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CIDADES 

Indicadores de Resultados Setoriais 2007 2008 2009 2010 2011 

População de Fortaleza beneficiada com 
água tratada (%) 97,80 97,62 97,94 98,29 98,40 (¹) 

População do interior (CE exceto Fortaleza) 
beneficiada com água tratada (%) 96,14 96,40 96,66 96,98 97,03 (¹) 

População de Fortaleza beneficiada com 
esgotamento sanitário (%) 50,56 51,43 52,21 53,60 53,52 (¹) 

População do interior (CE exceto Fortaleza) 

beneficiada com esgotamento sanitário (%) 19,56 20,42 21,18 22,78 22,85 (¹) 

Famílias atendidas com habitação 1.411 954 2.286 2.127 3.287 (²) 

(¹) Dados até outubro/2011. 
(²) Inclui a previsão até dezembro/2011. 
 
 



POLÍTICA SETORIAL 
A Secretaria das Cidades, estruturada em consonância com as diretrizes do Ministério 

das Cidades, é responsável pela implementação das políticas de Desenvolvimento 

Urbano, Habitação e Saneamento e considera, como fatores basilares para sua 

atuação, a tipologia de uso e a ocupação do solo das áreas urbanas e o fato de que 

75,1% da população do Estado residir nas cidades. Também atua no apoio a Projetos 

Produtivos e Arranjos Produtivos Locais, em conformidade com a política nacional de 

apoio a Arranjos Produtivos Locais – APL do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior – MDIC, no esforço de minorar as desigualdades regionais. 

 

Tem como entidades vinculadas a Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece e 

o Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades – IDECI. A Companhia de 

Água e Esgoto do Ceará – Cagece é responsável pela execução das ações de 

saneamento básico, notadamente no abastecimento de água e no esgotamento 

sanitário. O Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades – IDECI, criado em 

janeiro/2011, tem como objetivo apoiar os municípios do Estado do Ceará, por meio de 

ações voltadas para o reordenamento fundiário de áreas urbanas, apoio técnico para a 

melhoria da gestão municipal e o desenvolvimento de projetos para a melhoria da 

infraestrutura dos municípios cearenses. 

 

A implementação das políticas públicas de responsabilidade desta Secretaria é 

realizada por meio de projetos, atividades e Projetos Especiais, destes desta- cando-se 

o Projeto Cidades do Ceará, direcionado para o desenvolvimento econômico do Cariri 

Central, o Projeto Rio Maranguapinho, o Projeto Rio Cocó, Projeto Dendê na Região 

Metropolitana de Fortaleza e o Projeto de Desenvolvimento Urbano de Pólos 

Estratégicos nas Regiões da Ibiapaba, Litoral Leste e Vale do Jaguaribe e na cidade de 

Sobral, em fase de negociação. 

 

A Secretaria das Cidades desenvolve a Política Habitacional em conformidade com a 

Política Nacional de Habitação – PNH e ao disposto na Lei 11.124 de 2001, que 

instituiu o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. As ações na área 

habitacional objetivam em primeiro lugar a oferta de moradia digna para as famílias que 

historicamente vêm sendo excluídas dos mecanismos de mercado para aquisição da 

casa própria. Devem ser compreendidas, como um recorte setorial que se desenvolve 

de forma integrada com outras ações, a exemplo do saneamento básico. Não se trata, 



portanto, de disponibilizar uma casa por família, mas garantir a essa família o direito “a 

cidade”. 

 

Em 2011 concluiu-se a elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social 

– PEHIS, instrumento que orientará o planejamento das ações do setor habitacional de 

forma articulada com os demais níveis de governo. 

 

Os projetos de Habitação de Interesse Social do Estado incorporam  conceitos de 

mobilidade e acessibilidade,  conjugando componentes de saneamento básico, de 

urbanização e infraestrutura, podendo ainda incluir a construção de equipamentos de 

lazer, esportivos e sociais. 

 

Com o objetivo de apoiar os municípios cearenses para enfrentamento da problemática 

habitacional, estão sendo prestadas orientações técnicas a 72 municípios com 

população até 50 mil habitantes, que ainda não haviam iniciado a elaboração dos 

Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS. 

 

Para suprir à carência de unidades habitacionais destinadas a população de baixa 

renda, o Governo do Estado, em 2011, finalizou a construção e entrega de 3.287 

unidades habitacionais de interesse social, sendo 1.171 na RMF e 2.116 no Interior, 

beneficiando aproximadamente 16.435 pessoas. 

 

As iniciativas do Governo do Estado que viabilizaram essa oferta foram executadas por 

meio do Projeto Rio Maranguapinho; da construção de habitações com apoio financeiro 

do Programa Operações Coletivas; do Programa de Subsídio a Habitação – PSH; do 

Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV; e da construção de habitações em 

parceria com Prefeituras Municipais – Leilão. 

 

A implementação da Política Habitacional tem como um importante pilar o Trabalho 

Técnico Social, que realiza antes, durante e após as intervenções físicas, um conjunto 

de ações educativas visando promover o desenvolvimento das populações 

beneficiadas pelos projetos de habitação de interesse social e a sustentabilidade dos 

empreendimentos realizados. 

 

Em 2011, o Trabalho Técnico Social foi responsável pela capacitação de 7.705 pessoas 

no âmbito dos Projetos Rio Maranguapinho e Farol Novo, nos temas Educação 



Sanitária e Ambiental, Mobilização e Organização Comunitária e Geração de Emprego 

e Renda. 

 

No enfrentamento do déficit habitacional qualitativo, projeta-se a construção de fogões 

ecoeficientes e a realização de pequenas reformas que ao tempo em que envolvem um 

volume de recursos financeiro comparativamente inferior, alteram positivamente a vida 

de seus beneficiários, impactando diretamente nos indicadores de saúde. Em 2011 

foram entregues 6.631 fogões que beneficiaram aproximadamente 33.155 pessoas. 

 

No interior do Estado destaca-se a construção de unidades habitacionais com o apoio 

do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, que prevê a construção de um total 

de 4.540 unidades em 109 municípios cearenses, substituindo casas de taipa, 771 das 

quais  foram  entregues 2011. 

 

Na RMF destacam-se as intervenções do Projeto Rio Maranguapinho financiado com 

recursos do PAC e do Tesouro Estadual. As ações habitacionais prevêem a construção 

de 13 residenciais dotados de infraestrutura e oferta de serviços públicos, e englobam 

um total de 6.543 unidades habitacionais. No período 2010/2011 foram concluídos 3 

residenciais com um total de 1.020 unidades das quais 684 foram entregues em 2011. 

Este projeto engloba ações de Dragagem, Urbanização, Habitação, Barragem e 

Esgotamento Sanitário, além do Trabalho Técnico Social e a recuperação ambiental do 

rio e seus afluentes, beneficiando 350mil pessoas de Fortaleza, Maracanaú, 

Maranguape e Caucaia. 

 

A Política de Saneamento Ambiental do Estado atua com base nas diretrizes 

nacionais, nos princípios fundamentais da universalização do acesso aos serviços 

públicos de saneamento. Compreende abastecimento de água,  esgotamento sanitário 

e a destinação final de resíduos sólidos, de forma adequada à saúde pública e à 

proteção do meio ambiente. 

