombolas e população do campo.
006.1.08 - Readequação dos espaços de aprendizagem aos padrões básicos de funcionamento das escolas diferenciadas
para comunidades indígenas/ quilombolas e população do campo.
Programa

044 - PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA CEARENSE
Iniciativas

044.1.01 - Ampliação das ações culturais na linguagem da música.
044.1.02 - Ampliação das ações culturais na linguagem da dança.
044.1.03 - Ampliação das ações culturais na linguagem do teatro.
044.1.04 - Ampliação das ações culturais na linguagem do audiovisual.
044.1.06 - Ampliação das ações culturais na linguagem da literatura.
044.1.13 - Expansão da Rede de Pontos de Cultura.
Eixo

6 - CEARÁ SAUDÁVEL
Programa

076 - GESTÃO DO TRABALHO, DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA SAÚDE
Iniciativas

076.1.14 - Promoção de práticas de integração ensino-serviço.
076.1.15 - Ampliação do acesso dos trabalhadores da saúde à Educação Permanente em Saúde.
076.1.18 - Apoio a realização de atividades docentes em saúde.
Eixo

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo V - Agendas Transversais

7 - CEARÁ PACÍFICO
Programa

012 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS
Iniciativas

012.1.01 - Promoção do diálogo permanente entre sociedade e Ministério Público.
012.1.03 - Ampliação da atuação ministerial de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
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04 - PROMOÇÃO DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO DE RUA
Eixo

2 - CEARÁ ACOLHEDOR
Programa

054 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
Iniciativas

054.1.01 - Melhoria do atendimento dos agentes públicos aos grupos vulneráveis.
054.1.03 - Promoção da visibilidade dos aspectos socioculturais dos grupos vulneráveis.
054.1.04 - Formação integral para emancipação dos grupos vulneráveis.
054.1.06 - Ampliação da rede de defesa de direitos humanos dos grupos vulneráveis.
054.1.07 - Ampliação do atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.
054.1.08 - Ampliação e disponibilização do conhecimento sobre as dimensões socioeconômicas das pessoas em situação de
vulnerabilidade.
054.1.09 - Promoção da melhoria na implementação das políticas voltadas aos grupos vulneráveis.
Programa

072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Iniciativas

072.1.01 - Ampliação de oferta de serviços especializados de média complexidade.
Eixo

7 - CEARÁ PACÍFICO
Programa

012 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS
Iniciativas

012.1.01 - Promoção do diálogo permanente entre sociedade e Ministério Público.
012.1.03 - Ampliação da atuação ministerial de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Programa

085 - PROTEÇÃO CONTRA O USO PREJUDICIAL DE DROGAS
Iniciativas

085.1.03 - Prestação de serviços de tratamento e acolhimento no âmbito das drogas.
085.1.06 - Melhoria da prestação de serviços no âmbito das drogas.
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05 - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Eixo

1 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS
Programa

070 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS
Iniciativas

070.1.08 - Promoção da prestação de assistência a portadores de necessidades especiais.
Eixo

2 - CEARÁ ACOLHEDOR
Programa

005 - GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Iniciativas

005.1.04 - Realização de atendimentos em ações de cidadania.
Programa

054 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
Iniciativas

054.1.02 - Ampliação do controle social e participação democrática e popular nas políticas transversais.
054.1.03 - Promoção da visibilidade dos aspectos socioculturais dos grupos vulneráveis.
054.1.04 - Formação integral para emancipação dos grupos vulneráveis.
054.1.09 - Promoção da melhoria na implementação das políticas voltadas aos grupos vulneráveis.
Programa

