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Mensagem do Governador

Após 15 anos da última publicação do Balanço Social do Estado do Ceará,                    

venho com satisfação trazer a público este Balanço Social do exercício de 2020

com a finalidade de apresentar à sociedade, numa visão compreensiva, dentro de uma 

linguagem clara, qualitativa e objetiva, a situação fiscal e os resultados orçamentários, 

financeiros e patrimoniais do Estado do Ceará constante no Balanço Geral do Estado, 

neste instrumento de transparência e de divulgação dos resultados apurados

das ações governamentais, envolvendo ainda mais a sociedade no controle social.

Este ressurgimento do balanço social torna-se um ganho para a sociedade                     

na participação mais efetiva na avaliação do nosso governo, servindo como instigador 

no desenvolvimento de novas ações públicas na redução da dívida social. 

Rogo a Deus para que, a cada dia, sigamos firmes para conseguirmos honrar essa 

confiança da nossa sociedade. Lutarei todos os dias por isso e tenho a absoluta certeza 

de que vamos conseguir superar todos estes desafios e sair ainda mais fortes. 

Assim, trabalhamos em cima da eficiência fiscal em direção a um futuro mais seguro

e próspero para a população cearense.
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BALANÇO SOCIAL 
O Balanço Social vem complementar o Balanço Geral do Estado do Ceará com informações 

qualitativas das ações realizadas pelo Governo do Estado do Ceará no exercício de 2020. O Balanço 

Social está alinhado aos sete eixos temáticos previstos no Plano Plurianual 2020-2023. São eles: 

Ceará Acolhedor, Ceará da Gestão Democrática por Resultados, Ceará das Oportunidades, Ceará 

do Conhecimento, Ceará Pacífico, Ceará Saudável e Ceará Sustentável.

CEARÁ
ACOLHEDOR



|

O eixo Ceará Acolhedor busca como resultado estratégico a inclusão social, assegurando direitos 

humanos e civis para a população no Ceará. É executado por meio da Secretaria das Cidades, da 

Secretaria de Desenvolvimento Agrário (DAS) e da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, 

Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

Acesso à terra e à moradia 

Em 2020, o Governo do Ceará, 

por meio da Secretaria 

de Desenvolvimento Agrário 

(SDA) e do Instituto  

do Desenvolvimento 

Agrário do Ceará (Idace), 

emitiu 6.313 títulos de posse 

definitiva da terra e entregou 

individualmente 2.161 títulos. 

O Programa de Regularização 

Fundiária é uma parceria entre 

o Executivo Estadual 

e o Governo Federal, 

por meio do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra).  

Desde sua instituição, em 2007, o programa foi responsável pela confecção de 106.740 títulos  

de posse definitiva da terra, contemplando agricultores familiares rurais de todo o Estado.

Em 2020, também foi elaborado o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de 23 assentamentos estaduais, 

beneficiando 370 famílias de 21 municípios, e concluída a individualização dos assentamentos  

na localidade de Batalha, no município Trairi, do Córrego dos Tanques, em Itapipoca,   

e São Caetano, em Potiretama, que beneficiou 88 famílias com a aquisição do imóvel Curral  

do Meio, em Iracema.

Por meio da Secretaria das Cidades, o Governo do Estado entregou 210 apartamentos da última 

quadra do Residencial Dona Yolanda Vidal Queiroz, no bairro Edson Queiroz. Ao todo,   

o residencial conta com 1.080 moradias e visa abrigar as famílias originárias das áreas de risco   

do Cocó e da Comunidade do Dendê. A obra tem investimento de R$ 41,3 milhões, 

proveniente do programa Pró-Moradia, do extinto Ministério das Cidades, agora Ministério

do Desenvolvimento Regional, em parceria com a Caixa Econômica Federal e com contrapartida

do Estado de R$ 2.065.271,62.

Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

Acesso à terra e à moradia 

Em 2020, o Governo do Ceará, 

de Desenvolvimento Agrário 

emitiu 6.313 títulos de posse 

definitiva da terra e entregou 

individualmente 2.161 títulos. 

O Programa de Regularização 

Fundiária é uma parceria entre 

por meio do Instituto Nacional 

Desde sua instituição, em 2007, o programa foi responsável pela confecção de 106.740 títulos  

de posse definitiva da terra, contemplando agricultores familiares rurais de todo o Estado.

Programa Água para Todos 
No setor da segurança hídrica, em 2020, 

houve a entrega de 687 cisternas de placa, 

de sete poços profundos e de 25 sistemas de 

abastecimento d´água, o último beneficiando 

4.105 famílias no meio rural. 

O Programa Água para Todos garantiu o 
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| Programa Mais Infância 
O Programa Mais Infância foi criado em agosto           

de 2015 e defende a necessidade de se ter um olhar 

especial e mais dedicado à infância, a partir de um 

diagnóstico da situação do Estado na área e do 

mapeamento das ações voltadas para o segmento 

nas diferentes secretarias estaduais e, portanto,          

de natureza multissetorial.

O Cartão Mais Infância é uma ação do programa 

Mais Infância Ceará no qual há transferência de 

renda para famílias mais carentes. O Governo do 

Ceará, por meio da SPS, realizou o pagamento de 

R$ 35,5 milhões (acumulado de janeiro a setembro 

de 2020) para 44.825 famílias cadastradas no Cartão 

Programa Primeira Infância no SUAS/Programa 
Criança Feliz 
Por meio do Programa Primeira Infância no Suas (Sistema Único de Assistência 

Social) - Criança Feliz, o Governo do Ceará realizou 3,39 milhões de visitas 

familiares, o que garantiu ao Estado a conquista do Prêmio Parentalidade: boas 

práticas de visitadores na pandemia, promovido pela Fundação Maria Cecilia
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Souto Vidigal e pela Fundação Bernard van Leer. O Estado venceu com 29 das 100 melhores ações 

de profissionais que atuam em visitas domiciliares no País. Este é o primeiro prêmio nacional 

direcionado a visitadores.

De 2017 a 2020, foram contempladas 87 mil famílias cearenses e beneficiadas 106.875 pessoas, 

sendo 83.361 crianças e 23.244 gestantes. No Brasil, foram visitadas, em 2020, 478.735 famílias,        

com  acompanhamento de 463 mil crianças e 58.551 gestantes. 

acesso à água potável para mais de mais 2,6 milhões de pessoas. Foram investidos, em parceria 

com o Projeto São José, R$ 15,7 milhões para levar água às torneiras das famílias do campo.



Mais Infância. A ação contempla famílias nos 

184 municípios cearenses e o benefício de R$ 85 

mensais é pago a famílias com crianças de 0 a 5 

anos e 11 meses, em situação de extrema pobreza  

e de vulnerabilidade social, representando também 

um importante recurso para amenizar os efeitos 

sociais causados pela covid-19.

Em 2020, também foram entregues 30 brinquedopraças para a população dos municípios                 

de Fortaleza, Crateús, Limoeiro do Norte, Ereré, Paracuru, Irauçuba, Juazeiro do Norte, Penaforte, 

Uruburetama, Santa Quitéria, Itaiçaba, Aiuaba, Trairi, Itapiúna, Cascavel, Guaraciaba do Norte, 

Aracoiaba, Alcântaras, Maritinópole, Apuiarés, Deputado Irapuan Pinheiro e Piquet Carneiro.

de R$ 138,6 milhões, tendo sido R$ 71 milhões destinados 

ao Estado e R$ 67 milhões aos municípios.

Marco importante para o Ceará, a lei garante auxílio 

financeiro aos agentes culturais e aos espaços 

(equipamentos culturais, pequenas empresas, 

associações e coletivos mantidos por pessoas e 

instituições da sociedade) que tiveram suas atividades 

interrompidas devido à pandemia de covid-19.

Lei Aldir Blanc 
Fruto de forte mobilização social do campo artístico e cultural brasileiro, a Lei Federal nº 14.017/2020 

– Lei de Emergência Cultural / Lei Aldir Blanc prevê o uso de recursos para o auxílio   de trabalhadores 

da cultura e artesãos atingidos pela pandemia. O Estado do Ceará recebeu um montante                      
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Programa Vale Gás Social Mais 
O Vale Gás Social Mais é uma ação executada pela 

SPS para minimizar os impactos sociais decorrentes 

do coronavírus. Com o tíquete em mãos, há recarga 

do botijão de 13 kg.

Projeto Paulo Freire e Projeto São José 
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Em Fortaleza, mais de 33 mil famílias foram beneficiadas, totalizando 245.966 famílias em situação 

de vulnerabilidade social em todo o Estado.

Relativamente à inclusão produtiva, o Governo do Estado 

do Ceará assegurou, por intermédio da Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário, uma assistência técnica contínua       

para 23.646 famílias em 600 comunidades rurais. 

Outras 17.700 famílias receberam projetos produtivos                      

por meio do projeto Paulo Freire. 

Com 70% dos recursos do projeto executado em 2020,                      

a iniciativa, que conta com financiamento do Fundo Internacional 

de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), entregou no exercício 

6.496 aviários, 6.796 colmeias, 4.790 apriscos, 1.953 quintais 

produtivos e 1.779 pocilgas.

O Projeto Paulo Freire foi considerado um dos 10 melhores 

projetos financiados pelo FIDA no combate à extrema 

pobreza rural no mundo, conforme informação divulgada 

pelo site oficial do fundo no Brasil. Além disso, 291 projetos de 

irrigação, 196 projetos em caprinocultura, 59 em bovinocultura                            

e 45 em apicultura foram implantados no exercício de 2020. 
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Programa Mais Nutrição

Programa de Aquisição de Alimentos e Programa do Leite 
Relativamente às políticas públicas garantidoras de renda para agricultores familiares e alimento 

para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, a SDA e o Ministério da Cidadania 

foram responsáveis pela aquisição e distribuição de 934.346,12 quilos de alimentos pelo Programa 

de Aquisição de Alimentos e de 9.331.236 litros de leite pelo Programa do Leite.