 

Segundo Censo 2010, dos 8.452.381 habitantes do Estado do Ceará, 6.346.557 

(75,1%) residem em áreas urbanas e 2.105.824 (24,9%) em áreas rurais. 

 

As ações da CAGECE abrangem áreas urbanas de 150 municípios do Estado, 

registrando-se, em outubro/2011 uma cobertura de 97,65% da população, beneficiando 

5.286.550 habitantes. Em outubro/2010 a Cagece havia registrado uma cobertura de 



97,53% da população do Estado, nas áreas urbanas onde a Companhia operava a 

rede de abastecimento de água, beneficiando 5.280.206 habitantes. Houve, portanto, 

em comparação ao mesmo período de 2010, um pequeno incremento na cobertura 

com esse serviço, além do esforço para acompanhar o crescimento vegetativo da 

população. 

 

Em Fortaleza, cuja totalidade da população é considerada urbana, a Cagece registrou 

em outubro/2011 uma cobertura de 98,40% da população do município com serviços 

de abastecimento de água, que beneficiaram 2.412.950 habitantes. Nesse mesmo 

período do ano passado, a Companhia havia registrado uma cobertura de 98,25% da 

população com esse serviço, que beneficiou 2.409.272 habitantes. 

 

No Interior, a Cagece registrou em outubro/2011 uma cobertura de 97,03% da 

população das áreas urbanas de 149 municípios do Estado com serviços de 

abastecimento de água, que beneficiaram 2.873.600 habitantes. Nesse mesmo período 

do ano passado, a Companhia havia registrado uma cobertura de 96,94% da 

população com esse serviço, que beneficiou 2.870.934 habitantes. 

 

Em 34 municípios do Estado as populações das áreas urbanas são atendidas com 

serviços de abastecimento de água administrados por 8 Prefeituras Municipais e por 26 

Sistemas Autônomos de Água e Esgoto – SAAEs, que, juntos registraram em 

dezembro/2010 o atendimento de 93,26% da população nas áreas onde é realizada a 

cobertura desse serviço, com 848.877 habitantes beneficiados. 

 

A população residente em áreas rurais de 128 municípios do Estado do Ceará é 

atendida, em sua maioria, com serviços de abastecimento de água por meio dos 

Sistemas Integrados de Saneamento Rural – SISAR, que registraram, em 

novembro/2011, o atendimento a 380.270 habitantes. 

 

Em dezembro/2010 o Ceará registrou uma cobertura total de 76,28% da população do 

Estado com serviços de Abastecimento de Água, beneficiando 6.361.818 habitantes. 

Essa cobertura inclui os serviços da Cagece, Prefeituras Municipais, SAAEs e SISAR. 

 

No que se refere às ações de Esgotamento Sanitário, a Cagece que atende também 

com esse serviço as áreas urbanas de 150 municípios registrou, em outubro/2011, a 

cobertura de 36,74% da população do Estado, beneficiando 1.989.125 habitantes. 



 

É importante destacar que o Governo vem intensificando os investimentos no sentido 

de promover ações de melhoria, implantação e ampliação de Sistemas de 

Esgotamento Sanitário no Estado do Ceará, realizando, até outubro/2011, a aplicação 

de recursos da ordem de 20 milhões. 

 

No município de Fortaleza, a Cagece registrou em outubro/2011 uma cobertura de 

53,52% da população com serviços de esgotamento sanitário que beneficiaram 

1.312.409 habitantes.  

 

No Interior, a Cagece registrou em outubro/2011 uma cobertura de 22,85% da 

população das áreas urbanas de 149 municípios do Estado com serviços de 

esgotamento sanitário, que beneficiaram 676.716 habitantes.  

 

Os serviços de esgotamento sanitário de 34 municípios cujas populações das áreas 

urbanas são atendidas por Prefeituras Municipais e por Sistemas Autônomos de Água 

e Esgoto – SAAEs registraram, em dezembro/2010, o atendimento de 29,12% da 

população nas áreas onde é realizada a cobertura desse serviço, com 

265.026habitantes beneficiados. 

 

Em dezembro/2010 o Ceará registrou uma cobertura total de 26,64% da população do 

Estado com serviços de Esgotamento Sanitário, beneficiando 2.222.125 habitantes. 

Essa cobertura inclui os serviços da Cagece, Prefeituras Municipais, SAAEs e SISAR. 

 

Seguindo as Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico destacou-se em 2011 a 

continuidade da elaboração dos Projetos Executivos de Sistemas de Abastecimento de 

Água- SAAs e de Sistemas de Esgotamento Sanitário - SESs para as sedes de 22 

municípios cearenses na área de influência da transposição das águas do Rio São 

Francisco e a contratação dos estudos de concepção e de Projetos Executivos para 

implantação, melhoria e/ou ampliação dos SAAs e SESs em 23 sedes municipais 

inseridas na bacia hidrográfica do Rio Acaraú. 

 

O Decreto que regulamenta a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico 

estabelece a exigência, a partir de 2014, de Planos de Saneamento Básico para 

acesso a recursos da União ou a financiamentos por órgão ou entidade da 

administração pública federal, destinados a saneamento básico. Nesse sentido, a 



Secretaria das Cidades desenvolve trabalho de assessoramento para a Elaboração de 

Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSBs em 10 municípios da Região do 

Cariri. 

 

Para apoiar 66 municípios com população até 20 mil habitantes na elaboração de 

Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSBs, o Governo do Estado, por meio da 

Secretaria das Cidades está firmando convênio com a Associação dos Municípios e 

Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE, para repasse de recursos. 

 

Os investimentos em abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão de 

saneamento, em 2011 foram realizados, principalmente, com recursos do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC e do Programa Sanear II. Além desses também 

contribuíram em menor escala o Programa Pro-Saneamento, Programa de 

Saneamento Básico do Ceará - KfW, Programa Brasil Sorridente, Programa 

Saneamento para Todos, o Projeto Alvorada, do Governo Federal e a utilização de 

recursos próprios da Cagece.  

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, instituída pela Lei Nº 12.305/10 

estabelece o marco regulatório para a área de Resíduos Sólidos no Brasil. De acordo 

com a PNRS os Estados devem elaborar seus Planos Estaduais de Resíduos Sólidos 

até agosto/2012, para continuarem a ter acesso aos recursos do Governo Federal. 

 

Ainda de acordo com a PNRS, os Municípios também devem elaborar seus Planos de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos até agosto/2012 e eliminar os lixões e implantar 

aterros sanitários, preferencialmente regionalizados com gestão consorciada, até 

agosto/2014. 

 

No sentido da estruturação final adequada dos resíduos sólidos no Estado do Ceará, a 

Secretaria das Cidades atua em duas linhas de ação. A primeira no Apoio a Formação 

de Consórcios Públicos e a segunda na Elaboração dos Projetos Executivos para a 

construção dos Aterros Sanitários Regionais. 