072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Iniciativas

072.1.01 - Ampliação de oferta de serviços especializados de média complexidade.
072.1.02 - Apoio à prestação de serviços da Proteção Social Especial.
072.1.03 - Apoio a entidades sociais na prestação do atendimento a pessoas em situação de risco pessoal e social.
072.1.05 - Melhoria da estrutura das unidades prestadoras de serviços especializados de alta complexidade.
072.1.06 - Assessoramento técnico às equipes municipais na execução de serviços projetos, programas e benefícios da
Proteção Social Especial.
072.1.07 - Melhoria da prestação dos serviços de Proteção Social Especial.
072.1.08 - Manutenção da oferta de serviços especializados de alta complexidade.
072.1.09 - Manutenção da oferta de serviços da Proteção Social Especial.
Programa

073 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Iniciativas

073.1.01 - Assessoramento à gestão municipal na Política de Assistência Social.
073.1.02 - Ampliação da capacidade de monitoramento e avaliação da Gestão do SUAS.
Programa

080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Iniciativas

080.1.03 - Melhoria da prestação dos serviços de Proteção Social Básica.
080.1.04 - Apoio ao atendimento a pessoas com deficiência em situação de risco pessoal e social.
080.1.07 - Manutenção da oferta de serviços da Proteção Social Básica.
Eixo

3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES
Programa

040 - MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Iniciativas

040.1.09 - Promoção da acessibilidade para pessoas idosas e com deficiência nos equipamentos e espaços públicos.
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Programa

078 - INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR
Iniciativas

078.1.01 - Atendimento integrado aos trabalhadores pelo Sistema Público de Emprego.
078.1.02 - Ampliação das oportunidades de prestação de serviços para trabalhadores autônomos.
078.1.03 - Ampliação das oportunidades de qualificação profissional às pessoas socialmente vulneráveis.
078.1.04 - Oferta permanente dos serviços de atendimento ao trabalhador.
Eixo

5 - CEARÁ DO CONHECIMENTO
Programa

006 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO
Iniciativas

006.1.03 - Atendimento educacional às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação.
006.1.07 - Acessibilidade arquitetônica nas escolas da educação básica para atender pessoas com deficiência.
006.1.09 - Qualificação de docentes, pais e responsáveis para atendimento às pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
Programa

044 - PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA CEARENSE
Iniciativas

044.1.01 - Ampliação das ações culturais na linguagem da música.
044.1.02 - Ampliação das ações culturais na linguagem da dança.
044.1.03 - Ampliação das ações culturais na linguagem do teatro.
044.1.04 - Ampliação das ações culturais na linguagem do audiovisual.
044.1.06 - Ampliação das ações culturais na linguagem da literatura.
044.1.11 - Formação de artistas e produtores nas diversas linguagens culturais.
044.1.12 - Difusão e intercâmbio da arte e cultura cearense nos cenários regional, nacional e internacional.
044.1.13 - Expansão da Rede de Pontos de Cultura.
Programa

061 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA, DA DIFUSÃO TECNOLÓGICA, E DA CULTURA DE INOVAÇÃO
Iniciativas

061.1.12 - Apoio ao desenvolvimento de tecnologias assistivas.
Programa

071 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Iniciativas

071.1.08 - Melhoria da estrutura das instituições de ensino superior.
Eixo

6 - CEARÁ SAUDÁVEL
Programa

055 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS
Iniciativas

055.1.03 - Promoção de ações voltadas à ampliação da resolutividade do sistema regional de saúde.
Programa

057 - ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE
Iniciativas

057.1.01 - Promoção da assistência social às pessoas com necessidades especiais.
057.1.20 - Manutenção da oferta de serviços da rede de atenção psicossocial nas regiões de saúde.
057.1.34 - Manutenção da oferta dos serviços ambulatoriais de urgência e emergência.
Programa

076 - GESTÃO DO TRABALHO, DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA SAÚDE
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Iniciativas

076.1.02 - Promoção da formação profissional em saúde.
076.1.14 - Promoção de práticas de integração ensino-serviço.
076.1.15 - Ampliação do acesso dos trabalhadores da saúde à Educação Permanente em Saúde.
076.1.18 - Apoio a realização de atividades docentes em saúde.
076.1.30 - Promoção de educação permanente para atenção à saúde da pessoa com deficiência.
Eixo

