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MENSAGEM GOVERNAMENTAL 2014 
 

DESENVOLVIMENTO URBANO E INTEGRAÇÃO REGIONAL 

A Secretaria das Cidades, estruturada em conformidade com as diretrizes do Ministério 

das Cidades, é responsável pela implementação das políticas de Desenvolvimento 

Urbano, Habitação e Saneamento, apoiadas por um conjunto de princípios, diretrizes e 

objetivos que vêm sendo construídos democraticamente desde a 1ª Conferência 

Nacional das Cidades realizada em 2003 e aperfeiçoados desde então. 

As ações de desenvolvimento urbano, realizadas por meio de projetos especiais, 

objetivam proporcionar a melhoria das condições de vida da população residente nas 

cidades cearenses. Neste sentido, o Governo do Estado desenvolve, em parceria com 

o Governo Federal, os projetos Rio Maranguapinho, Rio Cocó e Dendê, com ações 

integradas em áreas de grande extensão e densamente povoadas, situadas às 

margens de importantes rios da Região Metropolitana de Fortaleza - RMF. Além das 

ações de urbanização que recuperam áreas degradadas reintegrando-as à malha 

urbana, os projetos preveem saneamento básico e as de cunho social, dentre as quais 

a remoção de famílias das áreas de risco e o seu reassentamento de forma digna em 

unidades habitacionais dotadas de infraestrutura em seu entorno, bem como da oferta 

de serviços públicos. 

Saliente-se que os Projetos Rio Maranguapinho e Rio Cocó também incluem obras de 

barragem hídrica para a captação e contenção de águas das chuvas nos períodos de 

cheias, e o componente de dragagem para limpeza da calha desses afluentes. 

No Projeto Rio Maranguapinho, em 2013, tiveram continuidade as obras de 

urbanização em quatro Trechos − I, II, III-A e III-B −, que incluem a construção da via 

paisagística em ambas as margens, passeios, ciclovias e áreas com praças para a 

prática de esporte e lazer. Destaca-se a conclusão do Trecho I, compreendido entre a 

Av. Mister Hull e a Av. Fernandes Távora, com 1,7 km de extensão. Nesse Projeto, 

executado em parte com recursos do PAC 1, já foram realocadas um total de 5.452 

famílias, das quais 2.625 reassentadas em unidades habitacionais, 40 beneficiadas 

com permutas de unidades habitacionais e 2.787 indenizadas para a liberação de 

áreas objetivando a continuidade das obras. O Projeto inclui os municípios de 

Fortaleza, Caucaia, Maranguape e Maracanaú. 
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Destaque-se o início do trabalho social no Projeto Rio Maranguapinho, junto às famílias 

reassentadas nos Residenciais Raquel de Queiroz e Miguel Arraes, com a capacitação 

de 3.176 pessoas, sendo 3.085 pessoas, bem como junto às famílias remanescentes 

na área da urbanização, com a capacitação de 5.618 pessoas. As capacitações 

contemplaram atividades de Mobilização e Organização Comunitária e de Educação 

Sanitária e Ambiental. 

O Projeto Rio Cocó registrou, em 2013, o início das obras de urbanização do Trecho III, 

da BR116 à Av. Paulino Rocha, e a continuidade dos trabalhos para conclusão da etapa 

de aprovação dos projetos executivos da Barragem Cocó e do Residencial Paupina. 

Destaca-se a revisão do diagnóstico socioeconômico do projeto social, que apontou o 

cadastramento de 3.543 famílias. A área de intervenção do Projeto inclui os municípios 

de Fortaleza, Pacatuba, Maracanaú e Itaitinga, beneficiando um total de 8.315 famílias.  

No Projeto Dendê, em 2013, registra-se a apresentação dos projetos executivos de 

urbanização e habitacional, junto a Caixa Econômica Federal e a Secretaria de 

Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA, da Prefeitura Municipal de Fortaleza – PMF. 