Em 2020, foram atendidas 250.914 pessoas em situação   

de vulnerabilidade social, 1.526 entidades socio-

assistenciais e geração de renda para 3.082 agricultores 

familiares com as compras institucionais, frisou os 

números do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

na modalidade de Compra com Doação Simultânea 

(CDS). O PAA Leite forneceu diariamente 61.6785 litros                

de leite bovino e caprino a 333.567 pessoas de baixa 

renda em 121 municípios cearenses e gerou renda                         

para 1.563 produtores.

O Governo do Estado do Ceará, por meio do Programa Mais Nutrição, realiza a distribuição dos alimentos 

cedidos pelos permissionários da Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE). Desde o início 

 da ação, em junho de 2019, até dezembro de 2020, foi realizada a doação de 601.692 quilos de frutas, 

legumes e verduras, além de polpas e mix de preparo de alimentos, promovendo a segurança 

alimentar e nutricional de cerca de 27 mil cearenses e combatendo o desperdício de alimentos.

|
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alimentar e nutricional de cerca de 27 mil cearenses e combatendo o desperdício de alimentos.

O Mais Nutrição tem a parceria permanente da Associação dos Permissionários da Ceasa 

(Assucece) e do Grupo M. Dias Branco, além dos parceiros espontâneos da iniciativa privada,               

e é realizado pela SPS, SDA e CEASA-CE com o apoio do Instituto Agropolos do Ceará. 

O programa beneficia aproximadamente 16 mil crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social de 91 entidades de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, além de já ter ofertado 

doações para 31 municípios do Estado com necessidades 

diversas: vítimas de enchentes, entidades artesanais, artistas 

circenses, instituições que atendem pessoas em situação     

de rua, crianças com câncer e fissura lábio-palatal e famílias 

atendidas pelo Mais Infância. Maracanaú, além de já ter 

ofertado doações para 31 municípios do Estado com 

necessidades diversas: vítimas de enchentes, entidades 

artesanais, artistas circenses, instituições que atendem 

pessoas em situação de rua, crianças com câncer e fissura 

lábio-palatal e famílias atendidas pelo Mais Infância.

Doação de Cestas 
Básicas
Para minimizar os impactos            

da covid-19, a SPS entregou  

2.156 cestas básicas para mulheres 

em situação de vulnerabilidade 

social atendidas pela Casa   

da Mulher Brasileira (CMB), 

sendo 1.201 cestas básicas   

às residentes dos municípios 

de Fortaleza e Região 

Metropolitana e as outras cestas 

para distribuição em parceria 

com os Centros de Referência                

da Mulher de outros 12 municípios 

cearenses. As cestas foram doadas 

pelo Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos.
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Programa Superação 
O Programa Superação assiste jovens em situação de vulnerabilidade 

social, com idade entre 15 e 19 anos, que não estudam ou trabalham  

e prioriza adolescentes residentes nas áreas mais vulneráveis.   

O objetivo do Programa Superação é a inserção do jovem na escola, 

sua reintegração na sociedade, por meio da formação cidadã,   

da qualificação para o trabalho e do empreendedorismo.

Programa de Proteção à Pessoa 

|
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O investimento do Governo do Estado do Ceará, em 2020, no programa é da ordem de R$ 143.450,00   

e está sendo executado pela SPS. Os 790 jovens participantes do Programa Superação recebem bolsas  

de estudo e pares de tênis e meiões. No total, já foram investidos R$ 532 mil em bolsas de estudos.

O Sistema Estadual de Proteção à Pessoa ganhou, em 2020, um quarto programa que garante 

atendimento provisório e emergencial a pessoas em situação de ameaça de morte. O Programa de 

Proteção Provisória (PPVida), inédito no Brasil, se soma a outros três programas já existentes no Ceará: 

Provita, PPDDH e PPCAAM.

A previsão é de atendimento a 80 pessoas por ano. Em 2020, 166 pessoas estavam inseridas nos três 

outros programas de proteção à pessoa. O diferencial do Programa de Proteção Provisória é que nele 

os atendimentos não serão limitados a perfis específicos, qualquer pessoa em situação de ameaça de 

morte poderá procurar ajuda. Isso significa que enquanto aguarda o trâmite necessário para o ingresso 

em qualquer um dos outros programas, a vítima ou testemunha poderá aguardar em proteção.

O programa tem investimento de R$ 1,17 milhão, oriundo unicamente do Governo do Estado, e o acesso 

se dará a partir de demanda do Sistema de Justiça, autoridades policiais, conselheiros tutelares e 

órgãos de defesa dos Direitos Humanos. A equipe do programa, que funcionará em regime de plantão, 

fará uma avaliação com as pessoas em situação de ameaça e, identificado o perfil para participar do 

PPVida, inicia-se o trabalho de proteção. A proteção oferecida é de 30 dias, com prazo que pode ser 

prorrogado mediante parecer da equipe técnica.

Selo Internacional por Política para Migrantes
O Governo do Estado do Ceará conquistou o Selo MigraCidades 2020, uma certificação internacional  

da Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência da Organização das Nações Unidas 

(ONU), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O Selo MigraCidades 2020 representa um reconhecimento pelo trabalho de atendimento, inclusão social  

e busca por oportunidades de trabalho para migrantes que chegam ao Ceará. A titulação foi conferida  

à SPS pela participação e cumprimento de todas as etapas do projeto MigraCidades: aprimorando  

a governança migratória no Brasil.

|

CEARÁ
DA GESTÃO

DEMOCRÁTICA 
POR

RESULTADOS



O Eixo Ceará da Gestão Democrática por Resultados tem 

como estratégia atender a população com serviços públicos 

estaduais planejados e geridos de forma eficiente, eficaz  

e efetiva, atendendo às necessidades e demandas regionais, 

com transparência, controle social, equidade   

e sustentabilidade fiscal.

Gestão Fiscal 
Em 30 de janeiro de 2020, a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou que o surto do novo 

coronavírus constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – (ESPII), 

considerado o mais alto nível de alerta da organização, sendo a sexta vez na história que ESPII 

é declarada. Em 11 de março de 2020, a doença intitulada covid-19 foi caracterizada como uma 

pandemia.

Diante desse quadro, surge um consenso em nível mundial e nacional que a curto prazo, a forma 

mais eficaz de enfrentar a crise sanitária que se consolidava, evitar uma pandemia descontrolada, 

colapso do sistema de saúde e uma consequente quantidade elevada de óbitos era recorrer           

a medidas generalizadas de isolamento social. No entanto, com o passar do tempo o isolamento 

generalizado estava associado a pesados custos econômicos em termos de desemprego,  

queda nos rendimentos e aumento da pobreza, pois as infecções das pessoas reduzem a oferta 

de mão de obra, quarentenas, bloqueios regionais e distanciamento social, essenciais para conter 

o vírus, reduzem a mobilidade, com efeitos particularmente agudos em setores que dependem 

de interações sociais (como viagens, entretenimento e turismo). Além do mais, os fechamentos 

nos locais de trabalho interrompem as cadeias de suprimentos e reduzem a produtividade, 

consequentemente o nível de produção e oferta da economia. Demissões, queda de renda,  

medo de contágio e aumento da incerteza fazem as pessoas gastarem menos, afetando o nível  

de demanda do sistema econômico, desencadeando mais fechamentos de negócios, perdas  

de empregos e ocasionando uma paralisia de fato de uma parcela significativa da economia.

Em momentos de grande instabilidade, desequilíbrio e incertezas, não se questiona a necessidade 

da presença do protagonismo do Estado. Este importantíssimo agente econômico, a despeito 

de exercer funções mínimas ou intervencionistas, importa que o Estado tenha uma participação 

contundente na solução das demandas sociais. E assim encontrar sua legitimidade e razão de ser 

no atendimento dessas necessidades públicas, exercendo uma atividade financeira que consiste  

na obtenção e aplicação de recursos públicos para satisfazer as necessidades coletivas crescentes 

por meio do financiamento das políticas públicas e assim gerar resultados substantivos para 

sociedade. Diante do contexto atual, a ação governamental torna-se vital e imprescindível 

em momentos de grave crise, ainda mais esta que tem efeito conjugado no âmbito sanitário, 

econômico e social. 
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Geração de Poupança e Investimentos 
Com base na análise dos seus resultados fiscais, percebemos que o Estado do Ceará segue os 

preceitos de uma Gestão Fiscal Eficiente, uma vez que houve geração de poupança e captação   

de recursos para suportar o investimento. Do ponto de vista da equação fiscal, no confronto  

entre receitas e despesas, do lado da receita, podemos afirmar que o crescimento da arrecadação 

estadual se dá a partir da implementação de medidas que tornem mais eficazes a cobrança dos 

tributos estaduais da sua competência. Do lado da despesa, trata-se da otimização dos gastos sem 

redução dos serviços ou prejuízo à qualidade do que é ofertado, de forma a ampliar a capacidade 

de investimento aliada à estratégia de gestão do endividamento público, que se materializa 

a partir da captação de recursos sem comprometimento da capacidade de pagamento e de 

endividamento, tendo a dívida pública como fator de alavancagem adicional do investimento.

Investimentos Públicos 
Com suas ações alinhadas às lições aprendidas e os protocolos da ciência econômica, a reação 

do governo estadual contribuiu para que estratégias adotadas minimizassem os impactos 

econômicos adversos oriundos da pandemia, principalmente, pela manutenção do cronograma 

vigoroso de investimento combinado com a estrutura fiscal existente, cujo sincronismo das 

ações governamentais estratégicas são e serão determinantes para o processo de retomada                       

do crescimento econômico estadual no período pós-pandemia. Desta forma, o Estado do Ceará 

continua se destacando no cenário nacional, mantendo em 2020 o 1º lugar em investimentos  

como proporção da Receita Corrente Líquida – RCL (11,3%) e alcançando a 3ª posição em volume 

de recursos aplicados (R$ 2,483 bilhões).

