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CAPÍTULO I – DESEMPENHO ESTADUAL
Indicadores de Governo do Eixo Ceará Saudável – 2006-2015
Indicador

Unidade 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

População urbana beneficiada
com rede de esgotamento
sanitário
População urbana beneficiada
com rede de abastecimento de
água

%

37,10 34,21 35,14 35,85 37,23 37,05 37,82 38,59 38,70 37,5

%

91,60 96,92 97,00 97,26 97,59 97,70 97,82 97,95 98,00 95,4

Fonte: SCIDADES – Coordenadoria de Saneamento Ambiental - Cosan.
* Dados parciais até setembro.
Consideradas as populações beneficiadas pela Cagece, cujo cálculo é baseado na população coberta, e populações beneficiadas por
Sistemas Autônomos de Água e Esgoto - SAAEs e Prefeituras Municipais.

Os indicadores acima são de grande importância não somente para as políticas públicas em saneamento, mas também influem no nível de saúde do Estado.
A cobertura da rede de abastecimento de água para a população urbana apresentouse crescente até o ano de 2014, quando registrou um percentual de 98%, encon trando-se próxima da universalização. O ano de 2015 não acompanhou essa tendência, sendo observado um decréscimo no indicador.
O mesmo comportamento foi observado no percentual da população urbana beneficiada com rede de esgotamento sanitário. Apesar da melhoria contínua no período
analisado, exceto 2015, esse percentual ainda se encontra abaixo de 40%.
Vale ressaltar que o valor dos indicadores para 2015 é parcial, pois foi obtido através
de dados de população beneficiada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará –
Cagece, até setembro/2015, e por dados de população beneficiada pelos Sistemas
Autônomos

de

Água

e

Esgoto

–

SAAEs

e

Prefeituras

Municipais,

até

dezembro/2014.
É importante destacar que o indicador é influenciado tanto pelo crescimento da população, quanto pela quantidade de investimentos no setor. Sendo assim, o decréscimo observado não representa retrocesso nas redes já construídas.

.
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Indicadores de Governo do Eixo Ceará Sustentável – 2006-2015
Indicador

Unidade 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

População urbana da RMF com
destinação final adequada de
resíduos sólidos

%

94,7

População urbana do interior
(CE exceto RMF) com
destinação final adequada de
resíduos sólidos

%

5,82 5,89 6,12 6,41 6,43 6,88 6,11 7,15

95

96,2 94,4 94,4 96,3 91,4 92,7 88,9 88,8

6,3

6,7

Fonte: SCIDADES – Coordenadoria de Saneamento Ambiental - Cosan.
*Dados parciais até 1° de julho de 2015. Fonte: Estimativa IBGE – 2015

A manutenção do contexto mais recente para a destinação final de resíduos sólidos na
Região Metropolitana de Fortaleza – RMF faz com que a população beneficiada com
este tipo de serviço tenha permanecido praticamente a mesma, passando de 88,9%
da população urbana com destinação adequada de resíduos sólidos em 2014 para
88,8%, em 2015.
Em relação aos anos anteriores, a queda deste índice é decorrente da perda do status
de aterro sanitário para estruturas que passaram a operar inadequadamente. Além
disso, a inclusão de novos municípios sem aterros sanitários na composição da RMF
resultou na queda do percentual da população atendida.
Quanto ao indicador que reflete a população residente nas áreas urbanas dos
municípios do interior beneficiada com destinação de resíduos sólidos em aterros
sanitários, em 2015 houve uma pequena melhora em relação à 2014, passando de
6,3% para os atuais 6,7%. Entretanto, esta evolução não ocorreu em função da
construção de novos empreendimentos, mas pelo uso compartilhado de aterros já
existentes por municípios vizinhos.
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CAPÍTULO II – DESEMPENHO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

As estratégias da atuação governamental para as cidades cearenses têm o desafio de contribuir para o seu crescimento ordenado, por meio de um conjunto
de políticas públicas de saneamento básico, habitação de interesse social, estruturação e mobilidade urbana, trânsito e transporte, e da articulação de outras
políticas afins que contribuam para o seu desenvolvimento.
Incluem, ainda, a execução de ações em regiões de interesse estratégico do
Estado, a exemplo da RMF, Cariri, Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú que objetivam o desenvolvimento urbano e regional.
A gestão de tais estratégias é realizada pela Secretaria das Cidades, por meio
das entidades vinculadas, Companhia de Água e Esgoto do Estado – Cagece,
Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará – Ideci, Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos – Metrofor e Departamento
Estadual de Trânsito – Detran, e a escuta da sociedade é realizada institucionalmente por meio do Conselho Estadual das Cidades – ConCidades-CE.
CEARÁ ACOLHEDOR
Indicadores do Painel de Controle 2010-2015
Indicador
Famílias
atendidas com
habitação (com
e sem aporte)

Unidade
nº

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

2.117

4.381

8.877

6.392

5.722

3.643

31.132

Fonte: SCIDADES – Coordenadoria de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social – Cdhis e Unidade de
Gerenciamento do Projeto de Desenvolvimento Urbano da Região Metropolitana de Fortaleza – UGP-RMF.
Notas:
1. Os dados de 2015 do indicador “Famílias atendidas com habitação” são parciais até novembro.
2. Os dados 2011 a 2014 do indicador “Famílias atendidas com habitação” sofreram correções, inclusive em
relação aos dados do Painel de Controle do Governo. Em 2011 trata-se de correção e de 2012 a 2014 trata-se da
inserção de unidades habitacionais entregues no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV no
Ceará, nas quais o Governo do Estado do Ceará não participou com aportes financeiros, porém participou das
discussões para o fomento da produção habitacional em todo o Estado, em parceria com as instituições financeiras
operadoras deste programa.