7 - CEARÁ PACÍFICO
Programa

012 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS
Iniciativas

012.1.01 - Promoção do diálogo permanente entre sociedade e Ministério Público.
012.1.03 - Ampliação da atuação ministerial de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
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06 - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA
Eixo

1 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS
Programa

070 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS
Iniciativas

070.1.02 - Promoção de ações voltadas à qualidade de vida do servidor público inativo e pensionistas.
Eixo

2 - CEARÁ ACOLHEDOR
Programa

054 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
Iniciativas

054.1.02 - Ampliação do controle social e participação democrática e popular nas políticas transversais.
054.1.03 - Promoção da visibilidade dos aspectos socioculturais dos grupos vulneráveis.
054.1.04 - Formação integral para emancipação dos grupos vulneráveis.
Programa

072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Iniciativas

072.1.01 - Ampliação de oferta de serviços especializados de média complexidade.
072.1.02 - Apoio à prestação de serviços da Proteção Social Especial.
072.1.03 - Apoio a entidades sociais na prestação do atendimento a pessoas em situação de risco pessoal e social.
072.1.04 - Ampliação da oferta de serviços especializados de alta complexidade.
072.1.05 - Melhoria da estrutura das unidades prestadoras de serviços especializados de alta complexidade.
072.1.06 - Assessoramento técnico às equipes municipais na execução de serviços projetos, programas e benefícios da
Proteção Social Especial.
072.1.07 - Melhoria da prestação dos serviços de Proteção Social Especial.
072.1.08 - Manutenção da oferta de serviços especializados de alta complexidade.
072.1.09 - Manutenção da oferta de serviços da Proteção Social Especial.
Programa

073 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Iniciativas

073.1.01 - Assessoramento à gestão municipal na Política de Assistência Social.
073.1.02 - Ampliação da capacidade de monitoramento e avaliação da Gestão do SUAS.
Programa

080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Iniciativas

080.1.02 - Apoio ao atendimento a pessoas idosas em situação de risco pessoal e social.
080.1.03 - Melhoria da prestação dos serviços de Proteção Social Básica.
080.1.07 - Manutenção da oferta de serviços da Proteção Social Básica.
Eixo

3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES
Programa

040 - MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Iniciativas

040.1.09 - Promoção da acessibilidade para pessoas idosas e com deficiência nos equipamentos e espaços públicos.
Eixo

5 - CEARÁ DO CONHECIMENTO
Programa

045 - PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE
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045.1.07 - Promoção de ações de valorização dos Tesouros Vivos da Cultura Cearense.
Eixo

6 - CEARÁ SAUDÁVEL
Programa

057 - ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE
Iniciativas

057.1.13 - Ampliação da oferta dos serviços ambulatoriais de urgência e emergência.
057.1.16 - Ampliação e estruturação da oferta do serviço móvel de urgência e emergência.
057.1.17 - Manutenção da oferta de serviço móvel de urgência.
057.1.21 - Realização de ações voltadas à atenção à saúde do homem.
057.1.29 - Realização de ações voltadas à saúde do idoso.
057.1.30 - Ampliação da oferta de serviços de atenção à saúde à pessoa idosa.
Programa

076 - GESTÃO DO TRABALHO, DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA SAÚDE
Iniciativas

076.1.01 - Promoção da melhoria contínua da força de trabalho nos sistemas e serviços de saúde.
076.1.02 - Promoção da formação profissional em saúde.
076.1.14 - Promoção de práticas de integração ensino-serviço.
076.1.15 - Ampliação do acesso dos trabalhadores da saúde à Educação Permanente em Saúde.
076.1.18 - Apoio a realização de atividades docentes em saúde.
076.1.33 - Promoção de educação permanente para atenção à saúde do idoso.
Eixo

7 - CEARÁ PACÍFICO
Programa

012 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS
Iniciativas

012.1.01 - Promoção do diálogo permanente entre sociedade e Ministério Público.
012.1.03 - Ampliação da atuação ministerial de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
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07 - INCLUSÃO E DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBT
Eixo