Em 2013, as ações que objetivam estruturar e requalificar as cidades cearenses, por 

meio da implantação de obras urbanas e edificações públicas, possibilitaram a 

execução de 133 obras que beneficiaram 64 municípios do Estado. Merece destaque, 

entre as obras urbanas, a realização de 431.400,94 m² de pavimentação de vias. 

No fortalecimento institucional dos municípios, por meio do apoio técnico e instrumental 

para o planejamento urbano municipal, o Instituto de Desenvolvimento das Cidades do 

Ceará − IDECI beneficiou 46 municípios com a entrega de projetos de unidades 

habitacionais, com vistas à participação dos municípios no Programa Minha Casa 

Minha Vida – PMCMV, na modalidade do Programa Nacional de Habitação Rural – 

PNHR. O IDECI também contribuiu para a qualificação da gestão municipal, com a 

realização de quatro capacitações, beneficiando 417 técnicos.  

A atuação do Estado do Ceará em saneamento básico é orientada pelas diretrizes 

nacionais que destacam, entre outros princípios fundamentais, a universalização do 

acesso a esse serviço público para toda a população. As ações voltadas para a 

ampliação da oferta dos serviços de água tratada e de esgotamento sanitário são  

desenvolvidas pela Secretaria das Cidades,  por meio da Companhia de Água e Esgoto 

do Ceará − CAGECE. 
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 Quanto ao abastecimento de água, o Estado registrou, em 2013, uma cobertura de 

72,77% da população do Ceará atendida com esse serviço, beneficiando 6.338.307 

habitantes. 

COBERTURA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – CEARÁ 
 
 

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA (*) 

CAGECE (**) 
Área Urbana 

(150 Municípios) 

Prefeituras/ 
SAAEs (***) 
Área Urbana 

(34 municípios) 

SISAR 
Área Rural (***) 

 (133 municípios) 
Ceará 
(****) 

Fortaleza Interior Total 
Cobertura do 
abastecimento de 
água (%) 

98,54% 97,39% 97,94% 86,82% 65,16% 72,,77% 

População 
beneficiada (hab.)   2.506.890   2.718.649   5.225.539  827.045 335.723 6.388.307 

(*) Dados até setembro de 2013. 
(**) Calculo da Cagece realizado com base na população coberta com o serviço. 
(***)Calculo da cobertura com abastecimento de água de Prefeituras / SAAEs /SISARs realizado com base na 
projeção da população total dos municípios. 
(****) Calculo da cobertura com abastecimento de água no Ceará realizado com base na projeção da população total 
do Estado. 
 
Fonte: Secretaria das Cidades e CAGECE. 
 

Em relação ao esgotamento sanitário, os investimentos em ações de melhoria, 

implantação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário alcançaram um 

percentual de 26,80% da população do Estado, considerando o perímetro de sua área 

de atuação, beneficiando 2.353.369 habitantes. 

 

COBERTURA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CEARÁ – 2012 
 
 

ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO (*) 

CAGECE (**) 
Área Urbana 

(73 municípios) 

Prefeituras/ 
SAAEs (***) 
Área Urbana 

(34 municípios) 
Ceará (****) 

Fortaleza Interior Total 
Cobertura do 
esgotamento 
sanitário (%) 

54,56% 25,09% 44,68% 27,82% 26,80% 

População 
beneficiada (hab.) 1.387.908 700.415 2.088.323 265.046 2.353.369 

(*) Dados até setembro de 2013,  
(**) Calculo da Cagece realizado com base na população coberta com o serviço. 
(***)Calculo da cobertura com esgotamento sanitário de Prefeituras / SAAEs realizado com base na projeção da 
população total dos municípios. 
(****) Calculo da cobertura com esgotamento sanitário no Ceará realizado com base na projeção da população total 
do Estado. 
Fonte: Secretaria das Cidades e Cagece. 
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Destaca-se, em 2013, o trabalho socioambiental executado pela Cagece, com a 

realização de 82.456 ações, que reuniram 343.384 participantes, objetivando orientar a 

população para o uso adequado dos serviços de água e esgoto. 