 

Em 2011, foi dado prosseguimento a formação de 14 consórcios públicos de resíduos 

sólidos que prevêem a gestão consorciada e a implantação de aterros sanitários 

regionalizados nos municípios de Acaraú, Aracati, Assaré, Canindé, Cascavel, Crateús, 

Icó, Ipu, Itapajé, Itapipoca, Milagres, Nova Russas, Pacajus e Quixadá. Esses 



consórcios reúnem 85 municípios. 

 

Registre-se que, em 2010, já haviam sido formados 8 consórcios públicos de resíduos 

sólidos que prevêem a gestão consorciada e a implantação de aterros sanitários 

regionalizados nos municípios de Camocim, Crato, Jaguaribara, Limoeiro do Norte, 

Pacatuba, São Benedito, Sobral e Tauá, que reúnem 59 municípios. Ressalte-se que 

haviam sido formados, por iniciativa das Prefeituras Municipais de Paracuru, Baturité, 

Pedra Branca e Viçosa do Ceará, 4 consórcios públicos que reúnem 23 municípios. 

 

Ao final de 2011, somando-se as iniciativas do Estado e das Prefeituras Municipais, 

registra-se um total de 26 consórcios públicos que reúnem um total de 167 municípios 

cearenses. 

 

A Política Urbana do Estado é orientada pelo Estatuto das Cidades (Lei Nº 

10.257/2001) e pela Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, reformulada pelo 

Ministério das Cidades. É desenvolvida com o objetivo de contribuir com os municípios 

para o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o bem-estar dos seus 

habitantes. 

 

A Secretaria das Cidades atua na coordenação e no acompanhamento de projetos que 

envolvem o planejamento, estruturação, acessibilidade e mobilidade urbana, o 

desenvolvimento metropolitano, os aglomerados urbanos, o fortalecimento institucional 

dos municípios e a melhoria dos processos de gestão do desenvolvimento urbano.  

 

Nesse sentido, em 2011, foi dada continuidade as ações de caráter estruturante no 

âmbito do Projeto Rio Maranguapinho; prosseguimento as etapas de elaboração e 

análise de Projetos Executivos referentes ao Projeto Rio Cocó; e foi concluído, em 

maio/2011, a elaboração do Projeto Executivo que prevê a urbanização da área 

denominada Dendê. 

 

O Projeto Rio Maranguapinho, em seus componentes de dragagem e urbanização, 

desenvolve ações que objetivam a recuperação ambiental do Rio. O referido Projeto 

inclui também a obra de construção da barragem Maranguapinho para proteção contra 

as cheias. 

 



Em 2011 prosseguiram as obras de dragagem para desassoreamento de 23,5km da 

calha e limpeza do rio. O serviço encontra-se com 19,11% executado.  

 

As obras de urbanização ao longo das margens incluem a abertura e pavimentação de 

vias, construção de passeios, ciclovias e praças. Sua execução é realizada por trechos 

que vão da Av. Mister Hull à Av. Fernandes Távora (Trecho I), que prevê um total de 

1,7Km de extensão, registra 80,35% de execução; da Av. Fernandes Távora a Av. 

Osório de Paiva (Trecho II), com extensão de 9,57Km, aguarda a desocupação da área 

para início dos serviços; da Av. Osório de Paiva à Av. Jardim Fluminense (Trecho III-A), 

que prevê um total de 4,85Km de extensão e encontra-se com 15,14% de execução e 

da Av. Jardim Fluminense ao Anel Viário (Trecho III-B), com 6,57Km de extensão, 

também aguarda a desocupação da área para início dos serviços. 

 

Como um registro da dimensão do trabalho realizado para a execução das obras de 

dragagem e urbanização das margens do Rio Maranguapinho, convém registrar que 

até 2011 foram relocadas 2.799 famílias, das quais 1.285 reassentadas em unidades 

habitacionais; 40 famílias beneficiadas com permutas de unidades habitacionais; e 

1.474 famílias tiveram seus imóveis e benfeitorias indenizados. 

 

Também integra o Projeto Rio Maranguapinho a construção da barragem, cuja bacia 

hidráulica ocupa uma extensão de 306,84ha, possibilitará o controle de cheias do Rio e 

a sua perenização. Iniciada em junho/2009, registrou até 2011 uma execução de 

99,56% das obras, num investimento da ordem de R$79,7milhões, entre recursos 

estaduais e federais. 

 

Em complementação ao Projeto Rio Maranguapinho, em 2011, o Governo do Estado 

celebrou, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC II, dois 

contratos com o Ministério das Cidades, objetivando a execução do Trecho Zero e do 

Trecho IV do Projeto Rio Maranguapinho, situadas nos municípios de Fortaleza e 

Maracanaú. São previstas ações que beneficiarão um total de 9.461 famílias nesses 

dois trechos. 

 

O Projeto Rio Cocó, cujos estudos foram iniciados no final de 2007, objetiva a melhoria 

das condições de habitabilidade da população que reside na faixa de alagamento em 

situação risco e nas áreas adjacentes ao Rio Cocó, além da recuperação 



socioambiental de áreas lindeiras ao Rio. O referido Projeto engloba os componentes 

de Urbanização, Habitação, Dragagem e Barragem para controle de cheias do Rio. 

 

A área de intervenção do Projeto inclui os municípios de Fortaleza, Pacatuba, 

Maracanaú e Itaitinga, beneficiando um total de 8.315 famílias. 

 

O Diagnóstico socioeconômico registrou o cadastramento de 2.392 famílias das quais 

1.649 serão beneficiadas com unidades habitacionais a ser construídas no Residencial 

Paupina, cujo Projeto Executivo encontra-se em análise na CAIXA. 

  

Ainda pelo componente Habitação o Projeto Rio Cocó prevê a construção de 3 

equipamentos comunitários sociais cujos Projetos Executivos encontram-se em análise 

na CAIXA. 

 

O Projeto também prevê a implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário nas 

sub-bacias do Rio, trabalho a ser realizado pela Cagece. 

    

O Projeto Dendê, cujo Termo de Abertura foi elaborado em fevereiro/2011, tem por 

objetivo a inclusão social de famílias que habitam áreas subnormais na Comunidade do 

Dendê e na Área de Proteção Ambiental do Rio Cocó, em moradias improvisadas com 

precárias condições de habitabilidade, no município de Fortaleza. 

 

O Projeto será executado com recursos repassados ao Governo do Estado do Ceará 

mediante Contrato de Empréstimo no âmbito do Programa Pro-Moradia II, da CAIXA, e 

contrapartida do Estado do Ceará. 

 

O Projeto inclui ações de regularização fundiária para 3.748 famílias, construção de 

1.152 unidades habitacionais, recuperação ou melhorias de 1.200 unidades 

habitacionais, indenização de 120 benfeitorias, edificação de área de convivência 

comunitária e execução de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

pavimentação, obras viárias, drenagem pluvial e, além da execução de Trabalho Social. 

 

Foi concluída, em 2011, a elaboração dos Projetos Executivos do Reassentamento e 

da Urbanização, iniciados em 2010. Atualmente encontram-se em análise na CAIXA, 

desde março/2011. O Projeto de Trabalho Técnico Social encontra-se com 10% 

executado, correspondendo ao cadastro socioeconômico das famílias. 