Gráfico 1 – 2016 a 2020 - R$ milhões

Fonte: STN/SICONFI- Balanço Orçamentário RREO 6º Bimestre (CE). Elaboração SECEX Tesouro-Cepla.
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Receita Corrente 19.668 19.718 21.474 23.387 24.622

Despesa Corrente 17.154 17.801 19.742 20.7602 1.070

Poupança Corrente 2.514 1.917 1.7322 .627 3.551
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Gráfico 2 – Investimentos empenhados dos Estados e DF – 2020 – R$ milhões

Fonte: STN/SICONFI - Balanço Orçamentário RREO 6º Bimestre (CE). Elaboração SECEX Tesouro-Cepla.

FONTE: Elaborado pela SEFAZ/CEPLA com dados da STN - PAF (2015 a 2018) e SICONFI (2019 e 2020).

Gráfico 3 – Investimentos Empenhados – Comparativo entre o Ceará e a média nacional – 2015 a 2020
– % da Receita Corrente Líquida – RCL
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Investimentos por Função de Governo – Empenhados 
O quadro a seguir informa os valores das despesas públicas empenhadas, discriminadas por função 

de governo, conforme a Portaria ME nº 42, de 14 de abril de 1999. Este demonstrativo tem por 

objetivo informar as despesas pelo ente no período, apresentando-as em termos de classificação 

funcional, que são agregadas em diversas áreas de atuação do setor público. A função expressa o 

maior nível de agregação das ações da administração pública, nas diversas áreas de despesa que 

competem ao setor público.

Gráfico 4 – Mapa comparativo dos Investimentos Empenhados dos Estados e DF – 2020 – % da Receita 
Corrente Líquida – RCL

FONTE: Elaborado pela SEFAZ/CEPLA com dados da STN /SICONFI.
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INVESTIMENTOS POR FUNÇÃO DE GOVERNO
INVESTIMENTOS - EXCETO-INTRA - EMPENHADO - 2020/2019

CONSOLIDADO - ORDENADO POR VALOR EM 2020

Empenhado 2020

To tal geral 2.483,08 12,33%272,492.210,59

URBANISMO

GESTÃO AMBIENTAL

SEGURANÇA PÚBLICA

SENEAMENTO

CULTURA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEGISLATIVA

DIREITOS DA CIDADANIA

HABITAÇÃO

ENCARGOS ESPECIAIS

ORGANIZAçÃO AGRÁRIA

COMUNICAÇÕES

RESERVA DE CONTINGENCIA

378,90

220,32

77,67

63,30

42,33

25,63

13,55

11,38

8,07

5,31

2,47

0,82

0,00

117,69%

334,14%

-12,18%

-76,94%

219,04%

-0,41%

-12,03%

-83,42%

-17,84%

49,55%

-84,42%

204,85

169,58

-10,77

-211,25

29,06

-0,11

-1,85

-57,26

-1,75

5,31

0,82

-4,43

0,00

174,05

50,75

88,44

274,55

13,27

25,73

15,40

68,64

9,83

0,00

1,65

5,25

0,00

TRANSPORTE 999,65 7,51%69,87929,78

SAÚDE 311,71 240,12%220,0791,65

EDUCAÇÃO 112,25 -41,87%-80,87193,12

AGRICULTURA 65,45 -39,35%-42,46107,91

ADMINISTRAÇÃO 62,52 30,81%14,7347,79

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 26,92 53,69%9,4017,52

JUDICIARIA 21,57 -48,64%-20,4342,00

ESSÊNCIAL A JUSTIÇA 11,67 5,65%0,6211,05

COMÉRCIO E SERVIÇOES 9,33 -60,04%-14,0323,36

INDUSTRIA 6,41 -5,37%-0,366,78

DESPORTO E LAZER 4,34 -50,37%-4,408,73

ENERGIA 1,28 208,34%0,860,41

TRABALHO 0,23 -92,26%-2,702,93

PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 0,000,00

(R$ milhão) (R$ milhão) (R$ milhão)

Empenhado 2019$  (2020 - 2019) - 

% (2020 - 2019) 

Melhoria na relação Fisco-Contribuinte-Sociedade 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL (PEF) 

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), por meio do Programa de Educação Fiscal do Ceará 

(PEF-CE), promoveu, em 2020, diversas atividades, entre palestras, seminários e cursos,   

com o objetivo de disseminar conhecimentos sobre a tributação e incentivar a atuação cidadã.

Devido à pandemia de covid-19, o programa passou por uma reinvenção. Foram lançadas novas 

iniciativas como o Circuito de Lives Engaja Cidadão, que apresentou 20 edições sobre vários temas 

da educação fiscal. Cada transmissão ao vivo contou com a presença de um servidor fazendário e 

um especialista no assunto debatido. Ao todo, foram mais de 20 mil visualizações nas redes sociais.

Gráfico 5 – Investimentos por Função de Governo
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Em parceira com a Seduc, a Sefaz 

promoveu um concurso de redação 

para estudantes de nível médio. 

O certame, que contou com 789 

participantes e 71 oficinas, premiou 

com tablets e smartphones os três 

melhores alunos e os respectivos 

professores. Os prêmios foram 

patrocinados pelo Sindicato dos 

Fazendários do Ceará (Sintaf).

No ano de 2020 com o objetivo de aproximar 

ainda mais a Sefaz e os contribuintes, buscando 

uma relação de confiança. O diálogo versou 

sobre as ações de fiscalização de mercadorias 

em trânsito e foi apresentado o Posto Fiscal 

Virtual, uma iniciativa que moderniza o trânsito 

das mercadorias, permitindo que o contribuinte 

regularize pendências e faça o pagamento   

dos impostos pela internet. 

A Sefaz realizou, com apoio da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP), um curso on-line 

de educação fiscal, com 40 horas-aula, que certificou 450 participantes entre servidores públicos, 

estudantes universitários e sociedade em geral.

O programa de Educação Fiscal (PEF) ainda propagou o ensino de cidadania nos veículos de 

comunicação Diário do Nordeste e O Povo, em dois cadernos e matérias especiais com inserções 

em rádio, respectivamente. 

A educação fiscal continuou, pelo terceiro ano consecutivo, como disciplina eletiva nas escolas 

estaduais de tempo integral da Secretaria de Educação (Seduc). Foram 1.347 alunos em 43 escolas 

em diversos municípios cearenses.

PROJETO SEFAZ DIALOGA

Virtual, uma iniciativa que moderniza o trânsito 

das mercadorias, permitindo que o contribuinte 

regularize pendências e faça o pagamento   

dos impostos pela internet. 

PROGRAMA SUA NOTA TEM VALOR 

O programa Sua Nota Tem Valor foi criado para conscientizar a população sobre a importância 

de pedir a nota fiscal no ato da compra. A iniciativa busca também estimular a cidadania fiscal,    

 a solidariedade e a inclusão social.

O novo modelo, desenvolvido pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE), prevê a realização de 

sorteios mensais de prêmios para consumidores que fizerem compras no varejo com o CPF (Cadastro 

de Pessoa Física) na nota, além de rateios de valores em dinheiro para instituições sem fins lucrativos.

O Sua Nota Tem Valor já tem cadastrados 85.980 participantes pessoas físicas e 323 instituições parceiras.

O programa realiza mensalmente premiações no valor R$ 450 mil, sendo R$ 150 mil de prêmios 

para o sorteio e R$ 300 mil para                      

o rateio entre as instituições parceiras. 

Em 2020, foram feitas 5 (cinco) 

premiações, que totalizaram   

R$ 2.250.000,00.

O programa anterior, Sua Nota 

Vale Dinheiro, encerrado em 2019, 

finalizou os pagamentos pendentes 

beneficiando 2.759 participantes 

que fizeram o acordo de adesão  

e receberam juntos um total                    

de R$ 5,8 milhões pagos nos anos  

de 2019, 2020 e 2021.

CONTOS DE CIDADANIA 

Podcast com contação de história narrados por servidoras fazendárias com 

textos produzidos por elas próprias abordando valores da educação fiscal. Foram 

realizadas duas edições em um total de 10 histórias para crianças e adolescentes.

Lives transmitidas pela conta oficial        

da Sefaz (Instagram e YouTube)                

na qual foram debatidos temas ligados 

ao universo da educação fiscal: função 

social do tributo; orçamento público; 

educação para a cidadania; o papel  

do servidor cidadão; juventude  

e protagonismo político; políticas 

públicas em época de pandemia.

ENGAJA CIDADÃO

ENGAJA
CIDADÃO

LIVES

CIRCUITO DE

SEGUNDA TEMPORADA

Sua Nota Tem Valor ainda melhor
para você: conheça as novidades

TEMA

JONILMA MAIA
Gestora do programa

Sua Nota Tem Valor

RAQUEL MOURÃO
Assessora de comunicação

da Sefaz-CE

MARCIO MORAIS
Orientador da Célula

de Relacionamento
com a Sociedade



CEARÁ
TRANSPARENTE

O Estado do Ceará foi apontado como um dos mais transparentes do país, recebendo pontuação 

máxima na 2ª edição da Escala Brasil Transparente – Avaliação 360º realizada pela Controladoria-

Geral da União (CGU). O ranking avalia o cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI) pelos 

entes federativos brasileiros, e contou com a participação de 27 estados e 665 municípios

Avaliação de Serviços Públicos 
A CGE, com o apoio do Ipece, vem realizando pesquisas     

de avaliação dos serviços disponibilizados pelo Governo do Estado 

do Ceará aos cidadãos. O objetivo da ação é promover a melhoria 

dos serviços e políticas públicas por meio de uma avaliação 

criteriosa de qualidade realizada pelos usuários.

Como resultado da pesquisa, foi obtido um relatório de análise contendo informações como  

o perfil dos entrevistados, índices percentuais avaliativos e ainda sugestões de aperfeiçoamento. 