No sentido de cumprir a Lei Federal nº 11.445/2007 que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, prossegue o apoio aos municípios para a 

elaboração de trinta Planos Municipais de Saneamento Básico − PMSBs, dos quais dez 

coordenados pela Secretaria das Cidades e vinte pela CAGECE. Além dos PMSBs, a 

Secretaria das Cidades atua na captação de recursos para elaboração de projetos 

executivos de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Nesse 

sentido, segue a elaboração dos projetos para as sedes de 22 municípios cearenses 

localizados na área de influência da transposição do Rio São Francisco, com previsão 

de conclusão em 2014. 

Norteada pela política nacional de resíduos sólidos, a Secretaria das Cidades incentiva 

a realização de parcerias entre os municípios para a gestão consorciada de aterros 

sanitários regionais, com o objetivo de universalizar a destinação final adequada 

desses resíduos. Destaca-se a conclusão de dois projetos executivos de engenharia, 

com vistas à implantação de aterros sanitários regionais consorciados e suas unidades 

correlatas para atender aos consórcios públicos sediados nos municípios de Caririaçu e 

Paracuru.       

As ações na área habitacional, promovidas pela Secretaria das Cidades, objetivam a 

oferta de moradia digna às famílias excluídas dos mecanismos de mercado para 

aquisição de 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. 

No esforço de reduzir o déficit habitacional quantitativo, o Governo do Estado, em 

2013, apoiou a construção e entrega de 3.140 unidades habitacionais de interesse 

social em 56 municípios, beneficiando aproximadamente 13.031 pessoas. As iniciativas 

que viabilizaram essa oferta foram levadas a efeito com apoio financeiro dos 

Programas Federais: Operações Coletivas, Subsídio à Habitação – PSH e Minha Casa 

Minha Vida − PMCMV, e da construção de habitações em parceria com Prefeituras 

Municipais. No âmbito do PMCMV do Governo Federal no Estado do Ceará, em 2013, 
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foram contratadas 32.688 unidades habitacionais, cujas entregas ocorrerão a partir de 

2014, com a expectativa de  beneficiar mais de 135 mil pessoas em 85 municípios. 

No esforço de contribuir para a redução do déficit habitacional qualitativo no Estado, a 

Secretaria das Cidades executa projetos de melhorias habitacionais, com destaque 

para os fogões sustentáveis e as reformas habitacionais. 

O projeto Fogões Sustentáveis foi retomado após a reformulação da sua estratégia, 

que objetivou uma maior eficiência na prestação do serviço e na qualidade do produto 

ofertado às famílias. Nesse ano, foi realizada a entrega de 600 fogões sustentáveis, 

que beneficiaram aproximadamente 2.490 pessoas. No Projeto Reformas 

Habitacionais, são realizadas melhorias em unidades habitacionais de conjuntos de 

baixa renda, destinados a famílias residentes na RMF. Em 2013, foram realizadas 150 

reformas em unidades habitacionais no Município de Fortaleza, beneficiando 

aproximadamente 625 pessoas.  

Na perspectiva regional, são desenvolvidas ações alinhadas com a política nacional de 

desenvolvimento regional, que tem por objetivo reduzir as desigualdades e ativar os 

potenciais de desenvolvimento das regiões no País. 

Nesse sentido, vem sendo executado o Projeto de Desenvolvimento Econômico 

Regional do Ceará – Cidades do Ceará I, que atua na região do Cariri Central com 

financiamento pelo Banco Mundial/BIRD, e formalizado o início do Projeto de 

Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais – Cidades do Ceará II, com a assinatura 

do contrato de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID, para execução de ações nas regiões do Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú. 

No Projeto Cidades do Ceará I, em seu terceiro ano de execução, ressalta-se a 

conclusão da obra do Roteiro da Fé, em Juazeiro do Norte, a pavimentação e 

sinalização turística do centro histórico de Barbalha.  