O indicador “Famílias atendidas com habitação” refere-se ao somatório das
famílias beneficiadas com entrega de unidades habitacionais de interesse social
em projetos com e sem aporte financeiro do Estado do Ceará.
O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria das Cidades, empreen-
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deu esforços para mobilizar os agentes relacionados com o desenvolvimento
do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV do Governo Federal (Lei Federal nº 11.977/2009, posteriormente alterada pela Lei Federal nº 12.424/2011),
com o objetivo de incrementar o seu desempenho no Estado e reduzir o déficit
habitacional.
A criação de um Comitê Interinstitucional em 2011, de iniciativa da Secretaria, e
a utilização do mecanismo de aporte de recursos pelo Estado (autorizado pela
Lei Estadual nº 15.143/2012), em complemento aos recursos federais, foram
instrumentos que possibilitaram o incremento na política habitacional em todo o
Estado do Ceará.
A inserção de unidades habitacionais contratadas e entregues na série histórica,
mesmo sem participação financeira do Estado do Ceará foi motivada pela
relevância do Comitê Interinstitucional, responsável pelo fomento à produção
habitacional com ações conjuntas entre os bancos operadores do PMCMV e
demais órgãos envolvidos.
Relativo ao aporte de recursos pelo Estado do Ceará, como iniciativa à efetivação de políticas sociais integradas de combate à pobreza, o Governo do Esta do no intuito de viabilizar a produção, aquisição e requalificação de unidades
habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV decidiu disponibilizar recursos do Tesouro, por meio do FECOP.
Também contratou operações junto ao Programa de Financiamento de Contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento - CPAC/FGTS, destinado
à complementação de contrapartidas em contratos do PMCMV em que o Estado do Ceará participe como contratante ou interveniente nos termos do art.9º-S
da Resolução 2.827 do Conselho Monetário Nacional, de 05/07/2012, alterada
pelas Resoluções 4.098, de 28/06/2012, 4.158, de 22/11/2012, e 4.182, de
31/01/2013.
No período analisado (2010-2015) foram entregues 31.132 UH em 165
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municípios (6.516 UH na Capital e 24.616 UH no interior), sendo 21.692 UH
(69,68%) referentes a projetos apoiados pelo Estado junto ao PMCMV.
Tabela – Unidades Habitacionais Entregues – Secretaria das Cidades – 2010-2015
Programa / Projeto

2010-2015

Construção de unidades habitacionais em municípios com população de até 50mil habitantes (PMCMV 1– Sub-50)
Construção de unidades habitacionais em municípios com população até 50mil habitantes (PMCMV 2 – Sub-50)
Construção de unidades habitacionais por meio do PMCMV
FAR – Fundo de Arrendamento Residencial
Construção de unidades habitacionais no âmbito do PMCMV
PNHR – Programa Nacional de Habitação Rural
Construção de unidades habitacionais no Projeto Rio Maranguapinho
Construção de unidades habitacionais em parceria com municípios através da Resolução 460 e Programa de Subsídio à
Habitação – PSH / Emergência-Enchentes anos anteriores /
Convênios / PCF / Mutirão-Leilão Habitacional / Projeto IPPOO-Itaitinga / Seleção FNHIS-Fundo Nacional de Habitação
de Interesse Social
TOTAL

%

3.996

12,83%

1.665

5,35%

15.360

49,34%

671

2,16%

3.237

10,40%

6.203

19,92%

31.132

100,00%

Fonte: SCIDADES – Coordenadoria de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social – Cdhis e Unidade de
Gerenciamento do Projeto de Desenvolvimento Urbano da Região Metropolitana de Fortaleza – UGP-RMF.

No período 2010-2015 foram contratadas 61.098UH para 156 municípios,
dentre as quais 55.958UH (91,59%) relacionadas aos projetos de construção de
unidades habitacionais por meio do PMCMV, nas modalidades PMCMV 1 - Sub50 (4.181UH); PMCMV 2 - Sub-50 (2.462UH); PNHR (1.891UH) e FAR
(47.424UH), sendo essa última com 19.128UH na capital e 28.296UH no interior.
O volume de contratações de unidades habitacionais no período foi possível em
decorrência da aprovação da Lei Nº15.143, de 23/04/2012, que autorizou o
Poder Executivo a realizar aporte de recursos financeiros para viabilizar a
produção, aquisição e requalificação de unidades habitacionais no âmbito do
PMCMV (Lei Federal Nº 11.977, de 07/07/2009, alterada pela Lei Nº 12.424, de
16/06/2011).
Para ratificar o interesse do Governo do Estado em apoiar o PMCMV foram
captados, no âmbito do Programa CPAC/FGTS, empréstimos de R$188,74
milhões junto à CAIXA e Banco do Brasil, respectivamente, em operações de
crédito de R$120,49 milhões (em 2013) e R$68,25 milhões (em 2014), e
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empréstimos de R$126,30 milhões em 2014 (CAIXA - R$61,58 milhões e BB R$64,72 milhões).

PROGRAMAS TEMÁTICOS SETORIAIS
PROGRAMA 033 – HABITACIONAL
As ações desenvolvidas por meio deste programa objetivam a oferta de moradia
digna às famílias excluídas dos mecanismos de mercado para a aquisição da
casa própria. Também são ofertadas unidades habitacionais para reassentar
famílias em situação irregular de moradia, a exemplo das ocupações em áreas
de risco ambientalmente degradadas, recuperadas por meio da execução de
projetos especiais urbanos.
O Programa Habitacional é complementado por outras ações, a exemplo da
urbanização e do saneamento básico. Neste contexto, também deve ser
destacada a importância do trabalho social de orientação das comunidades,
objetivando seu desenvolvimento e a melhoria das condições de vida.
Metas Prioritárias – 2015
Metas Prioritárias
2012 – 2015

Programado
Realizado 2015
2015

00521 - Beneficiar 10.000 famílias com unidades habitacionais

17.000

3.031

00002 - Beneficiar 8.256 famílias com unidades habitacionais,
através dos Projetos Rio Maranguapinho, Rio Cocó e Dendê

1.362

612

Fonte: SCIDADES – Coordenadoria de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social – Cdhis e Unidade de
Gerenciamento do Projeto de Desenvolvimento Urbano da Região Metropolitana de Fortaleza – UGP-RMF.
* Dados parciais até novembro.

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS
Unidades Habitacionais


Entrega de 3.031 unidades habitacionais em 53 municípios no apoio aos
projetos de construção de unidades no âmbito do Programa Minha Casa
Minha Vida – PMCMV, nas modalidades PMCMV-2 - Sub-50 (585UH); PNHR
(254UH) e FAR (2.192UH), beneficiando 15.118 pessoas.



Entrega de 612 unidades habitacionais, no âmbito do Projeto Rio
Maranguapinho, no Residencial Aldemir Martins, beneficiando 2.540 pessoas.



Execução de 55% da obra de construção de 128UH no Residencial Santo
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Sátiro, no âmbito do Projeto Rio Maranguapinho.


Execução de 9,52% da obra de construção de 1.080 UH do Residencial
Dendê.



Contratação de 2.721 unidades habitacionais para 33 municípios no apoio aos
projetos de construção de unidades no âmbito PMCMV, nas modalidades
PNHR (153UH) e FAR (2.568UH), das quais 2.336UH na capital e 385UH no
Interior, beneficiando 11.292 pessoas.



Aprovação pelo Ministério das Cidades da migração de 2.670 UH do Projeto
Rio Maranguapinho para o PMCMV, em empreendimentos em construção.

Trabalho Social – Projetos do PMCMV


Elaboração de Projeto de Trabalho Social – PTS do Empreendimento José
Lino da Silveira II, no município de Caucaia, bairro Jurema.