Foi entregue à Sefaz o resultado da pesquisa de avaliação do serviço de emissão do Imposto  

de Transmissão causa Mortis e Doação (ITCD), com a expectativa de que a visão do cidadão

sobre o serviço seja considerada na construção de melhorias.

procedimentos e critérios para o tratamento e encaminhamento das denúncias de Ouvidoria para 

as unidades dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. A Ouvidoria é a instância de 

participação e controle social responsável pelo tratamento das manifestações relativas às políticas 

e aos serviços públicos prestados sob qualquer forma ou regime, com vistas à avaliação da 

efetividade e ao aprimoramento da gestão pública.

O Decreto Estadual nº. 33.485/2020 e a Lei Nacional nº. 13.460/2017 estabelecem que as Ouvidorias  

Setoriais do Poder Executivo Estadual devem apresentam relatórios abordando um panorama 

geral dos resultados das suas atividades no âmbito do Sistema Estadual de Ouvidoria. A CGE como 

órgão articulador das Ouvidorias Setoriais, apresenta anualmente o Relatório de Gestão com  

a consolidação dos dados qualitativos e quantitativos, com a função de propor e ou recomendar 

ações para as melhorias na prestação dos serviços públicos. O Relatório funciona como   

O Decreto nº 33.485, 

de 21 de fevereiro 

de 2020, instituiu o 

Sistema de Ouvidoria 

do Poder Executivo 

Estadual do Estado 

do Ceará. No mesmo 

exercício foi emitida pela 

Controladoria Geral do 

Estado – CGE a Portaria 

nº 52, de 08 de maio de 

2020, a qual estabelece 

SISTEMA ESTADUAL DE OUVIDORIA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL 
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um medidor de qualidade das próprias setoriais que disponibilizam o serviço no Estado,   

uma vez que são apresentadas informações ligadas à satisfação do cidadão, tempo médio  

da resposta e também índice de qualidade da resposta. 

Os Relatórios de Gestão de Ouvidoria dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual 

referentes ao exercício de 2020 se encontram disponíveis no endereço eletrônico Portal da 

Transparência do Ceará, assim como todo cidadão pode contribuir com a melhoria dos serviços 

públicos apresentando sugestões, elogios, solicitações, reclamações ou denúncias referentes à, 

exemplificadamente: Estrutura e funcionamento dos órgãos e equipamentos públicos estaduais 

(escolas, hospitais, delegacias etc); Oferta e qualidade dos serviços públicos prestados pelo 

Governo do Estado (saneamento básico, carteira de motorista, merenda escola, manutenção 

de estradas, segurança pública etc); Irregularidades administrativas e funcionais no âmbito da 

administração pública, tais como desvio de recursos públicos e improbidade administrativa.

CONSELHO DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE (CONDECON) 

O Condecon, criado em abril de 2019, conta com a participação de representantes do Fisco 

Estadual, de entidades do setor produtivo e de categorias profissionais. Entre as atribuições  

do colegiado estão planejar, elaborar, coordenar e executar a política estadual de proteção 

 ao contribuinte; analisar as sugestões encaminhadas ao colegiado; orientar sobre os direitos, 

garantias e deveres dos contribuintes e conscientizar sobre os tributos e sua função social. 

No dia 27 de janeiro de 2020, na sede da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas (FCDL), 

ocorreu a primeira reunião do ano de 2020. Na pauta, discussões sobre o novo programa  

de incentivo à exigência de documentos fiscais “Sua Nota Tem Valor” e sobre o Portal   

do Contribuinte, ferramenta recém-lançada pela Procuradoria Geral do Estado (PGE)   

que permite o acesso online a informações fiscais.

CEARÁ DAS 
OPORTUNIDADES



O Eixo Ceará das Oportunidades tem como estratégia o desenvolvimento econômico sustentável, 

solidário, competitivo e integrado, alcançado nos espaços rurais e urbanos, considerando   

as identidades e as vocações dos territórios cearenses e o protagonismo dos diversos atores.

FESTIVAL DENDICASA 

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará 

(Secult) organizou o Festival Cultura Dendicasa: 

Arte de Casa Para o Mundo. Foram selecionados 

400 projetos que tem o objetivo de promover   

e movimentar a economia artística, criativa        

e cultural do Estado, no contexto 

de emergência de enfrentamento                      

ao coronavírus, incentivando 

a sustentabilidade de artistas, 

grupos, coletivos, companhias  

e demais profissionais 

Geração de Emprego
COLOCAÇÕES NO SINE EM 2020 

Em 2020, o Ceará ocupou o segundo 

lugar no ranking nacional de 

colocações do Sistema Nacional 

de Emprego (Sine), com 31.759 

trabalhadores inseridos no mercado 

de trabalho local. A informação foi 

divulgada pelo Ministério da Economia, 

com dados extraídos da Base de 

Gestão da Intermediação de Mão de 

Obra (BG-IMO). O Sine cearense foi 

superado apenas pelo paranaense, que colocou 71.615 trabalhadores, e ficou à frente de São Paulo 

(21.981), de Minas Gerais (17.036) e do Rio Grande do Sul (14.391), que ocuparam o terceiro, quarto 

 e quinto lugares, respectivamente.

O desempenho alcançado pelo Sistema Público de Emprego do Estado do Ceará no ranking de 

colocação do Sine em 2020 é decorrente das soluções tecnológicas adotadas pela Rede IDT/Sine 

para mitigar os efeitos da pandemia do coronavírus, com a utilização crescente do atendimento aos 

clientes por meios virtuais, diante da suspensão dos atendimentos presenciais, ocorrida no período 

mais crítico da crise sanitária, e do atendimento agendado e em escala reduzida, no momento 

posterior, seguindo as orientações e protocolos do Governo do Estado. 
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A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará 

(Secult) organizou o Festival Cultura Dendicasa: 

Arte de Casa Para o Mundo. Foram selecionados 

400 projetos que tem o objetivo de promover   

e movimentar a economia artística, criativa        

e cultural do Estado, no contexto 

de emergência de enfrentamento                      

grupos, coletivos, companhias  

mais crítico da crise sanitária, e do atendimento agendado e em escala reduzida, no momento 

posterior, seguindo as orientações e protocolos do Governo do Estado. 

e empreendimentos culturais do Ceará.

O edital contou com o investimento de R$ 1 

milhão proveniente do Fundo Estadual de Cultura. 

Disponibilizado por meio da plataforma online,      

são mais de 7 mil e 399 minutos de conteúdo,                  

o que representa 123 horas

 de material produzido

pelos participantes.

NOVAS EMPRESAS 

O Ceará apresenta aumento de registros em relação 

ao ano passado. A Junta Comercial do Estado do 

Ceará (Jucec), autarquia vinculada à Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), 

registrou no ano de 2020 a abertura de 89.088 

empresas, com acréscimo de 4.136 novas empresas 

em relação ao ano anterior, 2019.  Em relação aos 

fechamentos, o saldo foi de 4.128 menos extinções        

em relação ao ano passado. 

O setor que mais se destacou foi o de Serviços, 

totalizando 38.293, seguido pelo Comércio, 29.049,           

e Indústria, 8.642. Das constituições citadas, 82%        

foram registradas como Microempreendedor Individual 

(MEI), com diferença de 2.615 novas aberturas em 

comparação à 2019. Depois do MEI, os tipos jurídicos 

com mais aberturas no período de janeiro a dezembro 

de 2020 foram, respectivamente, o de Sociedade 

de Responsabilidade Limitada (LTDA), com 7.450,  

e o de Empresário, com 4.714.

SELO DE DESTINO SEGURO DO CONSELHO MUNDIAL DE VIAGENS E TURISMO (WTTC) 

O Ceará registrou o maior crescimento no índice de atividades turísticas do país no mês de agosto 

de 2020. Com aumento de 85% em relação a julho, o Estado teve quase o dobro do crescimento   

do segundo lugar da lista, a Bahia, que chegou aos 48%. Apesar do crescimento, o ano de 2020 

ainda acumula queda de 44%, decorrente da pandemia da covid-19. Os dados são do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice do Ceará também foi bem superior ao da média 

do Brasil, que chegou a 19%, se comparado a julho do mesmo ano. 

O Ceará também recebeu o selo de segurança global Safe Travels do Conselho Mundial de Viagens 

e Turismo (WTTC, sigla em inglês). A certificação foi concedida após a Secretaria do Turismo do Ceará 

apresentar ao órgão os protocolos estabelecidos pelo Governo do Estado.



O selo tem como objetivo 

garantir a saúde dos viajantes 

e impulsionar a retomada 

do turismo no mundo. Após 

a conquista do selo, a Setur 

deu início ao trabalho de 

promoção do Ceará nos 

principais mercados nacionais 

e internacionais. 

AEROPORTO DE CANOA QUEBRADA 
O Aeroporto Regional de Canoa Quebrada, Dragão 

do Mar, iniciou suas operações de voos comerciais no 

município de Aracati. Operado pela Azul Linhas Aéreas,  

a rota terá a frequência de três vezes por semana (terças, 

quintas e domingos), sempre partindo da cidade  

de Recife, em Pernambuco. As partidas no meio   

de semana têm escala em Mossoró 

(RN). O Litoral Leste cearense passa 

a contar com uma importante 

ferramenta de impulso ao turismo  

na região.

DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM 

O Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, concentra, atualmente, um dos principais 

investimentos estruturantes do Estado. Com localização privilegiada e estratégica para a 

movimentação de cargas para os Estados Unidos, Europa e Ásia, o terminal portuário passa pela 

segunda ampliação, recebendo investimentos da ordem de R$ 1 bilhão em obras e equipamentos. 

A expansão inclui a ampliação e pavimentação do quebra-mar, a construção de uma nova ponte 

de acesso e a construção de mais três berços de atracação de navios cargueiros ou porta-

contêineres. Estes últimos equipamentos são voltados para operação com carga geral e produtos 

da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). Os recursos também foram utilizados na aquisição  

da Correia Transportadora de Minérios e do Descarregador de Minérios.