2 - CEARÁ ACOLHEDOR
Programa

054 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
Iniciativas

054.1.01 - Melhoria do atendimento dos agentes públicos aos grupos vulneráveis.
054.1.02 - Ampliação do controle social e participação democrática e popular nas políticas transversais.
054.1.03 - Promoção da visibilidade dos aspectos socioculturais dos grupos vulneráveis.
054.1.04 - Formação integral para emancipação dos grupos vulneráveis.
054.1.05 - Ampliação de ações para inclusão social e redução da violência.
054.1.06 - Ampliação da rede de defesa de direitos humanos dos grupos vulneráveis.
054.1.07 - Ampliação do atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.
054.1.08 - Ampliação e disponibilização do conhecimento sobre as dimensões socioeconômicas das pessoas em situação de
vulnerabilidade.
054.1.09 - Promoção da melhoria na implementação das políticas voltadas aos grupos vulneráveis.
Programa

072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Iniciativas

072.1.01 - Ampliação de oferta de serviços especializados de média complexidade.
072.1.02 - Apoio à prestação de serviços da Proteção Social Especial.
Eixo

5 - CEARÁ DO CONHECIMENTO
Programa

006 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO
Iniciativas

006.1.01 - Qualificação da oferta de Educação de Jovens e Adultos para inclusão dos segmentos populacionais não
alfabetizados, daqueles que não concluíram a Educação Básica na idade própria, dos privados de liberdade e das
comunidades terapêuticas de adictos.
006.1.02 - Atendimento diferenciado para estudantes trabalhadores e demais segmentos vulneráveis à reprovação, ao
abandono e à evasão escolar.
006.1.05 - Projetos curriculares que promovam a sustentabilidade socioambiental, a valorização da cultura afro-brasileira e
indígena, a igualdade étnico-racial e de Gênero, o respeito à diversidade sexual e à dignidade humana desenvolvidos em todas
as escolas.
Programa

044 - PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA CEARENSE
Iniciativas

044.1.01 - Ampliação das ações culturais na linguagem da música.
044.1.02 - Ampliação das ações culturais na linguagem da dança.
044.1.03 - Ampliação das ações culturais na linguagem do teatro.
044.1.04 - Ampliação das ações culturais na linguagem do audiovisual.
044.1.06 - Ampliação das ações culturais na linguagem da literatura.
044.1.11 - Formação de artistas e produtores nas diversas linguagens culturais.
044.1.13 - Expansão da Rede de Pontos de Cultura.
Eixo

6 - CEARÁ SAUDÁVEL
Programa

076 - GESTÃO DO TRABALHO, DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA SAÚDE
Iniciativas

076.1.02 - Promoção da formação profissional em saúde.
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076.1.14 - Promoção de práticas de integração ensino-serviço.
076.1.15 - Ampliação do acesso dos trabalhadores da saúde à Educação Permanente em Saúde.
076.1.18 - Apoio a realização de atividades docentes em saúde.
Eixo

7 - CEARÁ PACÍFICO
Programa

012 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS
Iniciativas

012.1.01 - Promoção do diálogo permanente entre sociedade e Ministério Público.
012.1.03 - Ampliação da atuação ministerial de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
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08 - PROMOÇÃO DE DIREITOS PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Eixo

2 - CEARÁ ACOLHEDOR
Programa

054 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
Iniciativas

054.1.01 - Melhoria do atendimento dos agentes públicos aos grupos vulneráveis.
054.1.02 - Ampliação do controle social e participação democrática e popular nas políticas transversais.
054.1.03 - Promoção da visibilidade dos aspectos socioculturais dos grupos vulneráveis.
054.1.04 - Formação integral para emancipação dos grupos vulneráveis.
054.1.07 - Ampliação do atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.
Programa