Apoio

ao

agente

financeiro

CAIXA

no

sorteio

de

976

UH

nos

empreendimentos Cidade Jardim II e José Lino da Silveira e assinatura de
contrato pelas famílias.


Entrevista com 1.268 famílias para preenchimento de declaração dos
possíveis beneficiários.



Continuidade do acompanhamento da execução do trabalho social junto a 25
municípios do PMCMV 2-Sub-50.



Continuidade da elaboração de Projeto de Trabalho Social – PTS do
Empreendimento Independência II, no município de Fortaleza, bairro Granja
Lisboa.

Trabalho Social – Projeto Rio Maranguapinho


Realização de trabalho social junto às famílias reassentadas nos Residenciais
Miguel Arraes, Rachel de Queiroz, Lupe de Paula e Leonel Brizola com
capacitação de 5.339 pessoas em 119 atividades, sendo 1.542 pessoas em
17 atividades de Educação Sanitária e Ambiental, 3.188 pessoas em 71
atividades de Mobilização e Organização Comunitária e 609 pessoas em 31
atividades de Geração de Emprego e Renda.

Aluguel Social – Projeto Rio Maranguapinho e Projeto Rio Cocó


Pagamento de 58 benefícios de aluguel social no Projeto Rio Maranguapinho.
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Pagamento de 63 benefícios de aluguel social no Projeto Rio Cocó.

Fogões Sustentáveis


Autorizada a aquisição de 1.500 fogões sustentáveis para atendimento de
1.500 famílias inscritas no CADIB - Cadastro Individual de Beneficiários em 17
municípios do Estado do Ceará (Aracati, Banabuiu, Barreira, Capistrano,
Fortim, Iracema, Irauçuba, Itarema, Itatira, Jaguaribara, Maranguape,
Mulungu, Nova Olinda, Ocara, Pentecoste, Redenção, Santana do Acaraú).



Iniciadas as oficinas de capacitação para as 1.500 famílias selecionadas por
intermédio do CADIB - Cadastro Individual de Beneficiário, para o
recebimento dos Fogões Sustentáveis, com previsão de conclusão para o ano
corrente, em 17 municípios do Estado do Ceará (Aracati, Banabuiu, Barreira,
Capistrano,

Fortim,

Iracema,

Irauçuba,

Itarema,

Itatira,

Jaguaribara,

Maranguape, Mulungu, Nova Olinda, Ocara, Pentecoste, Redenção, Santana
do Acaraú).
CEARÁ DE OPORTUNIDADES
Indicadores do Painel de Controle 2010 – 2015
Indicador

Unidade

2010

2011

2012

2013

2014*

2015**

Vítimas fatais no trânsito por
100.000 habitantes

por 100 mil hab.

19,5

24,51

27,92

30,55

34,54

29,21

9,98

10,76

11,13

11,7

11,82

9,47

Vítimas fatais no
Vítimas fatais no trânsito por
trânsito por 10.000
10.000 veículos
veículos

Fonte: SCIDADES – Departamento Estadual de Trânsito - Detran.
* Valores reais de 2014. Na mensagem governamental 2015 os valores dos indicadores “Vítimas fatais no trânsito por 100.000
habitantes” (33,45) e “Vítimas fatais no trânsito por 10.000 veículos” (11,51) eram dados parciais estimados.
** Valores reais até outubro e valores de novembro e dezembro estimados pela média mensal, tanto nos veículos quanto no
número de habitantes.

No período em análise, os valores dos indicadores “Vítimas fatais no trânsito
por 100.000 habitantes” e “Vítimas fatais no trânsito por 10.000 veículos”
registraram até 2014 o crescente aumento do número de vítimas.
Alguns dos fatores que podem ter contribuído para o aumento dos índices de
acidente de trânsito no período 2010-2014 são as falhas humanas por
desatenção, imperícia e imprudência dos condutores; o crescente aumento da
frota de veículos no Estado (51,42%), que passou de 1.706.361 veículos em
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2010 para 2.583.742 veículos em 2014; o aumento significativo na frota de
motocicletas (60,76%), que passou de 705.091 em 2010 para 1.133.535 em
2014, sendo os motociclistas as principais vítimas de acidentes de trânsito; as
más condições de conservação de trechos de algumas vias públicas, tanto
federais como estaduais; e a falta de manutenção nos sistemas principais dos
veículos.
No período 2015, em relação a 2014, registra-se com base nos dados parciais
de 2015 uma redução de 15,43% no número de vítimas fatais no trânsito por
100.000 habitantes e de 19,89% no número de vítimas fatais no trânsito por
10.000 veículos. Algumas iniciativas que podem ter contribuído para essa
redução estão relacionadas às ações de natureza educativa (campanhas na
mídia, blitzes educativas, escolas de educação para o trânsito); fiscalizatória
(blitzes na capital em alguns municípios do interior, em parceria com a Polícia
Rodoviária Estadual, e implantação de postos de fiscalização rodoviária); e a
melhoria da sinalização de trânsito (sinalização vertical, horizontal, semafórica e
dispositivos de segurança viária).
No intuito de aperfeiçoar o acesso aos serviços foram realizadas, no período
ações de melhoria da infraestrutura administrativa, a exemplo da implantação de
novas sedes regionais.
PROGRAMAS TEMÁTICOS SETORIAIS
PROGRAMA 003 – TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
O Programa tem como objetivo o fortalecimento da infraestrutura de transporte,
compreendendo todos os modais, com ações em infraestrutura metroferroviária,
portuária, aeroportuária e rodoviária, em consonância com o Plano Estadual de
Logística e Transporte do Estado do Ceará.

Metas Prioritárias - 2015
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Programado
2015

Realizado 2015

1.204

1.336*

974

756*

1.489.000

727.012*

00001 - Atender 506.000 usuários/ dia útil, ao final de 2015,
na RMF.

175.000

23.000**

00052 - Atender 5.000 usuários/dia útil ao final de 2015 no
Município de Sobral.

3.000

1.709**

Metas Prioritárias 2012 – 2015
00780 - Sinalizar 3.460 km de vias pavimentadas nas
rodovias estaduais do Ceará
00847 - Promover 2.400 eventos educativos de trânsito
(cursos, palestras, seminários)
00834 - Fiscalizar a frota de veículos e os condutores em
circulação em vias públicas no Estado do Ceará.

Fonte: SCIDADES – Departamento Estadual de Trânsito – Detran e Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos
- Metrofor.
*Dados do Detran reais até outubro e estimados novembro e dezembro.
**Dados do Metrofor parciais até o mês de outubro.

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS
Trânsito


Conclusão da obra de construção da Sede Regional do Detran, em Baturité.



Conclusão da obra de construção da Área de Prática de Direção, em Baturité.



Conclusão das obras de construção de 200 (duzentos) abrigos nas paradas
de ônibus das rodovias estaduais do Ceará.