Iniciadas em junho deste ano, as obras de ampliação da Zona de Processamento de Exportação 

(ZPE) do Ceará, empresa subsidiária do Complexo do Pecém, atingiram, no fim do mês de 

novembro, 60% de conclusão. Chamada de setor 2, a expansão fica localizada a cerca de quatro 

quilômetros da área de despacho aduaneiro do setor 1, com 137 hectares distribuídos em quatro 

módulos, que terão como grande objetivo atrair empreendimentos de pequeno e médio porte.

Previsto para o primeiro semestre de 2021, o primeiro módulo da expansão da ZPE Ceará contará 

com 23 hectares em uma área dividida em lotes de variados tamanhos.

EMBARQUE DE CARGAS NO PORTO DO PECÉM 

Apesar do ano marcado pela pandemia, mais cargas foram enviadas pelo terminal cearense  

em 2020 na comparação com 2019.

Ferro fundido, sal, produtos da indústria de moagem, frutas, minérios, cereais e alumínio lideram 

as cargas que mais foram embarcadas através do Porto do Pecém em 2020. Ao todo, foram 

embarcadas 5.324.440 toneladas no ano passado, um aumento de 2% nessa movimentação  

em comparação a 2019 (5.212.141 toneladas). E foi também a pandemia que afetou diretamente          

a movimentação acumulada do ano passado. O ano de 2020 fechou com o total de 15.930.483 

toneladas movimentadas no Terminal Portuário do Pecém, resultado  

12% abaixo em relação ao mesmo período de 2019 (18.096.308 

toneladas). O Pecém é um terminal multicargas por movimentar 

granéis sólidos, granéis líquidos, contêineres e cargas em geral                              

nos 10 berços que possui. Na cadeia logística do transporte marítimo 

global, é considerado um hub portuário – hoje conectado por sete 

linhas de cabotagem e três de longo curso.

Localização estratégica e infraestrutura 

adequada (profundidade, berços, 

equipamentos e área), o Porto do 

Pecém desponta como um forte 

candidato a receber um hub de cargas, 

principalmente depois da ampliação         

do Canal do Panamá e da construção   

do Canal da Nicarágua.

A obra vai quintuplicar a capacidade 

de movimentação de cargas e coloca 

o Porto do Pecém em posição de 

destaque no cenário internacional.



O projeto prevê 13,2 km (1,4 km                   

em elevado) de extensão com                       

10 estações, 12 pontes e 3 passarelas,                      

além da urbanização de inúmeras áreas  

de 22 bairros da capital cearense.   

O ramal se integra ao sistema de ônibus  

da Prefeitura de Fortaleza e às linhas Sul   

e (futura) Leste do metrô de Fortaleza.      

A potencial demanda do modal    

é de 90 mil passageiros por dia.

LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA 

As duas tuneladoras que serão 

utilizadas para escavar os túneis 

até o Papicu já estão com suas 

montagens bem adiantadas, 

dentro do emboque de onde 

partirão. Enquanto isso, a fábrica 

de aduelas (anéis estruturais       

que revestem e dão estabilidade 

aos túneis) entrará em fase             

de testes para posterior início       

da produção das peças de 

concreto.

O trecho, em obra, terá 7,3 quilômetros de extensão e contará com 

cinco estações, sendo uma de superfície (Tirol-Moura Brasil) e as outras 

subterrâneas (Chico da Silva, Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu). 

Após sua conclusão, prevista para o final de 2022, cerca de 150 mil 

pessoas poderão utilizar o transporte para deslocamento diário.

Mobilidade, Trânsito e Transporte

VLT RAMAL PARANGABA-MUCURIPE 

O Ramal do VLT Parangaba-Mucuripe é um projeto realizado pelo Governo              

do Ceará, por meio da Secretaria da 1`Infraestrutura – SEINFRA, para a implantação 

de um sistema de transporte de passageiros sobre trilhos.

| RODOVIAS NO CEARÁ 

Por meio do Programa de Logística e Estradas, o Estado do Ceará concluiu mais 270 quilômetros de 

obras, entre pavimentação, duplicação e restauração. Desde 2015, já são mais de 2.560 quilômetros de 

melhorias rodoviárias no Ceará, gerando empregos, economia de tempo e segurança para a população.

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará registrou, nos últimos 7 anos, uma redução de 50,6% 

no índice de fatalidade das rodovias estaduais. O índice, que calcula proporcionalmente as vítimas 

fatais a cada 10.000 veículos, caiu de 2,67% para 1,35% entre 2014 e 2020. Este resultado está em 

consonância com o que estabeleceu a Organização das Nações Unidas (ONU), durante a Década 

de Ação para Segurança Viária (2011-2020) convocando todos os países signatários da Resolução, 

entre eles o Brasil, para desenvolver ações para a redução de 50% de mortes até 2020. 

Outros indicadores também sofreram queda significativa, em especial, se comparados os anos 

de 2019 e 2020, quando foram registradas reduções de 41% no total de acidentes de trânsito, 13% 

de feridos graves e 9% de vítimas fatais. O Detran-CE e o Governo do Ceará, ao longo dos anos, 

realizam constantes investimentos em segurança viária com projetos de sinalização e equipamentos 

para controle e redução de velocidade. O apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) se dá inclusive 

no combate à alcoolemia com a aquisição de novos etilômetros, além de ações educativas 

contínuas através das 3 escolas de educação para o trânsito implantadas no Ceará.

Gráfico 6 – Rodovias Estaduais têm Redução de 50% do Índice de Fatalidade entre 2014 e 2020
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CEARÁ DO
CONHECIMENTO

O Eixo Ceará do Conhecimento tem como estratégia preparar a população com formação  

cidadã integral, inclusiva e de qualidade, com ênfase na equidade, diversidade, produção   

do conhecimento e inovação.

Os resultados educacionais do Ceará em 2020 apontam 

o sucesso das estratégias adotadas ao longo dos últimos 

anos com o objetivo de fortalecer o processo de ensino 

e aprendizagem, em todas as etapas da educação básica. 

Desta forma, o Estado consolida sua posição de referência 

nacional na área. O destaque, entre outras conquistas, 

vai para a evolução no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb). A rede pública cearense superou 

a meta proposta para o período 

e alcançou o melhor resultado 

do país nos anos finais do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano) na

última edição da avaliação, realizada

em 2019 e divulgada em 2020.

Das 731 escolas da rede pública 

estadual, 278 atendem em tempo 

integral (155 são de Ensino Médio 

Regular em Tempo Integral – EEMTI  

e 123 Escolas Estaduais de Educação 

Profissional – EEEPs), alcançando       

um total de 96 mil jovens.

RESULTADOS EDUCACIONAIS 

O Estado ficou em terceiro lugar do Brasil nas séries iniciais (1º a 5º ano) e em quarto no Ensino 

Médio, conforme o Ministério da Educação (MEC). Com relação aos anos iniciais, o Ceará   

é o estado com a maior porcentagem de municípios que atingiram a meta projetada pelo MEC, 

com 98,9% do total. Ou seja, dos 184 municípios cearenses, 182 atingiram o objetivo estipulado.

Além disso, 131 municípios cearenses (71,2%) atingiram a média 6, valor que corresponde    

a um sistema educacional de qualidade comparável ao dos países desenvolvidos, conforme   

a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Educação Básica
O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), vem, ao longo dos anos, 

democratizando o acesso à escola pública de qualidade. Como reflexo desta política, que inclui 

a ampliação da educação em tempo integral e profissional voltadas ao desenvolvimento de 

competências socioemocionais e cognitivas, tem sido possível reduzir a distorção idade-série,   

o abandono escolar e melhorar a qualidade do ensino.

|
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ALFABETIZAÇÃO

FREQUÊNCIA

A taxa de frequência escolar no Ensino Médio cearense vem apresentando crescimento consistente 

nos últimos anos, aproximando o estado da meta da universalização do atendimento. Conforme   

a Síntese de Indicadores Sociais (SIS), divulgada em novembro de 2020 pelo Instituto Brasileiro   

de Geografia e Estatística (IBGE), o Ceará atingiu 88,4% de frequência total neste nível de ensino,  

em 2019, contra 82,6% registrados em 2016. Trata-se da melhor taxa de acesso do Nordeste, além 

do terceiro maior aumento de proporção de alunos incluídos do Brasil durante o período.

ESTRATÉGIA

Os bons resultados obtidos no Ensino Fundamental são atribuídos ao regime de colaboração 

entre Estado e municípios, que proporciona intervenções do 1º ao 9º ano, por meio do Programa 

Aprendizagem na Idade Certa (Mais Paic), desenvolvido pelo Governo do Ceará, por meio   

da Secretaria da Educação (Seduc). 

O Projeto Professor Diretor de Turma tem como objetivo promover um diálogo constante   

do estudante com seus familiares, com a direção da escola e seu corpo docente, buscando evitar  

a evasão escolar, contribuindo para o sucesso e a formação do aluno enquanto cidadão.

O Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais, por sua vez, consiste em uma estratégia   

de reorganização curricular que, além de desenvolver competências socioemocionais, favorece   

a pesquisa como princípio pedagógico, visando ao desenvolvimento pessoal dos estudantes,  

bem como à preparação para a vida acadêmica e profissional.

O Ceará alcançou o melhor resultado 

do Brasil em alfabetização, de acordo 

com os dados do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (Saeb), divulgados 

em novembro passado pelo MEC e pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os números mostram que 92,7%           

das crianças encontram-se alfabetizadas 

ao término do 2º ano. Em 2007,            

esse percentual era de apenas 39,9%.

Educação Profissional
A pandemia da covid-19 provocou inúmeros desafios a serem vencidos pelos cearenses. Logo nos 

primeiros meses do isolamento social, os profissionais do Instituto Centro de Ensino Tecnológico 

(Centec) tomaram para si a responsabilidade  

de continuar ofertando qualificação profissional 

aos jovens e adultos em busca do primeiro 

emprego ou de uma recolocação no mercado 

de trabalho.