 

Na Implantação de Obras Urbanas e Edificações Públicas que estruturam e 

requalificam as cidades cearenses, registra-se, em 2011, a execução de 199 obras que 

beneficiaram 90 municípios do Estado. 

 

Dessas obras, 152 foram realizadas com recursos do Programa de Cooperação 

Federativa – PCF e 47 por meio de Convênios com Prefeituras Municipais.  Destaca-se 

entre as obras urbanas, a execução de 707.430,90m² de pavimentação de vias. 

 

No intuito de melhorar as condições físicas dos bairros, selecionando áreas mais 

degradadas, com obras realizadas ou em andamento e que necessitem 

complementação de ações, a Secretaria das Cidades concebeu, em 2011, o Projeto 

Viva o Bairro.  

 

A implementação das ações desse projeto, em caráter piloto, será realizada em 2012 

em trecho do Projeto Rio Maranguapinho, compreendido da Av. Mr. Hull à Av. 

Fernandes Távora, tendo em vista o alinhamento das fachadas voltadas para a via 

paisagística recém-construída, tendo em vista proporcionar uma conjugação 

harmoniosa com as vias, calçadas e demais elementos que compõem aquele projeto 

de urbanização. 

 

A Secretaria das Cidades, em 2011, deu prosseguimento as ações relacionadas a 

estratégia adotada pelo Governo no sentido da desconcentração do desenvolvimento 

por meio da implementação projetos especiais em regiões de interesse estratégico do 

Estado. 

 

Neste sentido foi dada continuidade as ações de implementação do Projeto 

Desenvolvimento Econômico Regional – Cidades do Ceará, na Região do Cariri 

Central, que se encontra no segundo ano de execução. Em 2011, registrou-se no 

Componente de Infraestrutura Física do Projeto a execução de 50% da obra de 

Complementação do Centro Multifuncional de Serviços, no município de Juazeiro do 

Norte, e 40% das obras de Requalificação das Praças Centrais, no município do Crato.    

 

Ainda na região do Cariri, está em fase de conclusão os serviços de Sinalização 

Turística do Geopark Nacional da Bacia do Araripe, que é considerado uma riqueza 

natural reconhecida nacionalmente, dada a importância dos fósseis dessa Bacia. A 



sinalização tem como objetivo proteger a reserva fossilífera da região, além de dotar os 

geossítios do Geopark de sinalização eficiente, na orientação dos visitantes e/ou 

turistas, sinalizar trilhas e outros acessos viários. Abrange os municípios de Barbalha, 

Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. 

 

No sentido da implementação de ações nas regiões da Ibiapaba (Sobral) e Baixo 

Jaguaribe/Litoral Leste, a Secretaria das Cidades deu prosseguimento a elaboração de 

estudos, planos e diagnósticos para a concepção do Projeto Desenvolvimento Urbano 

de Polos Regionais – Cidades do Ceará II. 

 

Em 2011, a Secretaria das Cidades registrou o apoio a 80 Arranjos Produtivos Locais – 

APLs, e 4 APLs do NEAAPL-CE - que beneficiaram um total de 3.893 produtores, 

através de apoio financeiro para a execução dos projetos produtivos, atividades de 

capacitação e visitas técnicas tendo em vista o acompanhamento da execução físico-

financeira dos projetos produtivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PRINCIPAIS PRODUTOS POR PROGRAMA 

PROGRAMA PRODUTOS REALIZADO 
EM 2011 

Saneamento Ambiental 

Ligação domiciliar de água realizada 51.970 
Ligação domiciliar de água efetivada 47.499 
Ligação domiciliar de esgoto realizada 19.921 
Ligação domiciliar de esgoto efetivada 16.057 
Aterro sanitário implantado 0 
Centro de reciclagem implantado 0 
Estação de transferência implantada 0 
Melhoria Sanitária Domiciliar implantada 0 

 

Habitacional 

Unidade habitacional (moradia) 
construída 3.287 

Unidade Habitacional Melhorada 250 
Unidade Sanitária Domiciliar construída 1.353 
Fogão com eficiência energética 
construído 6.631 

Pessoa Capacitada (Trabalho Técnico 
Social) 7.705 

Indenização paga (imóveis indenizados) 553 
Área de Assentamento Precário 
Urbanizada 0 

 

Estruturação e 
Requalificação Urbana 

Obra urbana implantada 180 
Edificação pública construída / reformada 19 

 

Desenvolvimento e 
Integração Regional 

Capacitação realizada (Nº de Produtores 
Capacitados) 234 

Arranjo Produtivo Local apoiado (APLs e 
Núcleos Produtivos) 80 

Evento realizado (feiras, missões 
técnicas, etc.) 3 

Evento apoiado 
 4 

 



Cidades do Ceará – 
Cariri Central Obra urbana implantada 2 

 
 

REALIZAÇÕES EM 2011 
 
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 
 
Saneamento Ambiental 

 
Abastecimento de Água 

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

empreendimento Aquiraz Resort.  

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

Aracati, beneficiando aproximadamente 1.080 habitantes.  

 Execução das obras de Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água 

em Comunidades Rurais nas localidades de Peixes, no município de Russas, e 

Ibicuã em Piquet Carneiro, ambos com aproximadamente 85% das obras 

realizadas; Capitão Mor, no município de Pedra Branca, com 82% das obras 

realizadas, e Ipiranga, no município de Boa Viagem, com 75% das obras 

realizadas; execução de 29% da obra da localidade Espinheiro, no município de 

Madalena e 21% das obras de Barra do Sitiá e Panamá, em Banabuiú, que ao 

serem concluídas beneficiarão aproximadamente 10.000 habitantes. 

 Execução de 50,87% da obra de Ampliação da Estação de Tratamento de Água 

Oeste e 10,25% da obra da Adutora de água tratada, na RMF. 

 Execução de 78% das obras de melhorias operacionais no Sistema de 

Abastecimento de Água de Russas. 
 
Projeto Rio Maranguapinho 

 Execução de 14% das obras de implantação do Sistema de Abastecimento de 

Água dos Residenciais Miguel Arraes, Rachel de Queiroz, Eleazar de Carvalho e 

José Alencar, com um total de 3.102 unidades habitacionais que beneficiarão 

aproximadamente 15.510 pessoas.  

 
Esgotamento Sanitário 

 Conclusão da obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do 



empreendimento Aquiraz Resort.  

 Conclusão da obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do 

município de Crateús, com a execução de 6.911 ligações domiciliares de esgoto, 

beneficiando aproximadamente 24,9 mil habitantes. 

 Conclusão da obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do 

município de Quixadá, beneficiando aproximadamente 26 mil habitantes, com 

7.190 ligações domiciliares de esgoto. 

 Conclusão da obra de implantação de Emissário de Efluentes Industriais do 

Setor I-Fase I, do Complexo Industrial do Porto do Pecém. 

 Conclusão da obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do 

município de Poranga, com a execução de 910 ligações de esgoto, beneficiando 

3,2 mil habitantes. 

 Execução de 85% da obra de implantação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário do município de Aracati, sendo previstas 5.940 ligações e executadas 

5.233, beneficiando aproximadamente 18,8 mil habitantes.  