Execução de 50% da obra de construção da Sede Regional do Detran, no
município de Aracati.



Aquisição de 5 (cinco) veículos para suporte operacional de trânsito.



Realização de 756 eventos educativos de trânsito e campanhas publicitárias
educativas institucionais e atendimento educacional da Escola de Trânsito,
beneficiando diretamente 25.556 mil pessoas.



Implantação de sinalização horizontal e vertical nas rodovias estaduais e de
dispositivos de segurança − 667.394m2 de sinalização horizontal, 11.776m2
de placas verticais, 38.112m2 de defensas metálicas, 15 unidades de colunas
cônicas e 196.970 unidades de tachinhas/tachões, em 1.336km de rodovias
estaduais.



Realização de 7.724 blitze fiscalizatórias na capital e no interior, sendo
fiscalizados 363.506 veículos, apreendidos 42.110 veículos e 6.359 CNHs,
realizadas 8.062 autuações por embriaguez e aplicadas 107.246 multas.



Realização de 5.822 perícias de trânsito em acidentes com danos materiais.



Habilitação de 14.248 novos condutores de veículos automotores.
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Renovação de 285.829 CNHs de condutores de veículos automotores.



Inclusão de 160.034 novos veículos na frota do Estado.



Realização no Projeto de CNH Popular, que atua em 156 municípios:
inscrição de 42.235 novos candidatos com seleção de 10.982 e expedição de
16.375 novas carteiras de habilitação para acesso de pessoas de baixo poder
aquisitivo a primeira CNH.

Transporte Rodoviário


Conclusão de 2 (dois) estudos e pesquisas de natureza técnica, econômica e
jurídica para a implantação do “Bilhete Único Metropolitano” no serviço regular
metropolitano (operado por ônibus) e no serviço regular metropolitano
complementar (operado por microônibus), responsáveis pelo atendimento à
RMF, tendo em vista a integração entre os sistemas de transporte
metropolitano e urbano. Atualmente, esses serviços estão distribuídos em 67
linhas operadas por 10 transportadoras que atenderam em 2015 cerca de 60
milhões de passageiros.



Realização de 152 alterações operacionais das linhas integrantes do serviço
regular interurbano (operado por ônibus) e do serviço regular interurbano
complementar (operado por microônibus), tais como a implantação de novas
ligações, modificações de horários e inclusão de seccionamentos, de forma a
adequar oferta e demanda, para atender os municípios excetuando-se a RMF.
Esses serviços possuem 415 linhas operadas por 31 transportadoras que
atenderam em 2015 cerca de 40 milhões de passageiros.



Aplicação dos reajustes tarifários das 482 linhas intermunicipais interurbanas
e metropolitanas, calculados de acordo com as cláusulas contratuais firmadas
entre o Detran/Ce e as transportadoras delegatárias.



Adequação das características dos veículos que prestam o serviço regular
metropolitano complementar na RMF, para melhoria das condições de
acessibilidade dos usuários com deficiência ou mobilidade reduzida.



Realização de 72 levantamentos de campo e 25 pesquisas junto aos usuários
e operadores dos serviços interurbanos em municípios-pólos, com o objetivo
de diagnosticar problemas no atendimento à demanda e promover as
adequações e ajustes para a melhoria contínua do serviço prestado.

Infraestrutura Ferroviária - Metrô de Fortaleza - Linha Sul
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Execução de 81% das obras civis do viaduto rodoviário da Rua Pe. Cícero, e
liberados os acessos que ligam a Rua Pe. Cícero e a Av. José Bastos.



Início da implantação do sistema de bilhetagem eletrônica.



Início da implantação do sistema de telecomunicações.



Início da implantação do sistema de sinalização e controle de tráfego.



Conclusão da implantação das subestações de São Benedito, do Prédio
Administrativo e do Centro de Controle Operacional da Linha Sul.



Execução de 82% das obras civis das estações Juscelino Kubitschek e Padre
Cícero.



Execução 53,51% das obras complementares da Linha Sul.



Execução 4,56% das obras de acessibilidade das estações da Linha Sul.

Infraestrutura Ferroviária - Metrô de Sobral – Veículos Leves sobre
Trilhos (VLTs)


Continuidade da operação assistida com 2 VLTs, de 8h às 12hs.

Infraestrutura Ferroviária - Metrô de Fortaleza - Veículos Leves sobre
Trilhos (VLTs)


6 (seis) VLTs em operação na Linha Oeste.



7 (sete) VLTs disponibilizados para o operação no Ramal Parangaba
Mucuripe.

PROGRAMA 031 – DESENVOLVIMENTO URBANO
O Programa foi desenvolvido com o objetivo de melhorar a estrutura urbana das
cidades cearenses e requalificá-las, de modo a contribuir com os municípios
para o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar dos
seus habitantes.
Metas Prioritárias - 2015
Metas Prioritárias 2012 – 2015
00125 - Executar 635 intervenções urbanas.
Fonte: SCIDADES – Coordenadoria de Obras Urbanas - Courb.
*Dados parciais até o mês de novembro.

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

14

Programado
2015

Realizado
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Obras Urbanas e Edificações Públicas


Conclusão de 51 obras de pavimentação de vias em 31 municípios,
totalizando 442.608,94m².



Conclusão de 7 construções e 4 reformas de praças públicas.



Conclusão de 1 construção e 2 reformas de prédios públicos.



Conclusão de 2 obras urbanas (iluminação/urbanização de canteiro central).
Tabela – Obras Urbanas no Interior (CE exceto Fortaleza) – Secretaria das Cidades –
2015
Tipo

Quantidade

Municípios

5
10
36
51
4
7
11
2
1
3
2
67

3
7
24
31
3
4
6
2
1
3
2
37*

Asfalto
Paralelo
Pavimentação
Pedra Tosca
Total
Reforma
Praças Públicas/Parques
Construção
Urbanos
Total
Reforma
Prédio Público
Construção
Total
Obras urbanas
Total

Total (m²)
54.687,10
75.188,66
314.181,80
442.608,94
3.986,25
8.549,38
12.535,63
713,65
705,00
1.418,65
3.920,00
460.483,22

Fonte: SCIDADES – Coordenadoria de Obras Urbanas - Courb.
Dados parciais de 2015, até o mês de novembro.
* não corresponde à soma da coluna. Municípios beneficiados com mais de uma obra são contados uma única vez.

Projeto Rio Maranguapinho - Obras de Urbanização


Continuidade da obra de urbanização do trecho II – margem direita - situado
entre a Av. Fernandes Távora e Av. Osório de Paiva, com 4,67km de via
paisagística incluindo calçadões, ciclovia, faixa de rolamento, canteiro e 9
áreas urbanizadas com praças, jardins, áreas de esporte, cultura e lazer,
acumulando execução de 38,01% que beneficia cerca de 7.500 famílias.