As ações desenvolvidas pela Secretaria das Cidades convergem para o alcance de 

resultados expressos pelos seguintes indicadores: 

Desenvolvimento Urbano e Integração Regional 
Evolução de Indicadores 2010-2013 

 

Indicadores 2010 2011 2012 2013 
Famílias atendidas com habitação 2.117 5.232 5.045 3.140 
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População de Fortaleza beneficiada com água tratada (%) 98,29 98,43 98,48 98,54* 

População do interior (CE exceto Fortaleza) beneficiada com água 
tratada (%) 96,98 97,07 97,27 97,39* 

População de Fortaleza beneficiada com esgotamento sanitário (%) 53,60 53,45 53,71 54,56* 
População do interior (CE exceto Fortaleza) beneficiada com 
esgotamento sanitário (%) 22,78 22,84 24,28 25,09* 

(*) Dados até setembro/2013. População Urbana. 
Fonte: Secretaria das Cidades / Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE. 
 
PROGRAMAS TEMÁTICOS SETORIAIS 

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 

Metas Prioritárias 2012 - 2015 Programado 
2013 

Realizado 
2013 

Realizado 
Acumulado 
2012-2013 

Urbanizar o trecho I – margem esquerda do Projeto 
Rio Maranguapinho 100% 100% 100% 

Executar 635 intervenções urbanas 150 133 277 
Fonte: SCIDADES. 
 

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS  

Projeto Rio Maranguapinho – Programa de Aceleração do Crescimento − PAC 1 e 
PAC 2 

 Conclusão da obra de Urbanização do Trecho I – margem esquerda, entre a Av. 

Mister Hull e a Av. Fernandes Távora (total 1,7 km); 

 Execução de 23,75% da obra de Urbanização do Trecho II – margem direita, entre a 

Av. Fernandes Távora e a Av. Osório de Paiva, (total 4,67 km); 

 Execução de 11,00% da obra de Urbanização do Trecho III-A – margem esquerda, 

entre a Avenida Osório de Paiva e a Avenida Jardim Fluminense (total 2,32 km); 

 Execução de 19,00% da obra de Urbanização do Trecho III-B – margem esquerda e 

margem direita, entre a Av. Jardim Fluminense e o Anel Viário (total 6,57 km); 

 Início da execução do trabalho social junto às famílias remanescentes na área da 

urbanização, com a capacitação de 5.618 pessoas em 34 atividades, sendo 2.519 
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em dezessete atividades de Mobilização e Organização Comunitária e 3.099 em 

dezessete atividades de Educação Sanitária e Ambiental; 

 Conclusão do processo de licitação da obra de Urbanização do Trecho IV; 

 Licenciamento para instalação do Trecho IV e solicitação à SEMACE da licença de 

instalação para o Trecho Zero;  

 Apresentação, na Caixa Econômica Federal, do projeto de 561 unidades 

habitacionais previstas no projeto executivo do Trecho IV, a serem contratadas por 

meio do PMCMV; 

 Recebimento da Autorização para Início de Obra da Caixa Econômica Federal – 

Trechos Zero e IV; 

 Pagamento de 434 indenizações de benfeitorias e de 26 benefícios (aluguel social). 

 

Projeto Rio Cocó 

 Execução de 28% da obra de Urbanização do Trecho III - margem direita, entre a BR 

116 e a Avenida Paulino Rocha (total 3,38 km); 

 Licitação da Barragem Cocó, na modalidade Regime Diferenciado de Contratações; 

 Revisão do diagnóstico socioeconômico do projeto social referente ao Projeto Rio 

Cocó, que apontou o cadastramento de 3.543 famílias; 

 Pagamento de 59 indenizações de benfeitorias e de sessenta benefícios (aluguel 

social). 

 

Projeto Dendê 

 Realização da licitação do Residencial Dendê; 

 Conclusão do Diagnóstico do Projeto Social. 