 Execução de 82% da obra de implantação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário de Maranguape, com a execução de 4.607 ligações domiciliares de 

esgoto, do total de 7.213 ligações que beneficiarão 16,5 mil habitantes. 

 Execução de 64% da obra de ampliação da 2ª etapa do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Maranguape, com a execução de 1.170 ligações 

domiciliares de esgoto, do total de 1.560 ligações que beneficiarão 4,2 mil 

habitantes. 

 Execução de 77% da obra de implantação do Macro Sistema- SES de Fortaleza 

(Cocó/Interceptor). 

 Execução de 36% das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário de Palmeira Comprida, município de Tianguá, com a execução de 1.596 

ligações domiciliares, do total de 2.204 ligações, que beneficiarão 

aproximadamente 5,7 mil habitantes. 

 
Projeto Rio Maranguapinho 

 Execução de 61% das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário na área da Bacia SE-2, no Bairro Granja Portugal. São previstas 6.724 

ligações, tendo sido realizadas, até o ano de 2011, 4.737 ligações domiciliares de 

esgoto, beneficiando aproximadamente 17 mil habitantes. 

 Execução de 75% das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário na área da Bacia SD-6, nos bairros Parque São José, Bom Sucesso, 



Vila Peri e Manoel Sátiro. Das 13.493 ligações previstas foram realizadas 9.488, 

beneficiando cerca de 34mil habitantes.   

 Execução de 91% das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário na área da Bacia SD-7, nos bairros Autran Nunes, Bom Sucesso, Dom 

Lustosa, Henrique Jorge, João XXIII, Pici, Joquei Club e Antonio Bezerra. O 

empreendimento prevê a execução de 14.003 ligações, tendo sido realizadas 

12.819, sendo que 50 ligações destas foram executadas em 2011. O total de 

ligações executadas beneficiou 46,1 mil habitantes.  

 Execução de 89% das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário na área da bacia SD-8, no Bairro Bom Sucesso, Joquei Club, 

Parangaba, Couto Fernandes, Panamericano, Pici, Bela Vista, Demócrito Rocha e 

Amadeu Furtado. São previstas 7.464 ligações, tendo sido realizadas 5.765, 

sendo destas 31 executadas em 2011. As ligações realizadas beneficiaram 20,7 

mil habitantes. 

 Execução de 5% das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário 

na área da Bacia SE-1, região referente aos Bairros Conjunto Ceará e Genibaú. 

São previstas 4.760 ligações, tendo sido realizadas 666 ligações, beneficiando 2,4 

mil habitantes 

 Execução de 59 % das obras de implantação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário dos Residenciais Miguel Arrais, Rachel de Queiroz, Eleazar de Carvalho 

e José Alencar, que prevê a execução de 1.275m de rede coletora, sendo 917m 

destes, executados em 2011. 

 
Projeto Rio Cocó 

 Execução de 6% das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário 

na área da bacia CD-3, nos bairros Cidade dos Funcionários, Cajazeiras, Parque 

Iracema e Barroso. Do total de 16.696 ligações previstas, foram executadas 992 

ligações domiciliares de esgoto, beneficiando 3,5 mil habitantes. 

 Execução de 46,5% das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário na área da bacia CE-4 nos bairros Dias Macedo, Dendê-Itaperi, Itaperi, 

Parangaba e Serrinha. Das 12.618 ligações de esgoto previstas, foram 

executadas 6.919 ligações, sendo 1.816 destas, executadas em 2011. Com a 

execução das ligações domiciliares de esgoto foram beneficiadas 24, 9 mil 

habitantes. 

 Execução de 53% das obras de ampliação do SES na área da bacia CE-5 nos 

bairros Parangaba, Maraponga, Vila Peri e Vila Manoel Sátiro. O empreendimento 



prevê a execução de 10.904 ligações, destas foram realizadas 6.751, 

beneficiando 24,3 mil habitantes. 

 Execução de 40% das obras de ampliação do SES na área da bacia CE-6 nos 

bairros Mata Galinha e Castelão. O total de ligações previstas para serem 

executadas é de 5.599, tendo sido já realizadas 3.949, sendo destas 3.502 

executadas no ano de 2011. O total de ligações executadas beneficiou 14,2 mil 

habitantes. 

 

Gestão de Saneamento 

 Contratação dos serviços para elaboração do Projeto Executivo do Sistema de 

Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Juazeiro do Norte 

e de Barbalha. 

 

Destinação final adequada de Resíduos Sólidos 

 
Formação de Consórcios Públicos de Resíduos Sólidos 

 Conclusão da formação de 14 consórcios Públicos de Resíduos Sólidos para as 

regiões de Aracati, Cascavel, Acaraú, Itapajé, Itapipoca, Pacajus, Canindé, 

Crateús, Nova Russas, Quixadá, Ipú, Assaré, Icó e Milagres, que beneficiará 86 

municípios do Estado do Ceará. 

 

Habitação de Interesse Social 

 
Unidades Habitacionais 

 Construção e entrega de 3.287 unidades habitacionais em 86 municípios do 

Estado, beneficiando aproximadamente 16.435 pessoas. Foram entregues 1.171 

unidades na RMF e 2.116 unidades no Interior. 

 
Melhorias em Unidades Habitacionais 

 Execução de 250 melhorias habitacionais, em Fortaleza, realizadas em parceria 

com Associações, beneficiando aproximadamente 1.250 pessoas. 

 
Unidades Sanitárias Domiciliares 

 Construção de 1.353 unidades sanitárias domiciliares em 23 municípios do 

Estado, em parceria com Associações, beneficiando aproximadamente 6.765 

pessoas. 



 
Fogões com Eficiência Energética 

 Construção de 6.631 fogões com eficiência energética em 36 municípios do 

Estado, beneficiando aproximadamente 33.155 pessoas. 

 
Trabalho Técnico Social 

 
 Capacitação de 3.880 pessoas em 118 atividades, no âmbito do Projeto Rio 

Maranguapinho, sendo 860 em 22 atividades de Educação Sanitária e Ambiental; 

160 em 6 atividades de Geração de Emprego e Renda; e 2.860 em 90 atividades 

de Mobilização e Organização Comunitária. 

 
 Capacitação de 3.825 pessoas em 108 atividades, no âmbito do Projeto Farol 

Novo, sendo 860 em 28 atividades de Educação Sanitária e Ambiental; 1.045 em 

44 atividades de Geração de Emprego e Renda; e 1.920 em 36 atividades de 

Mobilização e Organização Comunitária. 

 
Indenizações 

 Pagamento de 553 indenizações por desapropriação de imóveis e/ou 

benfeitorias, em Fortaleza, no âmbito do Projeto Rio Maranguapinho. 
 

Gestão de Habitação de Interesse Social 

 Elaborado e aprovado, pela CAIXA, o Plano Estadual de Habitação de 

Interesse Social – PEHIS. 

 

CIDADES COM ESTRUTURA URBANA ADEQUADA 
 
Projeto Rio Maranguapinho – PAC 1 

 Execução de 99,56% das obras de construção da Barragem Maranguapinho, 

iniciada em junho/2009. 

 Execução de 80,35% da obra de Urbanização do Trecho I, compreendido entre 

a Av. Mister Hull e a Av. Fernandes Távora, que prevê um total de 1,7Km de 

extensão. 