072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Iniciativas

072.1.01 - Ampliação de oferta de serviços especializados de média complexidade.
072.1.02 - Apoio à prestação de serviços da Proteção Social Especial.
072.1.03 - Apoio a entidades sociais na prestação do atendimento a pessoas em situação de risco pessoal e social.
072.1.04 - Ampliação da oferta de serviços especializados de alta complexidade.
072.1.05 - Melhoria da estrutura das unidades prestadoras de serviços especializados de alta complexidade.
072.1.06 - Assessoramento técnico às equipes municipais na execução de serviços projetos, programas e benefícios da
Proteção Social Especial.
072.1.07 - Melhoria da prestação dos serviços de Proteção Social Especial.
072.1.08 - Manutenção da oferta de serviços especializados de alta complexidade.
072.1.09 - Manutenção da oferta de serviços da Proteção Social Especial.
Programa

073 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Iniciativas

073.1.01 - Assessoramento à gestão municipal na Política de Assistência Social.
073.1.02 - Ampliação da capacidade de monitoramento e avaliação da Gestão do SUAS.
Programa

075 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
Iniciativas

075.1.01 - Melhoria da prestação dos serviços nas unidades do sistema socioeducativo do Estado.
075.1.02 - Ampliação da oferta de vagas no sistema de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas.
075.1.03 - Melhoria da estrutura das unidades de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
075.1.04 - Manutenção da oferta de serviços de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
075.1.05 - Formação e qualificação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
Programa

080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Iniciativas

080.1.01 - Apoio ao atendimento as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.
080.1.03 - Melhoria da prestação dos serviços de Proteção Social Básica.
080.1.06 - Atendimento a crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e social.
080.1.07 - Manutenção da oferta de serviços da Proteção Social Básica.
080.1.08 - Apoio à ampliação do atendimento a crianças, adolescentes, jovens e suas famílias em situação de risco pessoal e
social.
Eixo

5 - CEARÁ DO CONHECIMENTO
Programa
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006 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO
Iniciativas

006.1.01 - Qualificação da oferta de Educação de Jovens e Adultos para inclusão dos segmentos populacionais não
alfabetizados, daqueles que não concluíram a Educação Básica na idade própria, dos privados de liberdade e das
comunidades terapêuticas de adictos.
006.1.02 - Atendimento diferenciado para estudantes trabalhadores e demais segmentos vulneráveis à reprovação, ao
abandono e à evasão escolar.
006.1.04 - Currículo e gestão diferenciada para escolas do campo, indígenas e quilombolas contemplando suas
especificidades culturais e territoriais.
Programa

008 - ACESSO E APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS E JOVENS NA IDADE ADEQUADA
Iniciativas

008.1.01 - Desenvolvimento de ações para promoção da aprendizagem na idade adequada.
008.1.02 - Premiação dos alunos e escolas com melhor desempenho no SPAECE.
008.1.03 - Implantação dos Centros de Educação Infantil - CEIs.
008.1.04 - Qualificação da oferta municipal de Educação Infantil.
008.1.05 - Ampliação da oferta de escolas de ensino fundamental da rede municipal.
008.1.06 - Readequação dos espaços de aprendizagem aos padrões básicos de funcionamento das escolas de ensino
fundamental da rede municipal.
Programa

020 - ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Iniciativas

020.1.01 - Ampliação da oferta de Ensino Integrado à Educação Profissional.
020.1.06 - Apoio às atividades de formação profissional dos alunos.
Programa

023 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Iniciativas

023.1.11 - Ampliação da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica.
Programa

044 - PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA CEARENSE
Iniciativas

044.1.11 - Formação de artistas e produtores nas diversas linguagens culturais.
044.1.13 - Expansão da Rede de Pontos de Cultura.
044.1.22 - Ampliação ao acesso e inserção de jovens e crianças nas atividades culturais.
Eixo

6 - CEARÁ SAUDÁVEL
Programa

055 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS
Iniciativas

055.1.01 - Auditoria e controle do Sistema Único de Saúde nas regiões de saúde.
Programa