 

Obras Urbanas e Edificações Públicas 

 Conclusão de 69 pavimentações de vias públicas (asfáltica/paralelo/pedra tosca) em 

36 municípios, totalizando 431.400,94 m2; 

 Conclusão de 25 construções de praças e dez reformas de praças; 

 Conclusão de nove construções de prédios públicos e quatro reformas de prédios 

públicos; 

 Conclusão de duas urbanizações de margens de rio, quatro drenagens e dez obras 

de urbanização. 
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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 

Metas Prioritárias 2012 - 2015 Programado 
2013 

Realizado 
2013 

Realizado 
Acumulado 
2012-2013 

Executar 51.848 ligações domiciliares de água 12.470 53.372 134.577 

Executar 163.199 ligações domiciliares de esgoto 79.476 33.923 80.419 

(*) As metas apresentadas referem-se ao somatório da SCIDADES e CAGECE. 
Fonte: SCIDADES. 
 

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS  

Abastecimento de Água 

 Conclusão da obra de Complementação do Sistema de Abastecimento de Água de 

Cajazeiras e Cacimba Funda, no Município de Aracati; 

 Conclusão da obra de Ampliação do Sistema Produtor e Recuperação da 

Subadutora e Ampliação do Macrossistema de Fortaleza − Setor Vila Brasil −Trecho 

18-19; 

 Conclusão da obra de Ampliação do Sistema Produtor e Recuperação da 

Subadutora e Ampliação do Macrossistema de Fortaleza – ETA Gavião; 

 Conclusão da obra de Ampliação do Sistema Produtor e Recuperação da 

Subadutora e Ampliação do Macrossistema de Fortaleza – Aldeota/Mucuripe; 

 Conclusão da obra de Execução do Serviço de Remanejamento da Adutora do 

Macrossistema de Fortaleza, no trecho que se encontra sob o estacionamento do 

Estádio Castelão, entre a Av. do Contorno com Av. Paulino Rocha e Av. Alberto 

Craveiro com Rua Adélia Feijó; 

 Execução de 91,34% da Ampliação da Estação de Tratamento de Água Oeste; de 

53,78% da Ampliação do Sistema Adutor de Ibiapaba; de 63,17% da obra de 

Substituição de adutora sob o Estádio Castelão – linha macrossistema – trecho 9-25; 

de 66,43%, Serviço de Readequação Pontuais na Rede de Distribuição de Água e 
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Linha Adutora do Macrossistema de Fortaleza, Trecho Av. Alberto Craveiro; de 95% 

das obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da RMF – Setor 

Messejana, realizados 45,29% em 2013; de 75,9% das obras do Reforço de Rede 

do Sistema de Abastecimento de Água da Sede de Tauá, realizado 53,77% em 

2013; de 91,7% das obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de 

Tauá – Bairro Bezerra e Souza; 
Esgotamento Sanitário 

 Conclusão da obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracati, 

sendo executadas 5.340, beneficiando aproximadamente 19,2 mil habitantes; 

 Realização de 10.565 ações socioambientais no Município de Aracati, com a 

participação de 19.052 pessoas; 

 Execução de obras de implantação e ampliação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário de Maranguape, com a execução de 5.868 ligações domiciliares de esgoto, 

de um total de 8.773 ligações, que beneficiarão 31,6 mil habitantes; 

 Realização de 625 ações socioambientais no Município de Maranguape, com a 

participação de 3.342 pessoas; 

 Conclusão da obra de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do 

Município de Quixadá, com execução de 7.241 ligações domiciliares, que 

beneficiam, aproximadamente, 27 mil habitantes (foram realizadas 6.088 ações 

socioambientais, com a participação de 20.261 pessoas, desde o início do projeto 

até outubro de 2013; 

 Execução de 90,98% da obra de implantação do Macrossistema - SES de Fortaleza 

(Cocó/Interceptor); 

 Execução de 49,79% das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário 

de Palmeira Comprida, Município de Tianguá, com a execução de 1.913 ligações 

domiciliares, de um total de 2.204 ligações, que beneficiarão aproximadamente 7,9 

mil habitantes; 