 Execução de 15,14% da obra de Urbanização do Trecho IIII-A, compreendido 

entre a Avenida Osório de Paiva e a Avenida Jardim Fluminense, que prevê um 

total de 4,85 km de extensão. 

 Execução de 19,11% dos serviços de Dragagem do Rio Maranguapinho, para 



desassoreamento da calha e limpeza do Rio, que prevê uma extensão total de 

23,5km. 

 Execução de 67% do serviço de Monitoramento Arqueológico para as obras de 

urbanização e dragagem do Rio Maranguapinho, iniciado em junho de 2010. 

 Construção e entrega de 684 unidades habitacionais de interesse social 

beneficiando aproximadamente 2.880 pessoas - 108 unidades habitacionais no 

Residencial Blanchard Girão, no Bairro Alto Alegre, em Maracanaú; 240 unidades 

habitacionais que concluíram as obras do Residencial Leonel Brizola, totalizando 

as 576 unidades desse empreendimento, situado no bairro Bom Jardim, em 

Fortaleza; e 336 unidades habitacionais no Residencial Juraci Magalhães, no 

bairro Canindezinho, em Fortaleza. Registra-se, assim, a conclusão de 3 dos 13 

Residenciais no âmbito do Projeto Rio Maranguapinho. 

 

Projeto Rio Maranguapinho – PAC 2 

 Assegurados os Recursos do PAC 2/Ministério das Cidades, através da CAIXA, 

para a Urbanização do Rio Maranguapinho do Trecho Zero e do Trecho 4. 

 Encaminhamento para análise, na CAIXA, o Projeto Executivo da Urbanização 

do Rio Maranguapinho - Trecho Zero e Trecho 4. 

 
Projeto Rio Cocó 

 Aprovação junto a CAIXA, do Projeto Executivo de Urbanização. 

 Conclusão do Projeto Executivo da Barragem Cocó. 

 Execução de 14% do serviço de Monitoramento Arqueológico para as obras de 

urbanização e dragagem do Rio Cocó, iniciado em agosto/2010. 

 Execução de 10% do Projeto de Trabalho Técnico Social. 

 

Projeto Dendê 

 Elaboração dos Projetos Executivos de Reassentamento e Urbanização. 

 Execução de 10% do Projeto de Trabalho Técnico Social. 

 

Obras Urbanas e Edificações Públicas 

 Conclusão de 199 obras em 90 municípios do Estado, por meio do Programa 

Estruturação e Requalificação Urbana. Incluem 111 pavimentações, 36 

construções de praças, 14 reformas de praças, 12 construções de prédios 

públicos, 7 reformas de prédios públicos, 15 requalificações urbanísticas, 01 



urbanização de margem de rio e 03 drenagens. Destacam-se as obras de 

pavimentação de vias, com um total de 707.430,90m². 

 
 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO DE POLOS REGIONAIS 

 
Projeto Desenvolvimento Econômico Regional - Cidades do Ceará - Cariri Central 

 Execução de 50% da obra de Complementação da Construção do Centro 

Multifuncional de Serviços. 

 Execução de 30% das obras de Requalificação das Praças Centrais do Crato, 

com a conclusão da Praça Juarez Távora e da Praça Siqueira Campos. 

 Conclusão do Projeto Executivo da Avenida do Contorno em Juazeiro do Norte. 

 Execução dos serviços de Sinalização Turística para o Geopark Araripe. 

 Capacitação de 27 pessoas – 9 gestores e 18 técnicos municipais - nos temas 

de licenciamento, educação e gestão ambiental para os membros do Núcleo de 

Gestão Sócio-Ambiental – NGSA e do Conselho de Desenvolvimento e Integração 

Regional do Cariri – CONDIRC. 

 Elaboração do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira para Implantação 

do Teleférico em Barbalha. 

 Elaboração do Diagnóstico do Patrimônio Geológico do Geopark Araripe. 

 
Projeto Desenvolvimento Urbano de Pólos Regionais - Cidades do Ceará- 
Ibiapaba/ Sobral e Litoral Leste / Vale do Jaguaribe 
 

 Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional das Cidades Pólo. 

 Elaboração do Diagnóstico do Projeto Turismo de Negócios, em Sobral. 

 
 
FORTALECIMENTO DA BASE ECONÔMICA LOCAL 
 
Arranjos Produtivos Locais e Projetos Produtivos 

 
 Atendimento a 3.893 produtores de 76 Núcleos Produtivos e de 4 Arranjos 

Produtivos Locais, com oficinas para elaboração de planos de desenvolvimento, 

participação em feiras, realização de missões técnicas, cursos de capacitação, 

visitas técnicas, articulação institucional para viabilizar a execução de projetos, 

acesso a novas tecnologias, estímulo ao empreendedorismo e melhoria da gestão 

e avaliação de projetos. 



 Apoio técnico e financeiro a 2.072 famílias para a execução de 51 projetos 

produtivos. 

 Capacitação de 234 produtores em 12 cursos ministrados para 11 Núcleos 

Produtivos e 1 APL, totalizando uma carga horária de 382 horas/aula. 



PROPOSTAS PARA 2012 
 
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 
 
Saneamento Ambiental 

 
Abastecimento de Água 

 

 Iniciar as obras de ampliação do Sistema Adutor da Ibiapaba – Complexo 

Integrado Jaburu. 

 Iniciar as obras de ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água 

das localidades de Aprazível e Ipueirinhas no município de Sobral, com previsão 

de execução de 700 ligações de água, beneficiando diretamente 2,5 mil de 

habitantes. 

 Iniciar as obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do 

município de Pacajus, com previsão de execução de 1.821 ligações domiciliares 

de água, que beneficiarão cerca de 6,5 mil habitantes. 

 Iniciar a obra de Substituição de adutora sob o Estádio Castelão - linha 

macrossistema - trecho 9-25. 

 Concluir a obra de Ampliação da Estação de Tratamento de Água - ETA Oeste 

na RMF. 

 Concluir as obras de Melhorias Operacionais no Sistema de Abastecimento de 

Água de Russas. 

 Concluir das obras de implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em 

Comunidades Rurais nas localidades de Peixes, no município de Russas; Ibicuã 

em Piquet Carneiro; Capitão Mor, no município de Pedra Branca; Ipiranga, no 

município de Boa Viagem; Espinheiro, no município de Madalena; Barra do Sitiá e 

Panamá, em Banabuiú, que beneficiarão aproximadamente 10.000 habitantes. 

 

Projeto Rio Maranguapinho 

 Concluir as obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água dos 

Residenciais Miguel Arraes, Rachel de Queiroz, Eleazar de Carvalho e José 

Alencar, com um total de 3.102 unidades habitacionais que beneficiarão 

aproximadamente 15.510 pessoas.  

 

 



Esgotamento Sanitário 

 Iniciar 15 obras de Sistema de Esgotamento Sanitário no âmbito do Programa 

KfW II. 

 Iniciar as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Conjunto 

Habitacional São Cristóvão, que prevê a melhoria da Estação de Tratamento de 

Esgoto existente e execução de 28.714m de rede coletora.  