057 - ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE
Iniciativas

057.1.15 - Realização de ações voltadas à alimentação e nutrição para gestantes e crianças.
057.1.26 - Realização de ações voltadas à saúde do adolescente.
057.1.28 - Realização de ações voltadas à saúde da criança.
057.1.32 - Promoção da atenção primária à saúde.
057.1.33 - Ampliação da oferta dos serviços de atenção primária à saúde.
Programa

076 - GESTÃO DO TRABALHO, DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA SAÚDE
Iniciativas
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076.1.02 - Promoção da formação profissional em saúde.
076.1.14 - Promoção de práticas de integração ensino-serviço.
076.1.15 - Ampliação do acesso dos trabalhadores da saúde à Educação Permanente em Saúde.
076.1.18 - Apoio a realização de atividades docentes em saúde.
076.1.32 - Promoção de educação permanente para atenção à saúde da criança.
Eixo

7 - CEARÁ PACÍFICO
Programa

003 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA
Iniciativas

003.1.02 - Promoção da formação profissional para novos integrantes da Segurança Pública.
Programa

007 - SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ
Iniciativas

007.1.01 - Manutenção da oferta dos serviços voltados à preservação dos direitos das crianças, adolescentes, mulheres e
minorias.
Programa

012 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS
Iniciativas

012.1.01 - Promoção do diálogo permanente entre sociedade e Ministério Público.
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09 - POLÍTICA DE MEMÓRIA
Eixo

2 - CEARÁ ACOLHEDOR
Programa

054 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
Iniciativas

054.1.01 - Melhoria do atendimento dos agentes públicos aos grupos vulneráveis.
054.1.02 - Ampliação do controle social e participação democrática e popular nas políticas transversais.
054.1.03 - Promoção da visibilidade dos aspectos socioculturais dos grupos vulneráveis.
054.1.09 - Promoção da melhoria na implementação das políticas voltadas aos grupos vulneráveis.
Eixo

5 - CEARÁ DO CONHECIMENTO
Programa

045 - PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE
Iniciativas

045.1.06 - Realização de eventos de promoção e divulgação do patrimônio de interesse histórico, artístico e cultural do Estado.
045.1.07 - Promoção de ações de valorização dos Tesouros Vivos da Cultura Cearense.
045.1.11 - Ampliação dos eventos de educação museal e patrimonial.
045.1.17 - Apoio a projetos de preservação, recuperação e restauração de patrimônio material e imaterial municipal ou privado.
Eixo

7 - CEARÁ PACÍFICO
Programa

012 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS
Iniciativas

012.1.01 - Promoção do diálogo permanente entre sociedade e Ministério Público.
012.1.03 - Ampliação da atuação ministerial de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
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10 - CONVIVÊNCIA COM A SECA
Eixo

2 - CEARÁ ACOLHEDOR
Programa

030 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO
Iniciativas

030.1.06 - Prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural.
Programa

033 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Iniciativas

033.1.01 - Viabilização das adesões de agricultores ao garantia safra.
033.1.02 - Promoção de acesso à água para produção de alimentos.
033.1.03 - Apoio à cadeia produtiva da pecuária leiteira de base familiar com aquisição de sua produção.
033.1.04 - Prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural
033.1.05 - Distribuição de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional.
Eixo

3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES
Programa

029 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR
Iniciativas

029.1.01 - Apoio ao desenvolvimento de oleaginosas.
029.1.02 - Apoio à implantação de projetos hidroagrícolas.
029.1.06 - Implementação de práticas agrícolas de convivência com o semiárido e transição agroecológica.
029.1.10 - Apoio à implantação de projetos produtivos de irrigação.
029.1.12 - Classificação de produtos de origem vegetal.
029.1.17 - Apoio à realização de feiras agropecuárias da agricultura familiar.
029.1.18 - Comercialização de produtos hortifrutigranjeiros.
029.1.19 - Distribuição de equipamentos, utensílios e semoventes para apoio às cadeias produtivas da pecuária.
029.1.20 - Prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural.
029.1.21 - Manutenção dos postos de classificação vegetal.
Programa