 Execução de 24,06% das obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário 

de Juazeiro do Norte – Lagoa Seca, com a execução de 54,60 metros de rede 

coletora, de um total de 985,75 metros; 
Projeto Rio Maranguapinho  

 Conclusão das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na área da 

Bacia SD-7, com execução de 12.996 ligações domiciliares de esgoto, beneficiando 

46,7 mil habitantes; 
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 Conclusão das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na área da 

bacia SD-8, tendo sido realizadas 5.836 ligações domiciliares de esgoto, 

beneficiando 21 mil habitantes; 

 Execução de 67% das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, na 

área da Bacia SE-2. São previstas 6.724 ligações, tendo sido realizadas 5.021 

ligações domiciliares de esgoto, beneficiando aproximadamente 17,8 mil habitantes; 

 Execução de 78% das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na 

área da Bacia SD-6. Das 13.493 ligações previstas, foram realizadas 9.488, 

beneficiando cerca de 34 mil habitantes.  
 Projeto Rio Cocó 

 Execução de 48,65% das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário 

na área da bacia CE-4, com execução de 7.383 ligações de esgoto, de um total de 

13.323 ligações, beneficiando 25.840 mil habitantes. Realizadas 966 ações 

socioambientais, com a participação de 4.836 pessoas, desde o início do projeto até 

outubro de 2013; 

 Execução de 54,28% das obras, (deste percentual, 1,28% foi realizado em 2013) da 

ampliação do SES na área da bacia CE-5, que prevê a execução de 10.904 

ligações. Dessas, foram realizadas 6.814, beneficiando 23.849 mil habitantes 

Realizadas 134 ações socioambientais, com a participação de 670 pessoas, desde o 

início do projeto até outubro de 2013; 
Projetos de SAA e SES – PAC São Francisco  

 Elaboração, em andamento, dos Projetos de Sistema de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário para 22 municípios inseridos na área de influência direta da 

interligação da Bacia do Rio São Francisco com o Nordeste Setentrional, no Estado 

do Ceará. 
Trabalho Socioambiental 

 Realização de 82.456 ações socioambientais em todo o Estado do Ceará, contando 

com 343.384 participantes, buscando a sensibilização para a educação ambiental. 
Gestão de Saneamento 

 Elaboração de Projetos Executivos das Unidades dos Sistemas Isolados Previstos 

no PDAA-FOR e de Projetos Executivos dos Distritos de Medição e Controle de 

Fortaleza – DMCs; 

 Elaboração, em andamento, dos Projetos Executivos do Sistema de Abastecimento 

de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Juazeiro do Norte e de Barbalha; 
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 Elaboração de dez Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSBs para 

municípios da Região do Cariri, com a orientação técnica da Secretaria das Cidades, 

e vinte PMSBs para municípios com população até 20 mil habitantes, oriundos da 

parceria entre Secretaria das Cidades, CAGECE, APRECE e ARCE.  
 
Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos 

 Conclusão de dois Projetos Executivos de Engenharia para Implantação de Aterros 

Sanitários Regionais Consorciados e suas Unidades Correlatas, objetivando atender 

os consórcios públicos sediados nos municípios de Caririaçu e Paracuru. 

 Elaboração do processo licitatório para a contratação de serviços de Consultoria e 

Assessoria Técnica, para a realização de diagnósticos qualitativos e quantitativos de 

catadores(as) de materiais recicláveis e seus empreendimentos cooperativos, 

estruturação das organizações associativas, implantação de empreendimentos 

coletivos/cooperativas, qualificação de pessoas e capacitação de empreendedores 

em reciclagem de resíduos sólidos, do Projeto de Inclusão Social e Produtiva de 

Catadores(as) em Redes Solidárias no Estado do Ceará, em doze regionais, que 

beneficiarão 93 municípios do Estado. 

 

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 

Metas Prioritárias 2012 - 2015 Programado 
2013 

Realizado 
2013 

Realizado 
Acumulado  
2012-2013 



 
12 / 15 

 

Beneficiar 10.000 famílias com unidades 
habitacionais (CDHIS)* 

4.000 3.140 6.580 

Beneficiar 8.000 famílias com melhorias (reformas) 
habitacionais. 