 Iniciar as obras de Recuperação de 1.000 metros do Interceptor Oeste de 

Fortaleza. 

 Concluir a obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES de 

Maranguape, sendo previstas 7.213 ligações domiciliares de esgoto que 

beneficiará aproximadamente 25.967 habitantes. 

 Concluir a obra de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES de 

Maranguape, que beneficiará aproximadamente 5.616 habitantes, com 1.560 

ligações domiciliares de esgoto. 

 Concluir a obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES no 

município de Aracati, sendo previstas 5.940 ligações, que beneficiará 

aproximadamente 21.384 habitantes. 

 Concluir a obra de implantação do Macro Sistema - SES de Fortaleza 

(Cocó/Interceptor). 

 Concluir as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em 

Palmeira Comprida no município de Tianguá, que prevê a execução de 2.204 

ligações, beneficiando 7,9 mil habitantes. 

 

Projeto Rio Maranguapinho 

 Concluir as obras de ampliação do SES da Bacia SE-1 em Fortaleza, que prevê 

4.761 ligações domiciliares de esgoto, estimando 1.433 ligações para 2012, 

representando 30,10 % do total, beneficiando 5,2 mil habitantes.  

 Concluir as obras de ampliação do SES da Bacia SE-2 em Fortaleza, que prevê 

6.724 ligações domiciliares de esgoto, estimando 1.987 ligações para 2012, 

representando 30 % do total, beneficiando 7,1 mil habitantes. 

 Concluir as obras de ampliação do SES da Bacia SD-6 em Fortaleza, que prevê 

13.493 ligações domiciliares de esgoto, estimando 4.005 ligações para 2012, 

representando 30% % do total, beneficiando 14,4 habitantes. 

 Concluir as obras de ampliação do SES da Bacia SD-7 em Fortaleza, que prevê 

14.003 ligações domiciliares de esgoto, estimando 1.184 ligações para 2012, 



representando 8% do total, beneficiando 4,2 mil habitantes.  

 Concluir as obras de ampliação do SES da Bacia SD-8 em Fortaleza, que prevê 

7.464 ligações domiciliares de esgoto, estimando 1.699 ligações para 2012, 

representando 23% do total, beneficiando 6,1 mil habitantes.  

 Concluir as obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário dos 

Residenciais Miguel Arraes, Rachel de Queiroz, Eleazar de Carvalho e José de 

Alencar, que prevê a execução de 1.275m de rede coletora. 

 
Projeto Rio Cocó 

 Iniciar as obras de ampliação do SES da Bacia CD-1 em Fortaleza, que prevê a 

execução de 6.100 ligações domiciliares de esgoto, estimando 3.010 ligações 

para 2012, representando 54,53% do total, beneficiando 10,8 mil habitantes. 

 Iniciar as obras de ampliação do SES da Bacia CD-2 em Fortaleza, que prevê a 

execução de 5.132 ligações domiciliares de esgoto, prevendo a execução de 

2.900 ligações em 2012, representando 56,51% do total, beneficiando 10,4 mil 

habitantes. 

 Concluir as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia 

CD-3 em Fortaleza, que prevê 16.696 ligações domiciliares de esgoto, estimando 

11.778 ligações para 2012, representando 70,54% do total, beneficiando 42.4 mil 

habitantes. 

 Concluir as obras de ampliação do SES da Bacia CE-4 em Fortaleza, que prevê 

a execução de 12.618 ligações domiciliares de esgoto, beneficiando 45,4 mil 

habitantes. 

 Concluir as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia 

CE-5 em Fortaleza, que prevê 10.904 ligações domiciliares de esgoto, estimando 

3.753 ligações para 2012, representando 34,93% do total, beneficiando 13,5 mil 

habitantes.  

 Concluir as obras de ampliação do SES da Bacia CE-6 em Fortaleza, que prevê 

a execução de 5.599 ligações domiciliares de esgoto, estimando e execução de 

1.000 ligações para 2012, representando 17,86% do total. Com a conclusão do 

empreendimento serão beneficiados aproximadamente 20,1 mil habitantes. 

 

 
Melhorias Sanitárias Domiciliares – Projeto Alvorada 

 Executar 2.003 Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSDs nos municípios de 

Cariré, Coreaú, Massapê, Frecheirinha, São Benedito, Guaraciaba do Norte, que 



beneficiarão aproximadamente 8.200 habitantes. 

 
 

Destinação final adequada de Resíduos Sólidos 

 
Elaboração Projetos Executivos de Engenharia para Implantação de Aterros 
Sanitários Regionais Consorciados e suas Unidades Correlatas 

 
 Concluir 8 projetos executivos de Cariri, Sobral, Camocim, São Benedito, Icó, 

Milagres, Paracuru e Pedra Branca. 

 Licitar os projetos executivos de Tauá, Aracati, Limoeiro do Norte e Acaraú e as 

obras para construção do aterro da região do Cariri e Pedra Branca. 

 

Habitação de Interesse Social 

 
Unidades Habitacionais 

 Construir e entregar 2.217 unidades habitacionais no Projeto Rio 

Maranguapinho, das quais 1.212 no Residencial Miguel Arraes, 324 no 

Residencial Rachel de Queiroz, 69 no Residencial Lupe de Paula e 612 no 

Residencial Ademir Martins, que beneficiarão aproximadamente 11.085 pessoas. 

 
Melhorias em Unidades Habitacionais 

 Executar 2.000 melhorias habitacionais, em Fortaleza, em parceria com 

Associações, beneficiando aproximadamente 10.000 pessoas.  

 
Unidades Sanitárias Domiciliares 

 Construir 4.000 unidades sanitárias domiciliares beneficiando aproximadamente 

20.000 pessoas. 

 
Fogões com Eficiência Energética 

 Construir 5.000 fogões com eficiência energética beneficiando 

aproximadamente 25.000 pessoas. 

 

Trabalho Técnico Social 

 Capacitar 9.348 pessoas em 222 atividades no âmbito do Projeto Rio 

Maranguapinho, sendo 1.620 em 80 atividades de Educação Sanitária e 

Ambiental; 860 em 22 atividades de Geração de Emprego e Renda; e 6.878 em 

120 atividades de Mobilização e Organização Comunitária. 



 Capacitar 1.570 pessoas em 93 atividades no âmbito do Projeto Rio Cocó, 

sendo 220 em 10 atividades de Educação Sanitária e Ambiental; 150 em 3 

atividades de Geração de Emprego e Renda; e 1.200 em 80 atividades de 

Mobilização e Organização Comunitária. 

 Capacitar 1.636 pessoas em 52 atividades no âmbito do Projeto Dendê, sendo 

220 em 5 atividades de Educação Sanitária e Ambiental; 186 em 7 atividades de 

Geração de Emprego e Renda; e 1.230 em 40 atividades de Mobilização e 

Organização Comunitária. 

 

Gestão de Habitação de Interesse Social 

 Atualizar os dados do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social – 

PEHIS, a partir do Censo 2010. 