Após as fases de planejamento e capacitação  

de professores e instrutores, o Centec ofertou, 

nos meses de junho a outubro, 6.918 vagas  

em cursos gratuitos de Formação Inicial  

e Continuada por meio do ensino remoto. 

Foram preparados 20 cursos oferecidos pelos 

Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) que 

são as unidades do Centec localizadas em 29 

municípios. Porém, como as aulas aconteceram 

pela internet, foi possível alcançar pessoas de 

148 cidades, cerca de 80% do território cearense.

Um dos principais 

objetivos do programa é 

a construção de uma base 

de núcleos de inovação 

no governo, buscando 

a mudança do perfil 

da economia do Ceará 

através da Indústria   

do Conhecimento.

O programa mantém pesquisadores atuando em secretarias ou órgãos estratégicos de governo 

para identificar soluções de ciência, tecnologia e inovação que poderão ser implantadas para 

melhorar os serviços e a qualidade de vida da população.

Ceará Científico e Tecnológico
PROGRAMA CIENTISTA CHEFE COMO POLÍTICA PÚBLICA DE ESTADO

O programa atua em áreas consideradas de alta prioridade para a administração pública e em 

cada uma delas um pesquisador sênior, com larga experiência em pesquisa aplicada nos temas 

relacionados ao órgão beneficiado, se integra à equipe de gestão para identificar os principais 

desafios e definir como a ciência pode contribuir para encontrar soluções.

|
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De acordo com o Ideb, 21 municípios cearenses e 79 escolas estão entre os 100 melhores resultados 

do Ideb dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nos anos finais, 21 municípios e 73 escolas 

estão no ranking dos 100 melhores resultados do país. Já no Ensino Médio, são 21 escolas da rede 

estadual entre as 100 mais bem avaliadas do Brasil no Ideb.

O Censo Escolar 2020 aponta que o Ceará é o Estado com menor distorção idade-série das regiões 

Norte e Nordeste, tendo ficado em 4º lugar nacional, atrás apenas de São Paulo, Paraná e Mato 

Grosso. O indicador é referente ao Ensino Médio.



Educação Superior 
INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES ESTADUAIS 

O novo benefício vai atender     

a 338 mil estudantes do 6º  

ao 9º do Ensino Fundamental   

e 1ª ao 3ª do Ensino Médio  

das escolas públicas do Estado, 

somados a 8.959 alunos  

de baixa renda que cursam 

momento inicial, que os estudantes tenham acesso à internet 

diante do cenário de pandemia e de aulas remotas.

 o Ensino Superior nas universidades UECA, Urca e UVA, 

além do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec)  

e das Faculdades de Tecnologia Centec (Fatec).

A ação é coordenada pela Empresa                                          

de Tecnologia da Informação do Ceará         

(Etice) e Secretarias da Educação (Seduc) 

e Ciência, Tecnologia e Educação                                         

Superior (Secitece). 

Os alunos da rede estadual  

de ensino público – Fundamental, 

Médio e Superior – serão 

contemplados com chips de 

dados de internet móvel. Ao todo, 

o Governo do Ceará beneficiará 

aproximadamente 347 mil 

estudantes mensalmente com um 

pacote de 20 GB. O investimento 

inicial do Tesouro Estadual será 

de R$ 29.415.157,20. O objetivo do 

Governo do Ceará é garantir, neste

|

CEARÁ
PACÍFICO



O Eixo Ceará Pacífico tem como estratégia pacificar a sociedade cearense com amplo acesso   

à segurança e justiça efetivas, humanizadas e integradas.

A média mensal de atuações da 

defensoria cresceu na pandemia, 

conforme evoluiu a implementação 

do trabalho remoto, sendo setembro, 

outubro e novembro o período

no qual o número de procedimentos 

realizados por defensores 

e colaboradores cresceu 38% 

em relação ao início do primeiro 

trimestre do ano, antes da política

de distanciamento e até

isolamento social rígido. 

A ação foi realizada pelo Projeto de 

Implantação de Oficinas Produtivas 

Permanentes em estabelecimentos 

penais (PROCAP 2019) e financiadas 

pelo Departamento Penitenciário 

Nacional (Depen).

Promoção do Acesso Gratuito à Justiça 
DEFENSORIA PÚBLICA 

Em 2020, a Defensoria Pública registrou 901.313 atuações de diversas naturezas. Desse total, 77,8% 

(quase 701 mil) aconteceram no período de isolamento social ao novo coronavírus (covid-19) – 

iniciado em 20 de março de 2020 e ainda em vigor, conforme decreto governamental.

Gestão e Modernização do Sistema Penitenciário
CAPACITAÇÃO DE INTERNOS NAS UNIDADES PRISIONAIS 

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), 69 internos receberam 

capacitação para as profissões de padeiro, serralheiro de metais ferrosos, corte e costura.

|
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FORMAÇÃO ESCOLAR 

Por meio da parceria com o Serviço Social da Indústria, foi acordado a escolarização de 1.200 

internos. O objetivo consiste em elevar a escolaridade e certificar os internos do sistema prisional 

nos Ensinos Fundamental e Médio. Na primeira etapa das aulas os alunos realizam a Metodologia 

de Reconhecimento de Saberes (MDS) na qual é identificado as competências do interno   

e na etapa seguinte, o interno irá cursar somente as áreas do conhecimento que não conseguiu 

comprovar já possuir as competências necessárias e isso reduzirá o tempo para conclusão.

OUVIDORIA DA SSPDS

A Ouvidoria da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE) 

realizou os atendimentos de 2.572 manifestações, por meio dos canais oficiais, no ano de 2020.   

O que registra um aumento de 124% superior ao mesmo período de 2019. 

A ouvidoria também está acessível, na palma da mão do cidadão, em aplicativos para celulares 

disponíveis na App Store e na Google Play, basta procurar pelo Ceará App. As manifestações  

estão divididas em solicitações, reclamações, sugestões ou elogios. 

Por meio do projeto, o preso escolhe, a cada mês, 

uma obra literária dentre os títulos selecionados 

para a leitura. O apenado através 

de resenha elaborada da obra 

lida, terá a possibilidade de remir 

48 dias no prazo de 12 meses  

da pena.

PROJETO LIVRO ABERTO 

Cerca de 5 mil livros foram entregues ao sistema prisional cearense para reforçar as ações do 

Projeto Livro Aberto, iniciativa do Governo do Ceará que incentiva a leitura como um caminho  

para ressocializar e reduzir a pena de internos.

Fortalecimento do Sistema de Segurança Pública 
AGENTES PENITENCIÁRIOS 

O Governo do Estado, mediante a Secretaria da Administração Penitenciária, deu posse   

a mais 70 agentes penitenciários. Os novos servidores foram aprovados no concurso público 

realizado em 2017. Os agentes vão exercer vigilância e fazer cumprir as normas e regulamentos   

do estabelecimento penal.

|



Novas bases do Raio foram 

entregues, batalhões dos bombeiros 

e delegacias, assim como viaturas  

e armamentos. Com o incremento  

de investimento em aquisição 

de novas tecnologias, o Sistema de 

Segurança Pública do Ceará avançou 

em inteligência para coibir práticas 

criminosas. 

FORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA

No número de ações criminosas em 2020 alcançou o menor patamar da série histórica desde 2014. 

Com apenas oito ocorrências registradas de roubo ou furto a instituições financeiras em 2020, 

o Estado do Ceará chega ao menor patamar desse índice criminal na série histórica e apresenta 

redução pelo quarto ano seguido. Em 2014, quando o índice começou a ser contabilizado, o Estado 

registrou 67 casos, caindo drasticamente 88% em relação aos casos de 2020. Em 2019, aconteceram 

14 ações criminosas nos municípios cearenses, o que representa diminuição de 42,8% quando 

comparado aos oitos casos de 2020.

CIOPAER REALIZA TRANSPORTE DE LOTES               
DE VACINAS CONTRA A COVID-19 NO CEARÁ

Com o intuito de agilizar o processo de imunização  

em todo o Ceará, as aeronaves da Coordenadoria 

Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria 

da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) realizaram 

o transporte de mais um lote de vacinas contra a covid-19.

em todo o Ceará, as aeronaves da Coordenadoria 

Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria 

da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) realizaram 

o transporte de mais um lote de vacinas contra a covid-19.

CIOPAER REALIZA TRANSPORTE DE LOTES               
DE VACINAS CONTRA A COVID-19 NO CEARÁ

Com o intuito de agilizar o processo de imunização  CEARÁ
SAUDÁVEL



Esse eixo tem como estratégia manter a população saudável. Essa temática será abordada com 

ênfase no enfrentamento à covid-19. 

Esporte e Lazer
ARENINHAS 

O Governo do Ceará entregou, até o final de 2020, 197 areninhas para a população cearense.   

O equipamento busca promover a socialização entre os moradores e tem como apelo principal   

a prática esportiva, oferecendo um ambiente seguro de lazer, interação da população e estímulo  

ao comércio em torno do equipamento.

O projeto das areninhas teve início  em Fortaleza e foi ampliado para todo o Estado do Ceará. 

Cada equipamento tem cerca de 1.200 m² e possui campo society, grama sintética, alambrados, 

vestiários com banheiros, urbanização do entorno, acessos pavimentados e torres de iluminação.

PROJETO MEDICINA ESPORTIVA 

Voltado para o atendimento exclusivo de atletas e paratletas, o Ambulatório de Traumatologia 

e Medicina do Esporte do HGF foi criado em parceria com a Secretaria do Esporte e Juventude 

(Sejuv).  O projeto tem como objetivo o atendimento direcionado aos atletas e paratletas 

profissionais e amadores, bem como aos que integram os projetos da SEJUV, fortalecendo a política 

de fomento do esporte no Estado do Ceará. Em três meses de serviço, o projeto Sejuv + HGF 

Medicina Esportiva possibilitou o atendimento de 149 atletas e paratletas cearenses.