575 150 400 

Beneficiar 20.000 famílias com fogões sustentáveis 7.000 600 600 
*Não se incluem as unidades do projeto especial Rio Maranguapinho. 
Fonte: SCIDADES. 
 

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS 

 Entrega de 3.140 unidades habitacionais por intermédio dos programas Minha Casa 

Minha Vida, CCFGTS Operações Coletivas/Resolução 460 e Mutirão Habitacional 

(Leilão), beneficiando 13.031 pessoas; 

 Contratação de 29.635 unidades habitacionais na modalidade PMCMV-FAR, voltada 

para Capitais, Região Metropolitana e Cidades com mais de 50 mil habitantes;  

 Contratação de 591 unidades habitacionais na modalidade PMCMV-PNHR – 

Programa Nacional de Habitação Rural; 

 Contratação de 2.462 unidades habitacionais na modalidade PMCMV-SUB50, 

destinada aos municípios com população até 50 mil habitantes; 

 Entrega de 600 fogões sustentáveis, beneficiando 2.490 pessoas; 

 Capacitação de 3.000 pessoas para o uso adequado do novo fogão sustentável; 

 Execução de 150 reformas, em Fortaleza, realizadas em parceria com Associações, 

beneficiando aproximadamente 625 pessoas; 

 Realização do trabalho social com orientação e acompanhamento, para elaboração 

dos Projetos Sociais junto a 149 municípios cearenses contemplados no PMCMV 

(SUB50); 

 Realização do trabalho social com mobilização e organização comunitária de 10.864 

famílias, que residirão nos Empreendimentos Cidade Jardim, Independência, José 

Euclides e Orgulho do Ceará, âmbito do PMCMV – FAR; 

 Início da execução do trabalho social no Projeto Rio Maranguapinho, junto às 

famílias reassentadas nos Residenciais Raquel de Queiroz e Miguel Arraes, com a 

capacitação de 3.176 pessoas em sete atividades, sendo 91 em uma atividade de 

Educação Sanitária e Ambiental e 3.085 em seis atividades de Mobilização e 

Organização Comunitária; 

 Realização do trabalho social nos projetos de habitação relacionados ao Pro-

Moradia, que beneficiaram 1.210 pessoas em oito atividades, sendo 591 pessoas 
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em duas atividades de mobilização e organização comunitária e 619 pessoas em 

seis atividades de educação sanitária e ambiental; 

 Indenização de benfeitorias de 74 famílias localizadas no terreno da CODECE, para 

implantação do Empreendimento Orgulho do Ceará II, no âmbito do PMCMV – FAR. 

 

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 

beneficiados, tendo em vista a ampliação da capacidade de investimento nessas 

regiões, promovendo, dessa forma, a desconcentração do desenvolvimento no Estado. 

Metas Prioritárias 

Metas Prioritárias 2012 - 2015 Programado 
2013 

Realizado 
2013 

Realizado 
Acumulado 
2012-2013 

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

5 2 6 (1) 

Executar 15  projetos econômicos relacionados 
aos Arranjos Produtivos Locais de Calçados e 
Turismo, no âmbito do Projeto de Desenvolvimento 
Econômico Regional do Ceará: Cidades do Ceará / 
Cariri Central 

2 2 5 

Apoiar 152 Projetos de Inserção Produtiva(2) 50 62 77 
(1) Obras concluídas 2012-2013:  
 Em 2012 – quatro obras, sendo  duas no Município do Crato (Praça da Sé e Praça Alexandre Arraes) e duas no Município de 
Juazeiro (Praça dos Franciscanos e Praça Dom Geraldo).  
 Em 2013 – duas obras, sendo uma no Município de Juazeiro (conclusão da 1ª etapa Roteiro da Fé) e uma no Município de 
Barbalha (Pavimentação e sinalização Turística Centro Histórico). 
(2) Incluem-se, entre os 62 Projetos de Inserção Produtiva apoiados, em 2013, pela Secretaria das Cidades, os que concluíram a 
execução físico-financeira ou que receberam parcelas de recursos − projetos do II Edital − e os projetos que foram beneficiados 
com visita técnica da Secretaria para acompanhamento de atividades − projetos dos Editais I e II. Em alguns casos, há mais de um 
tipo de apoio por projeto. 
Fonte: SCIDADES. 
 