Continuidade da obra de urbanização do trecho III-A - margem esquerda situado entre a Av. Osório de Paiva e a Av. Jardim Fluminense, com 2,32km
de via paisagística com calçadões, ciclovia, faixa de rolamento, canteiro e 4
áreas urbanizadas com praças, jardins e áreas de esporte e lazer,
acumulando uma execução de 94,83% que beneficia cerca de 4.000 famílias.



Continuidade da obra de urbanização do trecho III-B - situado entre a Av.
Jardim Fluminense e o Anel Viário, com 6,56 km de via paisagística, sendo
3,21 km na margem esquerda e 3,35 km da margem direita, com calçadões,
ciclovia, faixa de rolamento, canteiro e 7 áreas urbanizadas que incluem
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praças, jardins e áreas de esporte e lazer, acumulando execução de 55,73%,
beneficiando aproximadamente 6.000 famílias.


Iniciada em março/2015 a obra de urbanização do trecho IV – situado entre o
Anel Viário e a Barragem Maranguapinho, com 14,60 km da via paisagística,
sendo 6,8 km na margem esquerda e 7,8 km margem direita, com calçadões,
ciclovia, faixa de rolamento, canteiro e 6 áreas urbanizadas que incluem
praças, jardins e áreas de esporte e lazer, acumulando execução de 13,04%,
beneficiando aproximadamente 561 famílias.

Projeto Rio Maranguapinho - Trabalho Social


Execução de 92% do trabalho social junto às famílias remanescentes na área
da urbanização, com a capacitação de 33.924 pessoas em 134 atividades,
sendo 14.219 pessoas em 60 atividades de Mobilização e Organização
Comunitária, 19.045 em 72 atividades de Educação Sanitária e Ambiental e
30 pessoas em 2 atividades de Geração de Emprego e Renda.

Projeto Rio Maranguapinho - Indenizações


Pagamento de 260 indenizações de benfeitorias, na área da urbanização.

Projeto Rio Cocó – Obras de Urbanização


Continuidade da obra de urbanização do trecho III- margem direita - situado
entre a Av. BR116 e Av. Paulino Rocha, com 3,39 km de via paisagística
incluindo calçadões, ciclovia, faixa de rolamento, canteiro e 8 áreas de
esporte

e

lazer,

acumulando

execução

de

67%

beneficiando

aproximadamente 46 famílias.
Projeto Rio Cocó – Indenizações


Pagamento de 39 indenizações de benfeitorias, na área da urbanização.

Projeto Rio Cocó – Barragem de Controle de Cheias


Iniciada em janeiro/2015, a obra da Barragem Cocó, situada próximo à Av. Val
Paraíso, com 57,46% dos serviços executados.
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PROGRAMA 034 – DESENVOLVIMENTO REGIONAL
O principal objetivo deste programa é reduzir as desigualdades regionais por
meio de ações para a ampliação da infraestrutura urbana, do estímulo ao
desenvolvimento de atividades econômicas endógenas e do fortalecimento
institucional dos municípios, tendo em vista a ampliação da capacidade de
investimento nessas regiões, promovendo, dessa forma, a desconcentração do
desenvolvimento no Estado.
Metas Prioritárias - 2015
Programado
2015

Realizado 2015*

00137 - Executar 10 projetos de melhoria da infraestrutura física das
cidades polo no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Urbano de
Pólos Regionais: Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú.

10

3

00138 - Apoiar 04 projetos para modernização dos sistemas de
registro e formalização de empresas no âmbito do Projeto de
Desenvolvimento Urbano de Pólos Regionais: Vale do Jaguaribe e
Vale do Acaraú.

4

0

00145 - Realizar 11 estudos de fomento ao desenvolvimento
regional: PDRs, Estudos Setoriais e Encontros Regionais, no âmbito
do Projeto de Desenvolvimento Urbano de Pólos Regionais: Vale do
Jaguaribe e Vale do Acaraú.

9

2

01684 - Implementar 79 ações de desenvolvimento Institucionais,
incluindo planejamento da gestão urbana, fiscal e tributária,
transparência e participação popular e gestão de projetos: Vale do
Jaguaribe e Vale do Acaraú.

76

3

00140 – Financiar 14 projetos de infraestrutura física no âmbito do
Projeto de Desenvolvimento Econômico Regional do Ceará: Cidades
do Ceará – Cariri Central

2

7

Metas Prioritárias 2012 – 2015

Fonte: SCIDADES – Unidade de Gerenciamento do Programa Desenvolvimento Urbano de Pólos Regionais – Cidades
do Ceará – Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú; e Unidade de Gerenciamento do Projeto Desenvolvimento Econômico
Regional – Cidades do Ceará – Cariri Central.
* Dados parciais até o mês de outubro.

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS
Projeto de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais – Cidades do
Ceará – Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú


Conclusão da obra de Requalificação da Praça Clodoveu Arruda, em Sobral.



Conclusão da obra de Requalificação da Praça Duque de Caxias (Praça do
Bosque) no município de Sobral.



Conclusão da obra de Requalificação da Praça do Patrocínio, em Sobral.



Execução de 77,91% da obra de Reestruturação da Pavimentação do Centro
Histórico no município de Sobral.
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Execução de 77,52% da obra de Requalificação dos Passeios no Centro
Histórico no município de Sobral.



Execução de 60,37% da obra de Requalificação da Praça da Várzea no
município de Sobral.



Execução de 56,15% da obra de Implantação da Avenida do Contorno Leste
no município de Limoeiro do Norte.



Realização de Fóruns Regionais em Limoeiro do Norte e Sobral visando
otimizar os mecanismos de envolvimento regional e validação dos avanços
dos planos de desenvolvimento regional.



Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação para a Secretaria
das Cidades.



Conclusão de consultoria individual para Modernização Municipal nas cidades
do Projeto.



Realização de curso de capacitação em Elaboração de Plano Municipal de
Saneamento Básico para os municípios do Programa.

Projeto de Desenvolvimento Econômico Regional do Ceará – Cidades do
Ceará – Cariri Central


Conclusão da obra de urbanização dos passeios do centro, no Crato.



Conclusão da obra de urbanização dos passeios do centro, em Barbalha.



Conclusão da obra de construção da Vila da Música, no Crato.



Conclusão da obra do Pórtico, em Farias Brito.



Conclusão da obra de instalação de gradil no Centro Multifuncional do Cariri,
em Juazeiro do Norte.



Conclusão da obra de melhorias de infraestrutura nos geossítios do Geopark
Araripe.



Conclusão da obra complementar de urbanização dos passeios, em Missão
Velha.