 
Urbanização de Áreas de Assentamentos Precários 

 Executar obras de esgotamento sanitário e pavimentação, concluindo as 2 obras 

de Urbanização no âmbito do Projeto Farol Novo – Urbanização da Lagoa do 

Coração (18,38 ha), que engloba as áreas contíguas Joana D’Arc e Aristides 

Barcelos; e a Urbanização da Lagoa do Gengibre (3,62 ha). 

 
CIDADES COM ESTRUTURA URBANA ADEQUADA 
 
Projeto Rio Maranguapinho 

 Concluir as obras de construção da Barragem Maranguapinho, iniciada em 

junho/2009. 

 Concluir as obras de Urbanização do Trecho I, compreendido entre a Av. Mister 

Hull e a Av. Fernandes Távora, que prevê um total de 1,7Km de extensão e do 

Trecho III-A Margem Esquerda, que prevê um total de 2,3 km de extensão, 

compreendido entre a Avenida Osório de Paiva e a Avenida Jardim Fluminense; 

 Executar 60% da obra de Urbanização do Trecho II Margem Direita, que prevê 

um total de 4,67 km de extensão, compreendido entre a Avenida Senador 

Fernandes Távora e Av. Osório de Paiva. 

 Executar 70% dos serviços de Dragagem do Rio Maranguapinho  para 

desassoreamento da calha e limpeza do Rio, que prevê uma extensão total de 

23,5km. 

 Executar 80% do serviço de Monitoramento Arqueológico para as obras de 



urbanização e dragagem do Rio Maranguapinho, iniciado em junho/2010. 

 

Projeto Rio Maranguapinho – PAC 2 

 Aprovar o Projeto Executivo nos órgãos competentes e na CAIXA e licitar as 

obras da Urbanização do Rio Maranguapinho - Trecho Zero e Trecho 4. 

 Elaborar e concluir o Projeto de Trabalho Técnico Social dos Trechos Zero e 4. 

 
Projeto Rio Cocó 

 Licitar o Projeto Executivo de Urbanização e desapropriar 50% da área para 

implantação do projeto. 

 Aprovar na CAIXA, licitar e realizar 40% da obra do Reassentamento Paupina. 

 Aprovar o Projeto Executivo da Barragem Cocó nos órgãos competentes (ANA 

e SRH), CAIXA, e licitar a obra. 

 Executar 58,8% das obras da Dragagem do Rio Cocó. 

 Executar 60% do serviço de Monitoramento Arqueológico para as obras de 

urbanização e dragagem do Rio Cocó, iniciado em agosto/2010. 

 Concluir o Projeto de Trabalho Técnico Social. 

 Aprovar o Projeto Executivo dos Equipamentos Sociais nos órgãos 

competentes e na CAIXA e licitar as obras. 

 
Projeto Dendê 

 Aprovar os Projetos Executivos de Reassentamento e Urbanização, na CAIXA e 

nos órgãos competentes.  

 Licitar e executar 20% das obras do Reassentamento 

 Licitar o Projeto Executivo de Urbanização. 

 Concluir o Projeto de Trabalho Técnico Social. 

 

Projeto Viva o Bairro 

 Concluir e aprovar nos órgãos competentes o Projeto Viva o Bairro e executar 

100% das obras – Projeto Piloto para o Trecho I da Urbanização do Rio 

Maranguapinho, entre a Av. Mister Hull e Av. Senador Fernandes Távora. 

 

Projeto Esplanada do Castelão 

 Concluir o Projeto e aprovar nos órgãos competentes. 

 Desapropriar a área de implantação do projeto, licitar e executar 30% da obra. 



 

Obras Urbanas e Edificações Públicas 

 Concluir 180 obras urbanas e edificações públicas que se encontram em 

execução em 90 municípios, das quais 140 no âmbito do Programa de 

Cooperação Federativa – PCF. 

 Iniciar a execução de 60 obras urbanas em 30 municípios, com 45 no âmbito do 

PCF. 

 
Desenvolvimento Institucional das Cidades 

 
 Beneficiar 10 municípios com a execução de projetos de melhoria da gestão, 

qualificando os municípios visando à eficiência da gestão pública. 

 Beneficiar 5 municípios com instrumentos de planejamento urbano, a fim de 

propiciar o crescimento estruturado das cidades. 

 Beneficiar 2.500 famílias com atividades de regularização fundiária, 

promovendo o ordenamento do espaço urbano das cidades. 

 
 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E URBANO DE POLOS REGIONAIS 
 

Projeto Desenvolvimento Econômico Regional - Cidades do Ceará - Cariri Central 

 Requalificar e urbanizar a Área Central de Farias Brito. 

 Executar obras para qualificar os espaços de visitação religiosa - Roteiro da Fé 

em Juazeiro do Norte. 

 Sinalizar e Pavimentar o Centro Histórico (Barbalha). 

 Urbanizar a Avenida Perimetral (Nova Olinda), a Avenida Patativa do Assaré e 

Entorno (Santana do Cariri), o Trecho da Avenida de Acesso / CE060 (Caririaçu), 

a Saída – Duplicação / CE-060 (Jardim) e o Trecho da Avenida de Acesso 

(Missão Velha). 

 Recuperar e Urbanizar o bairro Seminário (Crato).  

 Elaborar o projeto executivo da Avenida do Contorno em Juazeiro do Norte.  

 Elaborar Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental/EIA-

RIMA da Avenida do Contorno em Juazeiro do Norte. 

 Elaborar o Plano de Gestão do Centro Multifuncional de Serviços (Juazeiro do 

Norte), 

 Elaborar o Plano de Gestão para o Aterro Consorciado do Cariri.  



 Elaborar o Plano de Negócios do Geopark Araripe. 

 Elaborar o Plano de Inclusão Social dos Catadores – PISCA para os municípios 

do Aterro Consorciado do Cariri. 

 Elaborar o Projeto executivo de teleférico e urbanização (Barbalha). 

 Elaborar os Projetos Complementares de Infraestrutura do Geopark Araripe. 

 Publicar livro para divulgação do Geopark Araripe.  

 Capacitar 50 profissionais dos Arranjos Produtivos Locais (APL) de calçados e 

de turismo do Cariri. 

 Capacitar 50 técnicos dos municípios contemplados pelo Projeto, nas áreas de 

Elaboração de Projetos e Planejamento e Gestão Pública. 

 
 
FORTALECIMENTO DA BASE ECONÔMICA LOCAL 
 
Arranjos Produtivos Locais e Projetos Produtivos 

 Coordenar os trabalhos do Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos 

Locais - NEAAPL-CE, com as 29 instituições que o compõem e acompanhar os 

12 APLs priorizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio - 

MDIC. 

 Apoiar a elaboração de 6 Planos de Desenvolvimento Preliminares – PDPs dos 

APLs de Moda Íntima, de Frecheirinha; Redes de Dormir, de Jaguaruana; 

Turismo, da Ibiapaba; Piscicultura, de Jaguaribara; Cajucultura, de Aracati/Fortim 

e Cajucultura, de Barreira. 

 Concluir o desembolso financeiro e acompanhar os 51 projetos produtivos. 

 Realizar 15 eventos de capacitação. 

 Lançamento do Edital III de seleção de projetos produtivos. 

 Implantar 2 Conselhos Regionais para fortalecimento da identidade regional. 