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS  

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

 Conclusão da obra do Roteiro da Fé – I, no Município de Juazeiro do Norte; 

 Conclusão da obra de pavimentação e sinalização turística do Centro Histórico de 

Barbalha; 
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 Conclusão dos serviços de assessoria técnica para planejamento e implementação 

da estratégia de desenvolvimento do Geopark Araripe; 

 Conclusão do fornecimento, com a instalação de seis elevadores destinados ao 

Centro Multifuncional do Cariri, no Município de Juazeiro do Norte; 
Arranjos Produtivos Locais e Projetos Produtivos 

 Conclusão físico-financeira de quatro projetos produtivos em quatro municípios, com 

954 produtores beneficiados; 

  Acompanhamento de 59 projetos produtivos (I e II Edital) em 37 municípios 

cearenses, totalizando 69 visitas técnicas, atendendo 2.482 beneficiários. 
Projeto Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais – Cidades do Ceará − 
Ibiapaba/ Sobral e Litoral Leste / Vale do Jaguaribe 

 Assinatura do contrato de financiamento do Projeto com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, em setembro/2013. 

 
PROGRAMA 091 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS CIDADES 

As ações deste programa são desenvolvidas pelo Instituto de Desenvolvimento 

Institucional das Cidades do Ceará – IDECI, entidade vinculada à Secretaria das 

Cidades. Objetivam contribuir para a qualificação da gestão pública dos municípios 

cearenses, para a oferta de apoio técnico e instrumental, tendo em vista o 

planejamento e a gestão dos municípios e para a regularização fundiária, objetivando o 

ordenamento do espaço urbano dos municípios no Estado do Ceará. 

Metas Prioritárias 

Metas Prioritárias 2012 - 2015 Programado 
2013 

Realizado 
2013 

Realizado 
Acumulado 
2012-2013 

Beneficiar 100 municípios com projetos de 
melhoria da gestão 30 114 114 

Beneficiar 80 municípios com instrumentos de 
planejamento urbano* 0 46 46 

* Apesar de não haver programação em 2013 para esta meta, houve apresentação de resultados pelo IDECI. 
Fonte: SCIDADES. 
 
 
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS  

Melhoria da Gestão Pública Municipal  

 Capacitação no minicurso Captação de Recursos, no contexto do Programa de 
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Desenvolvimento da Gestão para os Municípios – PRODEG-M, lançado em quinze 

regiões, que beneficiou um total de 2.173 servidores e gestores municipais dos 184 

municípios do Estado, numa parceria do IDECI, Escola de Gestão Pública – EGP e o 

Tribunal de Contas dos Municípios – TCM; 

 Capacitação em “Controle Interno” e em “Elaboração de Editais, Contratos e 

Convênios”, beneficiando um total 65 servidores de 22 municípios. 

 Capacitação em “Elaboração dos Planos Plurianuais Municipais – PPAs”, que 

beneficiou 239 servidores de 85 municípios, em sete turmas, numa parceria do 

IDECI e Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG; 

 Capacitação em “Orientações para Uso do Cinturão Digital do Ceará”, para 

Prefeituras Municipais, segundo o edital de chamada pública nº 01/2013, que 

beneficiou um total de 113 técnicos de 66 municípios.  
Fortalecimento do Planejamento Urbano Municipal 

 Elaboração de projeto modelo de unidade habitacional para 46 municípios, com 

vistas à participação no Programa Minha Casa Minha Vida, na modalidade do 

Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR. O referido modelo inclui 

orçamentos e demais peças técnicas necessárias à aprovação dos projetos junto a 

Caixa Econômica Federal e prevê a construção de 4.000 unidades habitacionais, 

que irão beneficiar aproximadamente 20.000 pessoas. 