PROGRAMA 091 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS CIDADES
As ações deste programa objetivam contribuir para a qualificação da gestão
pública dos municípios cearenses, bem como para o fortalecimento do
planejamento urbano municipal.
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Metas Prioritárias - 2015
Metas Prioritárias 2012 – 2015

Programado
2015

Realizado
2015*

30

44

50

33

3.300

0

01542 - Beneficiar 100 municípios com a execução de projetos de
melhoria da gestão.
01543 - Beneficiar 80 municípios com instrumentos de
planejamento urbano.
01546 - Beneficiar 6.000 famílias com atividades de regularização
fundiária.

Fonte: SCIDADES – Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará - Ideci.

* Dados parciais até o mês de novembro.

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS
Melhoria da Gestão Pública Municipal


Realização de capacitação em “Processo de Transferência de Recursos por
meio de Convênios e Congêneres – SICONV-CE”, no município de Sobral,
beneficiando 33 servidores de 13 municípios.



Realização de “Seminário Diretrizes para o Cadastro Territorial Multifinalitário
– CTM”, em Fortaleza, beneficiando 70 servidores de 21 municípios.



Realização de Capacitação sobre “Reestruturação de Plano Diretor” para 11
servidores do município de Novo Oriente.



Realização do Curso “Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico”
para 86 servidores de 11 municípios.



Realização do “Programa de Formação em Gestão de Projetos Urbanos” para
90 servidores de 10 municípios.

Fortalecimento do Planejamento Urbano Municipal


Elaboração e entrega de Projeto Modelo de Unidade Habitacional Rural a 14
municípios para submissão ao Programa Nacional de Habitação Rural PNHR.



Elaboração e entrega de Projeto Modelo do Ecoponto a 20 municípios
participantes de consórcios.



Disponibilização do Sistema de Inteligência em Gestão Georeferenciada para
os municípios (Ideci Gestor).
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Indicadores do Painel de Controle 2010-2015
CEARÁ SAUDÁVEL

Indicador
Incremento de ligações
urbanas de água ³
Incremento de ligações
urbanas de esgoto ³
População de Fortaleza
beneficiada com água
tratada pela CAGECE 4
População de Fortaleza
beneficiada com
esgotamento sanitário pela
CAGECE 4
População do Interior (CE
exceto Fortaleza)
beneficiada com água
tratada pela CAGECE 4
População do Interior (CE
exceto Fortaleza)
beneficiada com
esgotamento sanitário pela
CAGECE 4

Unidade

2010

2011

2012

2013

2014*

2015**

nº

53.368

63.727

72.004

67.981

68.598

58.203

nº

23.537

27.591

21.855

27.177

28.662

45.912

%

98,29

98,43

98,48

98,56

98,59

98,63

%

53,6

53,45

53,71

54,74

54,77

56,95

%

96,98

97,07

97,27

97,43

97,63

97,73

%

22,78

22,84

24,28

25,04

25,51

26,24

Fonte: SCIDADES – Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece.

* Dados atualizados até dezembro/2014.
**Dados parciais até setembro.
³ Os dados de incremento foram extraídos do Sistema Empresarial de Informações (SEI) - Cagece e referem-se
ao incremento do número de ligações cobertas de água (ativa + cortada + suspensa + suprimida + factível) e de
ligações cobertas de esgoto (ativa normal + ativa condominial + ligada sem interligação + suspensa + tamponada + factível).
4
Os dados de População beneficiada com água tratada e esgotamento sanitário referem-se aos índices de cobertura de água e esgoto da Companhia, em áreas urbanas, e onde há rede de distribuição de água/ coletora
de esgoto operada pela Cagece.

O indicador “Incremento de ligações urbanas de água” refere-se às ligações
cobertas de água registradas pela Cagece. No período em análise (2010-2015)
registrou-se o incremento de 383.881 ligações. Obras de recuperação de
adutoras realizadas na região metropolitana e no interior do Estado, assim como
ampliação dos sistemas ETA Oeste e ETA Gavião favoreceram a melhoria dos
sistemas de abastecimento de água, a realização de programas em parceria
com prefeituras municipais e as ligações realizadas rotineiramente pelas
unidades de negócio da Companhia.
O indicador “Incremento de ligações urbanas de esgoto” refere-se às ligações
cobertas de esgoto registradas pela Cagece. No período em análise (2010-2015)
registrou-se o incremento de 174.734 ligações. As obras de implantação e
ampliação de sistemas de esgotamento sanitário no âmbito do PAC e do
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Programa Sanear II na Região Metropolitana de Fortaleza (Sub-bacias SE-2,
SD-6, SD-7 e SD-8) e no interior do Estado (Maranguape, Quixadá, Aracati e
Crateús) foram determinantes para o incremento das ligações.
O indicador “População de Fortaleza beneficiada com água tratada (%)”
representa o percentual da população de Fortaleza que reside na área por onde
passa a rede de distribuição do Sistema de Abastecimento de Água operado
pela Cagece. No período analisado (2010-2015) o indicador apresentou variação
de 0,35%. Em 2010, o percentual da população beneficiada com água tratada já
se encontrava no patamar de 98% e nesse nível de desempenho há dificuldade
em alcançar 100% em virtude dessa diferença no atendimento com o serviço ser
ocasionada pelo crescimento vegetativo da população.
Os investimentos em abastecimento de água do Sistema Integrado de Fortaleza
estiveram voltados à ampliação da oferta de água tratada, com destaque para as
obras de reforço do Macrossistema de Fortaleza e das estações de tratamento
de água Oeste e Gavião.
O indicador “População do Interior (CE exceto Fortaleza) beneficiada com
água tratada (%)” representa o percentual da população que reside nas áreas
urbanas dos 150 municípios nos quais a Cagece opera esse serviço,
especificamente onde há rede de distribuição. Incluem-se entre esses
municípios Maracanaú, onde a Cagece não possui concessão mas opera os
sistemas, e Sobral, onde a Companhia também não tem a concessão do
município, mas opera alguns distritos. No período analisado, o indicador
apresentou variação de 0,77%.
A evolução nesse período deve-se à conclusão de obras de melhoria e
ampliação dos sistemas de abastecimento de Pacatuba, Itapipoca, Crateús,
Russas e Aracati, por meio do PAC; da obra de reforço de rede e ampliação do
SAA Tauá por meio de convênio entre Governo do Estado e Cagece; e da obra
de ampliação do SAA de Umari por meio do PAC Funasa. Além disso, também
houve obras realizadas em parceria com Prefeituras e Comunidades e ações
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das Unidades de Negócio da Companhia para atender o crescimento vegetativo.
O indicador “População de Fortaleza beneficiada com esgotamento
sanitário (%)” refere-se se ao percentual da população que reside em
Fortaleza, nas áreas por onde passa a rede de esgotamento sanitário operada
pela Cagece. No período analisado o indicador apresentou variação de 6,25%.
Foram concluídas entre 2010-2015, parte das obras de ampliação do sistema de
esgotamento sanitário de Fortaleza, em trechos correspondentes às bacias do
Rio Siqueira (SD-6, SD-7, SD-8 e SE-2), afluente do Rio Maranguapinho.
O indicador “População do Interior (CE exceto Fortaleza) beneficiada com
esgotamento sanitário (%)” refere-se ao percentual da população que reside
em 72 municípios do interior (CE exceto Fortaleza) nos quais a Cagece opera os
serviços de esgotamento sanitário, especificamente em áreas urbanas onde há
rede coletora de esgoto. No período em análise (2010-2015) o indicador
apresentou variação de 15,19%, influenciado de modo especial pela conclusão
das obras de implantação dos sistemas de esgotamento sanitário dos
municípios de Quixadá, Maranguape, Crateús e Aracati, realizadas no âmbito do
Programa Sanear II.