PROGRAMA BOLSA ESPORTE E BOLSA MONITORAMENTO

O Governo do Estado executa, através da Secretaria do Esporte e Juventude do Estado do Ceará 

(Sejuv), o Programa Bolsa Esporte e Bolsa Monitoramento. São atendidos pelo Programa Bolsa 

Esporte pessoas que pertençam às populações vulneráveis que se situam abaixo da linha da 

pobreza, residentes em áreas caracterizadas por graves indicadores sociais, tendo como idade 

mínima 10 anos e máximo de 29 anos, exceto para pessoas com deficiência.
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Saúde 

O governo do Estado entregou aos municípios 

de Caucaia e de Maracanaú hospital de 

campanha. Cada município recebeu 40 leitos 

para o combate à pandemia. Outro hospital 

da rede do Governo do Ceará que recebeu            

um anexo, é o Regional do Sertão Central, 

 em Quixeramobim, com cerca de 30 leitos.

HOSPITAL LEONARDO DA VINCI

O Governo do Estado do Ceará comunicou a aquisição do Hospital Leonardo Da Vinci.   

Ao ser adquirida junto à iniciativa privada, a unidade passou a integrar a rede pública estadual 

de saúde de forma permanente. Com capacidade para funcionar até 230 leitos, o equipamento 

cumpre papel importante no tratamento de pessoas com covid-19 e vai contribuir para reduzir  

a fila de cirurgias eletivas, com previsão para 800 procedimentos mensais.

HOSPITAL BATISTA
O Governo do Ceará adquiriu o Hospital Batista da rede de saúde privada para

atender exclusivamente pacientes da covid-19, doença provocada pelo novo

coronavírus. O Hospital Batista acrescentará mais 131 leitos dev atendimento,

sendo 7 de terapia intensiva para os pacientes mais graves.
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Em 2020, a pandemia do covid-19, doença respiratória contagiosa, trouxe inúmeros desafios para o 

Governo do Estado do Ceará. A crise econômica e sanitária ocasionada pela covid-19 impactou em 

ações do Estado para que, através de políticas públicas, oferecesse suporte à população cearense. 

Para combater os efeitos da pandemia, o governo teve que realizar diversas ações.

CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS DE CAMPANHA

O Governo do Ceará, inicialmente, construiu três hospitais de campanha e disponibilizou um total 

de 150 novos leitos. Os hospitais de campanha foram anexados ao Hospital Geral de Fortaleza 

(HGF), Hospital do Coração e Cesar Cals. São 50 leitos em cada unidade, totalizando mais 150 leitos 

disponíveis para a população cearense no combate à covid-19. No Hospital São José, também 

foram criados 25 leitos para atendimento da população.



O governo entregou a sexta policlínica regional, na região do Cariri, 

e a 20ª do Estado. A nova unidade de saúde tipo 2 fica localizada no 

Crato e vai atender a 8 municípios da Área Descentralizada de Saúde: 

Altaneira, Assaré, Crato, Farias Brito, Nova Olinda, Santana do Cariri, 

Tarrafas e Várzea Alegre, beneficiando um total de 262.271 moradores.

HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI 

O Governo do Ceará investiu em prevenção e assistência à população. 

Desde que os primeiros casos da covid-19 foram registrados, a Região 

de Saúde do Cariri mais que dobrou o número de unidades de terapia 
intensiva (UTIs). Ao todo, eram 129 leitos 

desse tipo para atender 45 municípios. Agora, 

a rede de saúde da região conta com 309 

leitos. Dos 180 acrescentados, 15 são UTIs 

pediátricas.

O Hospital Regional do Cariri (HRC), 

localizado em Juazeiro do Norte, principal 

unidade para casos graves da covid-19,  

saltou de 30 UTIs, em março de 2020,              

para 138 leitos exclusivos de UTI para                  

o tratamento da doença.

Em uma área de 8.500 m², a Policlínica Dr. Luiz Carlos 

Fontenele, no bairro Passaré, vai ofertar atendimento 

em 13 especialidades médicas e exames variados.  

O equipamento possui 26 consultórios e terá capacidade 

para ofertar oito mil consultas e três mil exames todo 

mês, ampliando o atendimento da Rede de Atenção 

Especializada para o público adulto e pediátrico.

HOSPITAL GERAL DE CRATEÚS

O Estado do Estado do Ceará adquiriu o Hospital Geral de Crateús, unidade hospitalar filantrópica 

administrada pela Associação São Camilo desde 2011. A unidade de saúde tem 155 leitos, incluindo 

10 leitos de UTI instalados pelo Governo do Estado para tratamento de pacientes com a covid-19,  

e que permanecerão no local para atender a população após a pandemia.

POLICLÍNICAS

O Governo do Estado entregou, em 2020, mais duas policlínicas, a Dr. Luiz Carlos Fontenele   

e a Regional do Cariri.

O governo entregou a sexta policlínica regional, na região do Cariri, 

e a 20ª do Estado. A nova unidade de saúde tipo 2 fica localizada no 

Crato e vai atender a 8 municípios da Área Descentralizada de Saúde: 

Altaneira, Assaré, Crato, Farias Brito, Nova Olinda, Santana do Cariri, 

Tarrafas e Várzea Alegre, beneficiando um total de 262.271 moradores.

HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI 

O Governo do Ceará investiu em prevenção e assistência à população. 

Desde que os primeiros casos da covid-19 foram registrados, a Região 

de Saúde do Cariri mais que dobrou o número de unidades de terapia 
intensiva (UTIs). Ao todo, eram 129 leitos 

desse tipo para atender 45 municípios. Agora, 

a rede de saúde da região conta com 309 

leitos. Dos 180 acrescentados, 15 são UTIs 

pediátricas.

O Hospital Regional do Cariri (HRC), 

localizado em Juazeiro do Norte, principal 

unidade para casos graves da covid-19,  

saltou de 30 UTIs, em março de 2020,              

para 138 leitos exclusivos de UTI para                  

o tratamento da doença.

para ofertar oito mil consultas e três mil exames todo 

mês, ampliando o atendimento da Rede de Atenção 

Especializada para o público adulto e pediátrico.

IJF 2 

O Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza inauguraram o IJF 2, construído em parceria entre 

os governos estadual e municipal. Com a entrega do segundo prédio denominado Doutor Juraci 

Magalhães, a unidade passa a contar com 203 novos leitos, sendo 47 deles prioritários para idosos, 

24 na ala de pediatria e mais 30 leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Juntas, as duas torres 

oferecem 664 leitos.

Com as novas instalações,   

o hospital passou  

de 33 para 63 em número 

de leitos de UTIs   

e de 11 para 20 salas  

de cirurgia, além 24 leitos 

para recuperação pós-

anestésica, permitindo 

a realização de até 1.700 

procedimentos cirúrgicos 

por mês.

Enfrentamento da Pandemia
Além da ampliação da rede hospitalar, o Governo do Estado realizou diversas ações para combater 

a covid-19.

O Estado realizou, em 2020, a abertura de 2.951 leitos para atendimento exclusivo de covid-19, 

sendo 911 UTIs e 2040 enfermarias, e a compra de mais de 260 toneladas em insumos e EPIs  

para a rede pública de saúde. 

A Secretaria da Saúde do Ceará adquiriu um total de 147 câmaras refrigeradas para os municípios, 

sendo 143 itens de 200 litros e 4 itens de 300 litros. O valor do investimento é de R$ 2,8 milhões.

As câmaras refrigeradas que têm capacidade para armazenar 200 litros são adequadas para 

as unidades que recebem até 9 mil doses de vacina por mês. Os equipamentos são usados 

prioritariamente para o armazenamento das vacinas contra a covid-19.

VACINA CORONAVAC

O Governo do Ceará, através da Secretária da Saúde (Sesa), firmou um acordo com a Fundação 

Butantan para o fornecimento de dois milhões de doses da vacina Coronavac ao Estado. 

A parceria prevê uma quantidade disponível do imunizante a partir de janeiro de 2021,

com probabilidade de entregas adicionais, em fevereiro, e um maior volume a partir

de maio.
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O Estado desenvolveu o plano de imunização. 

Com os insumos adquiridos e a logística 

intersetorial empregada, foi possível realizar 

as primeiras vacinações minutos após o 

desembarque dos imunizantes em solo cearense.

Com o objetivo de agilizar o processo de 

imunização da população cearense, a Sesa 

trabalha junto ao Butantan para concluir um 

Cinco milhões de máscaras de 

tecidos adquiridas pelo Governo         

do Ceará foram doadas à população 

em situação de vulnerabilidade. 

Ao todo, foram atendidos 144 

municípios e beneficiadas mais            

de 773.200 famílias cearenses.

contrato de compra e venda que contenha os termos e condições para a aquisição, fornecimento  

e distribuição das vacinas.

PROTEÇÃO

O Governo do Ceará recebeu mais de 70 toneladas de equipamentos de proteção individual (EPIs) 

adquiridos para dar mais segurança aos profissionais de saúde que estão atuando no combate 

à pandemia de covid-19. Os equipamentos serão distribuídos aos hospitais e unidades da rede 

pública estadual e para ajudar a rede de saúde dos municípios cearenses.

Foram distribuídos mais de 1,9 milhão de máscaras cirúrgicas descartáveis e máscaras N-95 a todos 

os municípios do Estado. Todo o material foi adquirido com recursos do Governo do Ceará e tem 

como objetivo salvar vidas na Capital, Região Metropolitana e no Interior.

PLATAFORMA DE DADOS 

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) lançou a plataforma de dados da Sesa, o IntegraSUS 

Analytics, com o objetivo de melhorar os resultados e levar informações transparentes para                 

a população. Com a ferramenta, pesquisadores, profissionais e estudantes de ciência de dados 

ou de tecnologia da informação poderão ter acesso ao cenário atual da saúde no Estado. Tudo 

por meio dos códigos e modelos utilizados na construção do IntegraSUS. A plataforma oferece 

datasets (conjunto de dados) sobre diferentes áreas da saúde para aprendizado e treinamento.