031 - INCLUSÃO ECONÔMICA E ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL
Iniciativas

031.1.01 - Promoção da inserção produtiva de agricultores familiares com financiamento de projetos.
031.1.02 - Prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural.
031.1.03 - Implantação de projetos produtivos em assentamentos e reassentamentos estaduais, comunidades tradicionais e
áreas especiais.
031.1.04 - Formação e qualificação técnica, gerencial e organizacional de agricultores familiares.
031.1.05 - Apoio à implantação de projetos produtivos sustentáveis.
031.1.06 - Desenvolvimento de capacidades para famílias da agricultura familiar.
Programa

034 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA
Iniciativas

034.1.04 - Repovoamento de coleções d'águas.
Programa

035 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO
Iniciativas

035.1.05 - Melhoria dos processos de produção agrícola.
Eixo
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4 - CEARÁ SUSTENTÁVEL
Programa

016 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS
Iniciativas

016.1.01 - Ampliação e garantia da capacidade de acumulação hídrica.
016.1.02 - Ampliação e garantia da capacidade de transferência hídrica.
016.1.03 - Construção do Cinturão das Águas do Ceará - CAC.
016.1.04 - Ampliação e garantia da captação de água subterrânea.
016.1.05 - Ampliação da infraestrutura de abastecimento de água às comunidades difusas.
016.1.06 - Planejamento de ações de aumento da oferta hídrica.
016.1.08 - Manutenção dos serviços de acompanhamento e fiscalização de obras hídricas.
Programa

017 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Iniciativas

017.1.01 - Promoção da preservação dos corpos hídricos.
017.1.02 - Ampliação do conhecimento sobre a garantia da oferta e a qualidade da água.
017.1.03 - Readequação, modernização e fortalecimento da gestão, monitoramento e fiscalização dos recursos hídricos.
017.1.04 - Promoção e difusão de informações e tecnologias para o uso racional e sustentável da água.
Eixo

5 - CEARÁ DO CONHECIMENTO
Programa

006 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO
Iniciativas

006.1.05 - Projetos curriculares que promovam a sustentabilidade socioambiental, a valorização da cultura afro-brasileira e
indígena, a igualdade étnico-racial e de Gênero, o respeito à diversidade sexual e à dignidade humana desenvolvidos em todas
as escolas.
Eixo

6 - CEARÁ SAUDÁVEL
Programa

032 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL
Iniciativas

032.1.01 - Implementação de solução domiciliar de acesso à água potável.
032.1.03 - Ampliação do serviço de abastecimento de água.
032.1.04 - Melhoria do serviço de abastecimento de água.
032.1.05 - Implementação de solução domiciliar de esgotamento sanitário.
032.1.06 - Prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural.
032.1.08 - Implantação dos serviços de abastecimento de água com esgotamento sanitário simplificado.
Programa

056 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Iniciativas

056.1.03 - Apoio ao desenvolvimento de ações de vigilância em saúde ambiental para a prevenção, redução e eliminação da
exposição humana aos fatores de riscos ambientais.
Eixo

7 - CEARÁ PACÍFICO
Programa

001 - GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES
Iniciativas

001.1.01 - Melhoria das atividades de gestão de riscos e desastres.
001.1.02 - Assistência às vítimas de desastres.
001.1.03 - Promoção da melhoria do atendimento nos serviços de Proteção e Defesa Civil.
001.1.04 - Promoção da inclusão de agentes e da sociedade no contexto nacional e regional de Proteção e Defesa Civil.

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo V - Agendas Transversais

001.1.05 - Recuperação de cenários de desastres.
001.1.06 - Promoção de ações de redução de risco de desastres em cenários vulneráveis.
001.1.07 - Apoio às famílias vítimas de áreas colapsadas por desastres.
Programa

012 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS
Iniciativas

012.1.01 - Promoção do diálogo permanente entre sociedade e Ministério Público.
012.1.03 - Ampliação da atuação ministerial de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