PROGRAMAS TEMÁTICOS SETORIAIS
PROGRAMA 032 – SANEAMENTO AMBIENTAL
O Programa tem como objetivo a universalização do acesso aos serviços
públicos de saneamento, compreendendo o abastecimento de água, o
esgotamento sanitário e a destinação final adequada dos resíduos sólidos, de
forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente.
Metas Prioritárias - 2015
Metas Prioritárias 2012 – 2015
00022 Executar 54.158 ligações domiciliares e intradomiciliares de
esgoto em redes coletoras existentes.
Fonte: SCIDADES – Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece.
* Dados parciais até setembro.
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PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS
Abastecimento de Água


Conclusão das obras de melhoria em Sistemas de Abastecimento de Água
nos municípios de Russas, Pacatuba, Aracati e Itapipoca, que propiciaram
maior qualidade no serviço e beneficiaram a população dessas localidades.



Conclusão das obras de ampliação do SAA da RMF – Setor Messejana com
vistas a aumentar a capacidade de distribuição de água daquele setor.



Execução de 96,62% da Ampliação da Estação de Tratamento de Água Oeste
(ETA Oeste).



Iniciadas a execução das obras de ampliação de Sistemas de Abastecimento
de Água no âmbito do PAC Estiagem nos municípios de Aracati - Córrego dos
Rodrigues, Pontal, Majorlândia e Quixaba (23,86%) e Canoa Quebrada
(33,07%); Caucaia (6,16%), Hidrolândia (79,68%), Quixadá (19,95%), Russas
(9,06%), Sobral (17,88%), Tauá (47,03%) e Umirim (35,08%).

Esgotamento Sanitário


Conclusão das obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário
de Maranguape, com 5.945 ligações domiciliares executadas, beneficiando
42.572 habitantes.



Conclusão das obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de
Crateús, com 6.911 ligações domiciliares executadas, beneficiando 32.494
habitantes.



Conclusão das obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário
de Quixadá, com 7.241 ligações domiciliares executadas, beneficiando 30.900
habitantes.



Conclusão das obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário
de Aracati, com 5.340 ligações domiciliares executadas, beneficiando 24.473
habitantes.



Iniciada a execução das obras de ampliação / implantação de sistemas de
esgotamento sanitário no âmbito do PAC nos municípios de Horizonte
(50,36%), Itaitinga (8,27%), Tauá (69,4%) e Viçosa do Ceará (22,32%).
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Projeto Rio Maranguapinho


Conclusão da obra de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de
Fortaleza – Bacia SE-2, com 5.380 ligações domiciliares executadas,
beneficiando 27.703 habitantes.



Conclusão da obra de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de
Fortaleza – Bacia SD-6, com 9.448 ligações domiciliares executadas,
beneficiando 54.917 habitantes.



Conclusão da obra de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de
Fortaleza – Bacias SD-7 e SD-8, com 18.806 ligações domiciliares
executadas, beneficiando 87.401 habitantes.

Projeto Rio Cocó


Execução de 66,57% das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento
Sanitário na área da bacia CE-4, com execução de 9.650 ligações prediais
que beneficiarão 51.986 habitantes.



Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário referente à Meta 1 das
bacias CD-1, CD-2 e CD-3, com execução de 55,68%, 59,41% e 56,44%,
respectivamente, e realização de 6.398 ligações prediais que beneficiarão
118.502 habitantes.

Trabalho Socioambiental


Os projetos socioambientais da Companhia beneficiaram em 2015, até o mês
de outubro, 269.454 pessoas por meio de 113.500 ações em 46 municípios.

Projeto de Sistemas de Abastecimento de Água e Sistemas de
Esgotamento Sanitário - PAC São Francisco


Conclusão de 11 Projetos de Sistema de Abastecimento de Água e 13
Projetos de Esgotamento Sanitário para 22 municípios inseridos na área de
influência direta da interligação da Bacia do Rio São Francisco com o
Nordeste Setentrional, no Estado do Ceará.
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CEARÁ SUSTENTÁVEL
PROGRAMAS TEMÁTICOS SETORIAIS
PROGRAMA 032 – SANEAMENTO AMBIENTAL
O Programa tem como objetivo a universalização do acesso aos serviços
públicos de saneamento, compreendendo o abastecimento de água, o
esgotamento sanitário e a destinação final adequada dos resíduos sólidos, de
forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente.
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS
Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos


Conclusão de 1 conjunto de estudos e projetos executivos de engenharia para
implantação da Central de Tratamento de Resíduos – Regional Norte,
(empreendimento que trata dos resíduos de poda, matéria orgânica,
construção civil, serviços de saúde e resíduos sólidos urbanos) relacionada
ao Consórcio Municipal para Destinação Adequada de Resíduos Sólidos –
COMDERES, que será construído em Sobral e atenderá a 15 municípios.



Execução de 85% dos estudos e projetos de engenharia para implantação de
aterros sanitários regionais e suas unidades correlatas para os Consórcios
Municipais para Aterro de Resíduos (COMARES) com sedes em Camocim e
Guaraciaba do Norte (antes São Benedito).



Execução de 37,8% dos estudos e projetos de engenharia para implantação
de aterros sanitários regionais e suas unidades correlatas para o COMARES,
com sede em Limoeiro do Norte.



Início da elaboração de estudos e projetos para implantação de 4 Centrais de
Tratamento de Resíduos Sólidos dos COMARES com sedes em Antonina do
Norte, Acaraú, Tauá e Itapipoca.



