
Programa de Saneamento Básico para 

Localidades Rurais do Estado do Ceará: 

“Adaptação às Mudanças Climáticas”

Programa Águas do Sertão - PAS



Concepção do Programa

O Governo do Estado do Ceará, por meio da 

Secretaria das Cidades (SCidades), firmou um 

contrato de empréstimo com o Banco Alemão 

KfW, para implantação de um programa de 

saneamento básico, Programa de 

Saneamento Básico para Localidades 

Rurais do Estado do Ceará: Adaptação às 

Mudanças Climáticas,  intitulado como 

“Águas do Sertão”.
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Instituição Financiadora Mutuário

Instituições Envolvidas

Apoio Técnico

Beneficiários

População rural



- Contrato assinado em 26/06/2019;

- Início: 1º semestre de 2021.

- Objetivo: 
- Melhorar o acesso da população à água potável; 

-Contribuir para a proteção dos recursos hídricos por 
meio do tratamento dos esgotos e do uso eficiente de 
água; 

- Garantir a sustentabilidade da operação e manutenção 
das infraestruturas de saneamento básico através do 
fortalecimento do modelo de gestão SISAR.

- Investimento total: 62,5 milhões de Euros;
- Empréstimo: 50,0 milhões de Euros;
- Contrapartida: 12,5 milhões de Euros.

- População beneficiada: aprox. 200 mil pessoas 
até 2024. 
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Concepção do Programa



Marcos de Referências

a. Incrementar o acesso da 
população rural ao 
abastecimento de água;

b. Promover o uso racional dos 
recursos hídricos;

c. Promover o esgotamento 
sanitário;

d. Promover o uso de energias 
renováveis;

e. Fortalecer as estruturas de 
gestão comunitárias e 
associativas. 
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Componente Valor 
1. Abastecimento de 
Água

€ 33,5 milhões

2. Esgotamento 
Sanitário

€ 16 milhões

3. Gestão e Consultoria € 10 milhões

4. Fortalecimento do 
Sisar

€ 2 milhões

5. Recursos não 
alocados

€ 1 milhão

TOTAL € 62,5 milhões



Execução do Programa
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Unidade de Gerenciamento 
do Programa Águas do 

Sertão

UGP PAS

Gerência de Obras do 
Programa Águas do 

Sertão

GOPAS



Distribuição dos Recursos

Em 2017, a SCidades convocou as 
prefeituras para participar das oficinas 
realizadas em todas as bacias 
hidrográficas do Estado.

Objetivo: Apresentar o Programa e os 
critérios de elegibilidade das 
localidades a serem beneficiadas.

Demanda inicial: Houve uma 
indicação inicial pelo Sisar, cerca de 
1000.
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Critérios de Elegibilidade

 Localidades rurais com mais de 70 famílias;

 Disponibilidade de um manancial adequado;

 Disponibilidade de energia elétrica;

 Comunidade disposta a aderir ao modelo de 

gestão SISAR, filiando-se ao SISAR 

correspondente;

 Associação comunitária constituída e 

legalizada;

 Arcabouço Jurídico aprovado no município.
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Sistemas de Abastecimento de Água - SAA



Manifestação de Interesse
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 1ª MI realizada em outubro de 2019;

 2ª MI realizada em maio de 2021;

 Selecionado um total 96 

Localidades;

 05 comunidades por bacia;

Somente 1 Localidade por Município.

Neste processo, foi elaborado um ranking de seleção com nota técnica validada 

pelo IPECE, a fim de atribuir notas para elencar as prioridades levando em 

consideração os critérios pré-estabelecidos.
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Localidades Selecionadas
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Obra Executada: Curupati Irrigação - Jaguaribara
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Obras em Execução

Capim Grosso - Russas São José - Palhano



6,67 milhões de Euros

 Aquisição de equipamentos;

 Infraestrutura de laboratório para os SISARs; 

 Capacitações financeira, técnica e social: Sisar e Instituto 

SISAR;

 Capacitação gerencial;

 Sedes para os Sisar´s (BCL, BPA, BME, BAJ);
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Doação União Européia – LAIF 
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 Sede do Instituto Sisar;

 Estruturação dos sites, elaboração dos vídeos institucionais, cartilhas, 

folders;

 Elaboração do plano de negócios: diagnóstico, plano de cargos e 

carreira, etc;

 Auditorias dos Sisar’s e Instituto;

 Regulação.

Doação União Européia – LAIF 
6,67 milhões de Euros



Obrigada!
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