
Instituto de Desenvolvimento Institucional 
das Cidades - IDECI



IDECI 

Criado pela Lei no. 14.881, de 27/01/2011, o IDECI tem
por objetivo:

apoiar institucionalmente os municípios do Estado do Ceará,
por meio da realização de pesquisas, estudos e projetos, 
fortalecendo sua capacidade de formular políticas, prestar serviços 
e fomentar o desenvolvimento local, visando ao desenvolvimento 
urbano ambientalmente sustentável e a uma participação 
democrática da sociedade como valorização da cidadania.

Instituto de Desenvolvimento Institucional das 
Cidades



COMPETÊNCIAS              

I - assessorar as administrações municipais, técnica e financeiramente, nos assuntos 
pertinentes ao desenvolvimento de estudos e projetos de arquitetura e engenharia para 
equipamentos urbanos e habitacionais;

II - prestar assessoria aos municípios no que se refere à organização e gestão, inclusive 
no desenvolvimento de recursos humanos em todas as suas etapas;

III - promover e apoiar, técnica e financeiramente, atividade de Regularização Fundiária 
Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas e de empreendimentos 
construídos pelo Governo do Estado do Ceará e seus órgãos ou entidades vinculadas, 
visando a integrá-los legalmente à cidade, garantindo a democratização do acesso da 
população de baixa renda à terra e à moradia regularizada e urbanizada;

IV - auxiliar a Administração Municipal na área de desenvolvimento urbano, visando à 
promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;



COMPETÊNCIAS              

V - promover a participação de atores das administrações municipais em redes locais, 
regionais, nacionais e internacionais de planejamento e desenvolvimento municipal e 
urbano, promovendo o acesso a informações e comunicações modernas de gestão;

VI - articular com instituições e órgãos estaduais, nacionais e estrangeiros com o objetivo 
de captar recursos a serem utilizados no desenvolvimento de suas competências;

VII - pesquisar práticas de sucessos que possam contribuir para o desenvolvimento 
institucional da Administração Municipal e dos serviços urbanos, promovendo a 
competente divulgação das idéias e práticas para todos os administradores municipais, 
incentivando a sua utilização;

VIII - desenvolver outras atividades inerentes ao seu objetivo.



ORGANOGRAMA



“Fortalecer a capacidade institucional dos municípios do 
Ceará, em planejamento e gestão para executar políticas 
públicas voltadas para o desenvolvimento territorial 
sustentável”

MISSÃO



“Ser referência como instituição pública de assessoria ao 
planejamento à gestão municipal.”

VISÃO DE FUTURO 



MAPA ESTRATÉGICO DO IDECI



PRODUTOS
oElaboração de pesquisas socioeconômicas 
oElaboração de estudos socioeconômicos 

oConsultoria e assessoria para planejamento urbano
oElaboração de projetos estruturantes e de impacto na economia local
o(Praças da Copa: Aracati; Baturité; Crateús; Itapipoca; Jaguaribe; Juazeiro do Norte; Paracuru; 

Quixadá; Sobral e Tauá)
oCapacitação e formação de servidores dos municípios

o(Gestão e Modernização Organizacional; Planejamento, Orçamento e Finanças; Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas; Controle Interno; Desenvolvimento Sustentável; Administrativo 

Financeiro com foco em Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Tecnologia da Informação e 
Comunicação)

oRegularização fundiária
o(20 municipios: Acaraú, Aquiraz, Aracati, Barbalha, Camocim, Canindé, Cascavel, Crateús, Horizonte, 

Icó, Iguatu, Limoeiro, Morada Nova, Pacajus, Pacatuba, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Tauá e 
Tianguá)

oAssessoria tributária aos municípios
oObservatório das Cidades do Ceará

oSistemas básicos de gestão informatizados para os municípios
o(e-cidades Sistema integrado de Gestão Municipal) Customizar o e-cidades; e no segundo momento
Implantar por módulo nos municípios cearenses..

oDesenvolvimento de metodologias de planejamento urbano e regional
oPropostas de ocupação territorial para as áreas de interesse especial

oAssessoria na elaboração de projetos para captação de recursos



CONTATOS
Jocélia Ligia da Cunha Silva Castro

Presidente
jocelia.silva@ideci.ce.gov.bR

3101 1299 
 

Marcella Costa de Andrade - Procuradoria Jurídica 
marcella.andrade@ideci.ce.gov.br 

3101 1194

Maria Esther Frota Cristino - Diretoria de Apoio Institucional 
lily.frota@ideci.ce.gov.br

3101 1187

Napoleão Ferreira  - Diretoria de Apoio a Projetos  
 napoleao.ferreira@ideci.ce.gov.br

3101 1193

George Lopes Braga - Diretoria Financeira
george.braga@ideci.ce.gov.br 

3101 1307
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