Início do apoio e assessoria técnica, em parceria com a Secretaria do Meio
Ambiente do Ceará ao COMARES – Unidade Cascavel que objetiva o
desenvolvimento de estratégias institucionais e para a gestão integrada de
resíduos nos municípios que fazem parte do consórcio (Cascavel,
Pindoretama e Beberibe).
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DESTAQUES PARA O PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR
No trato da mobilidade urbana, com vistas a promover melhores condições de
deslocamento da população cearense por meio do Transporte Metroferroviário
na RMF, a Linha Sul, desenvolvida no leito da antiga estrada de ferro de Baturi té, conta com 24km de via duplicada e eletrificada, 18 estações, além de um moderno centro de manutenção.
A referida linha oferece o serviço de segunda a sábado, no horário das 7h às
19h, atendendo cerca de 17mil passageiros/dia. Servindo como eixo de interligação entre a Estação Chico da Silva, no centro de Fortaleza, e a Estação Carlito
Benevides, em Pacatuba, opera com 4 Trens Unidade Elétricas, num intervalo
entre trens de 20 min. Ao longo de um ano de operação comercial foram transportadas aproximadamente 4,7milhões de pessoas.
Também em operação comercial em Fortaleza, o Veículo Leve sobre Trilhos
(VLT) da Linha Oeste interliga o centro da capital ao centro de Caucaia, com um
total de 19,5km. São transportados cerca de 6,5 mil passageiros/dia, de segunda
a sábado, no horário de 5h30min às 20h40min, em 2 veículos a diesel.
Na Região do Cariri, o VLT também integra os municípios de Crato e Juazeiro do
Norte. São aproximadamente 1,4mil pessoas transportadas por dia ao longo de
13,6km de extensão, passando por 9 estações. Funciona de segunda a sextafeira, das 6h às 19hs, e aos sábados de 6h às 14h.
Na cidade de Sobral, o VLT interliga a cidade por meio de duas linhas em opera ção assistida com 2 veículos. São aproximadamente 1,6mil pessoas transportadas por dia ao longo de 13,9km de extensão, passando por 12 estações, de segunda à sexta no horário de 8h às 12h.
Entre os principais desafios de 2016, relacionados a infraestrutura ferroviária do
Metrô de Fortaleza estão a conclusão das tratativas captar recursos do OGU
pela Caixa e financiamento junto ao BNDES objetivando a eletrificação e duplicação da Linha Oeste, bem como a liberação dos recursos do OGU para a realização do estudo de viabilidade do ramal Caucaia Pecém.
No Trânsito, o Programa de CNH Popular, que tem por finalidade possibilitar o
acesso das pessoas de baixo poder aquisitivo à obtenção da primeira carteira de
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habilitação, isenta do pagamento de serviços e taxas, atua em 156 municípios e
já beneficiou um total acumulado de 109.456 candidatos.
No sentido proporcionar maior segurança no trânsito, foi intensificada a implantação, recuperação e manutenção de sinalização horizontal, vertical e semafórica, bem como redutores de velocidade e dispositivos de segurança nas rodovias
estaduais, com destaque para a implantação de 11.776m² de sinalização vertical
(placas) e de 667.394m² de sinalização horizontal, em 1.336km de rodovias estaduais.
Nas ações preventivas que objetivam a educação dos cearenses para o trânsito
defensivo foram realizados em 2015 um total de 756 eventos, entre cursos, palestras, blitz educativas e atendimentos nas escolas de trânsito, que beneficiaram diretamente 25.556 pessoas.
O Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado
do Ceará, responsável pelo atendimento às necessidades de deslocamento
intermunicipal de nossa população, é atendido por centenas de linhas que
acessam todos os municípios do Ceará. A prestação dos serviços, a cargo das
transportadoras concessionárias e permissionárias, utiliza como infraestrutura
básica de conexão 62 terminais rodoviários, dos quais 22 de propriedade do
Estado.
A melhoria nas condições de mobilidade intermunicipal depende da continuidade
dos avanços institucionais relacionados à gestão e fiscalização do sistema, bem
como da adequação e expansão da infraestrutura de suporte aos serviços, tais
como a construção de novos abrigos nas rodovias e a instalação de terminais
funcionais nas áreas urbanas de municípios pólos regionais. Nesse sentido, em
2015 foram construídos 200 abrigos em pontos de parada nas rodovias
estaduais e reformados 3 terminais.
Para 2016, tem-se como desafios do sistema de transporte a implantação do
Bilhete Único, a reformulação da rede de atendimento e a seleção das
transportadoras para prestação de serviços na RMF, de forma adequada e com
tarifas módicas. Outro desafio refere-se à implantação do Sistema Integrado de
Transporte para modernizar o controle estatístico e qualitativo dos serviços e
propiciar maior interação com os operadores e usuários.
No desenvolvimento urbano da RMF, ressalte-se no Projeto Rio Cocó o início
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da obra de construção da barragem para controle de cheias daquele rio. Essa
intervenção possibilitará a contenção das águas oriundas de chuvas e
contribuirá para evitar a extrapolação da faixa de alagamento do rio.
Nas ações de Habitação merece destaque, em 2015, a entrega de 3.031
unidades habitacionais em 53 municípios no apoio aos projetos de construção
de unidades no âmbito do PMCMV beneficiando 15.118 cearenses.
Nas ações de habitação dos projetos Rio Maranguapinho e Projeto Rio Cocó, o
Governo do Estado, em entendimentos mantidos com o Governo Federal, optou
por não contratar de forma direta os residenciais previstos naqueles projetos.
Como solução, as 2.670 unidades habitacionais programadas serão ofertadas
por meio de empreendimentos do PMCMV, em construção.
O Governo do Ceará, em trabalho conjunto da Secretaria das Cidades, Arce,
Cogerh e outros órgãos deu um importante passo para o setor de Saneamento
com a elaboração do projeto de lei que institui Política Estadual de
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, o Sistema Estadual de
Informações em Saneamento e o Plano Estadual de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário. Além disso, foi elaborado um Projeto de Lei para
regulamentar e criar incentivos fiscais e não fiscais para o reuso de águas.
A Cagece atuou fortemente no combate à seca, em conjunto com a Secretaria
de Recursos Hídricos, Sohidra e Cogerh. As principais ações referem-se à
perfuração e instalação de poços e na execução, manutenção e operação de
Adutoras de Montagem Rápida destacando-se Araras-Crateús (156 km),
Irauçuba-Brotas (64 km) e Tauá-Arneiroz (40 km).
O Governo obteve significativos avanços no Programa Ceara II que constrói
sistemas de abastecimento água e esgotamento sanitário nas regiões rurais do
Ceará. Nessa vertente de ação foram instalados pela Cagece 1.976 módulos
sanitários em residências rurais os municípios de Aracati, Fortim e Russas.
Os esforços do Governo em relação a Resíduos Sólidos estão direcionados no
sentido de promover a sua gestão integrada, em consonância com a política
nacional, a qual incentiva a formação de consórcios. Neste sentido, diversos
projetos estão sendo elaborados e em 2016 realizam-se as primeiras licitações
de Centrais de Tratamento e Ecopontos, além do apoio à formação de
cooperativas de catadores para os consórcios de Sobral e Camocim.
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