APLICATIVO DE SUPORTE NO ENFRENTAMENTO À COVID-19 

A ferramenta tem como objetivo a entrega de informações, serviços e oportunidades de forma 

automatizada, personalizada e segura, na palma da mão dos profissionais, otimizando seu tempo      

e apoiando as decisões em dados e evidências científicas.

O Governo do Ceará lançou um canal, via whatsapp, 

para atender a sociedade durante a pandemia do novo 

coronavírus. A população pode, pelo celular, fazer 

a autoavaliação do seu estado de saúde e receber 

orientações de uma equipe médica de plantão.  

O projeto é da Secretaria da Saúde (Sesa) acelerado

pelo Laboratório de Inovação e Dados do Governo  

do Ceará (Íris). Assim foi possível minimizar

as aglomerações e multiplicar

os atendimentos para a população.

TESTES PARA A COVID-19

O Ceará realizou mais de um milhão de testes 

da covid-19 na população cearense. As unidades 

administradas pela Secretaria da Saúde do Estado 

(Sesa) lideram a testagem, com realização de 99% 

dos testes rápidos e 68% dos exames de biologia 

molecular (RT-PCR). A rede pública estadual tem 

capacidade para fazer até 12.500 testes por dia.

O Ceará foi o estado que, proporcionalmente, 

mais realizou testes gratuitos com a população. 

Os testes foram realizados nas unidades 

hospitalares, nos 7 hospitais de campanha, nos 

centros de testagens da Praça do Ferreira e de 

Maracanaú, nos drive-thrus do HGF e do Shopping 

RioMar Kennedy e nas rodadas de pesquisas de 

soroprevalência na capital e no interior.

Os profissionais de saúde terão acesso a 

recursos educativos como cursos e trilhas 

de formação sugeridas pela ESP/CE, além 

de protocolos institucionais com medidas 

oficiais, determinadas pelo Governo 

do Ceará, e Notas Técnicas contendo 

orientações atualizadas e direcionadas 

àqueles que atuam no sistema de saúde.



O Ceará recebeu 250 capacetes de respiração 

assistida – Elmos. Do total, 200 equipamentos 

serão destinados a hospitais públicos e 50 para 

a Escola de Saúde Pública (ESP). 

O equipamento se configura como um legado 

da pandemia para a saúde e pode tratar 

outras enfermidades que comprometem o 

funcionamento dos pulmões, como pneumonia 

e a H1N1. É possível reduzir em até 60%              

a necessidade de internação em leitos de UTI, 

diminuindo custos em relação aos respiradores.

CAPACETES RESPIRATÓRIOS ELMO E RESPIRADORES

O Governo do Ceará comprou um total de 700 respiradores no exterior para serem utilizados           

no combate à pandemia em todo o Estado. Todos os equipamentos foram distribuídos aos 

hospitais e unidades da rede pública estadual para ajudar a rede de saúde dos municípios cearenses.

Projeto Rede Rua e Ações Educativas
O Projeto Rede Rua: Ações Emergenciais para Pessoas em Situação de Rua na Pandemia de 

coronavírus tem o objetivo de estimular a prevenção e o cuidado, além de garantir segurança para 

profissionais que trabalham com esse segmento populacional. Foram entregues Equipamentos 

de Proteção Individual (EPIs) e de insumos de higiene para 20 entidades, sendo 14 da rede não 

governamental em Fortaleza e na Região Metropolitana e 6 da rede governamental, que incluem 

Centros Pop localizados na capital cearense e em Caucaia, Pacajus, Pacatuba e Juazeiro do Norte.

LEGADO

As equipes de fiscalização trabalham  

 a conscientização, distribuem máscaras   

de tecido, panfletos educativos e álcool  

 em gel 70. Os órgãos estaduais participam 

das ações e também contam com instâncias 

em cada um dos municípios cearenses.
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Entre os investimentos que ficam de legado temos a implantação da infraestrutura das unidades 

hospitalares com a aquisição de dois hospitais para a rede pública, o Leonardo Da Vinci e o Hospital 

Geral de Crateús, a abertura de 2.951 leitos para atendimento exclusivo de covid-19, sendo 911 UTIs 

e 2.040 enfermarias, além da compra de mais 260 toneladas e insumos e EPIs para a rede pública 

de saúde e linha de frente do combate ao vírus em todo o Estado do Ceará.

AÇÕES IMPORTANTES:

- Criação de um novo sistema para a Central de Regulação;

- Inauguração de novas UPAs e policlínicas; 

- Organização da Funsaúde, entidade técnica vinculada à Sesa.

CEARÁ
SUSTENTÁVEL



A CTR contempla aterro sanitário com capacidade média de operação de 20 anos, Unidade de 

Tratamento de Resíduos da Construção Civil (RCC), Unidade de Tratamento de Resíduos da Saúde 

(RSS) e Unidade de Compostagem.

Além da Central construída no município de Sobral, foram implantadas 6 Estações 

de Transbordo de Resíduos (ETRs) nas cidades de Cariré, Coreaú (sede), Coreaú 

(Ubaúna), Forquilha, Massapê e Pacujá. As ETRs são estruturas simples que tem         

o objetivo de receber e armazenar temporariamente os resíduos sólidos oriundos 

da coleta regular municipal.

O Eixo Ceará Sustentável tem como estratégia proteger o meio ambiente com a utilização racional 

dos recursos naturais.

Resíduos Sólidos 
O Estado do Ceará inaugurou a 

Central de Tratamento de Resíduos 

(CTRs) na Região Metropolitana de 

Sobral, que atenderá 18 municípios. 

A CTR de Sobral contará com uma 

unidade de triagem, um pátio de 

compostagem, unidade de tratamento 

dos resíduos hospitalares e o aterro.

Política de Dragagem do Rio Cocó 
Com objetivo de evitar alagamentos, o Governo do Estado do Ceará, por meio 

da Secretaria das Cidades, realiza a dragagem e limpeza da vegetação aquática 

do Rio Cocó. A obra, que tem um caráter emergencial, está com 30% de execução 

que contempla o trecho I, compreendido  entre a Av. Paulino Rocha e BR 116, 

e II, da Av. Murilo Borges à Av Engenheiro Santana Júnior. 

As famílias que moravam no entorno do Rio Cocó passaram a morar, agora, depois de uma via,  

com rede de abastecimento de água e esgoto.

|
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COMBATE AOS EFEITOS CAUSADOS PELA PANDEMIA 

Aproximadamente 713 mil lares cearenses foram beneficiados com a ação 

do Governo do Ceará em ter a conta de água quitada em razão da pandemia 

do Coronavírus. Cerca de 593 mil famílias foram beneficiadas pela Cagece, 

agregando a isenção de faturas e a tarifa de contingência na Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF), com mais 120 mil famílias atendidas pelo Sisar.

Infraestrutura e Segurança Energética 
Com a implantação do novo circuito que liga as Subestações (SE) Banabuiú e Russas II, o Ceará 

encerra o ano de 2020 com três novas linhas de transmissão. O empreendimento, que amplia            

a capacidade de transporte de energia no Estado, foi realizado pela Companhia Hidro Elétrica    

do São Francisco – Chesf, por meio de articulação da Secretaria da Infraestrutura do Ceará – 

Seinfra. O investimento da obra foi de R$ 96,4 milhões.

Além desse empreendimento, o Ceará já conta   

com mais dois novos trechos energizados.  

O primeiro é o circuito duplo do seccionamento  

da LT 230 KV, que interliga as subestações Banabuiú 

a Fortaleza I 04F2, com 20 quilômetros de extensão 

envolveu a ampliação da SE Aquiraz II e foi posto  

em operação em outubro deste ano.   

O valor  do investimento oi de R$ 24 milhões.

O segundo trecho foi energizado em novembro, 

quando a Chesf concluiu o seccionamento do 

primeiro circuito entre as subestações Fortaleza 

I e Banabuiú, interligando-as à SE Aquiraz II. Essa 

obra também possui 20 quilômetros de linha de 

transmissão em circuito duplo, além de duas novas 

entradas de linhas na SE Aquiraz II. O investimento 

desse trecho foi de R$ 17 milhões.

A nova linha de transmissão em tensão 230 KV, construída em circuito simples, corresponde  

ao novo circuito entre as subestações de Banabuiú e Russas II. Esse ativo conta com 

extensão de 112 quilômetros e é suportado por 225 torres. A obra representa o aumento  

da capacidade de escoamento de energia gerada em parques eólicos e usinas 

fotovoltaicas instaladas  no Estado.
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O Estado investe, ainda, 

em projetos de geração 

distribuída em equipamentos 

públicos. Atualmente, estão 

sendo instaladas placas solares 

em duas estações da Linha Sul 

do Metrô: JK e Padre Cícero, 

e até 2022 serão implantados 

módulos fotovoltaicos   

em 32 escolas estaduais.

Energias Renováveis
Com mais da metade da matriz energética de base renovável, o Ceará se destaca na geração 

eólica e solar, exportando energia para todo o país. Hoje, o Ceará já conta com o maior fabricante 

de turbinas eólicas do mundo e o maior fabricante de pás eólicas do Brasil, e tem atraído outras 

grandes fábricas, inclusive de equipamentos para geração eólica offshore (no mar). Todo o 

potencial do Estado está descrito no Novo Atlas Eólico e Solar do Ceará, lançado em 2019. Único 

atlas híbrido do Brasil, o documento conta com informações técnicas direcionadas a profissionais 

do setor, identificando áreas com potencial para investir, e está disponível nas versões em inglês e 

em português, de forma impressa e online, além de um aplicativo interativo (www.adece.ce.gov.br).

ENERGIA SOLAR

Além de estimular os grandes geradores, o Ceará também incentiva a atração de investimentos 

em geração distribuída, que é aquela produzida pelo próprio consumidor a partir de fontes 

renováveis. O Estado está em terceiro lugar no ranking de geração distribuída solar no Brasil,   

e é o primeiro do Nordeste em potência instalada.

ENERGIA EÓLICA

A fabricante dinamarquesa Vestas dobra a capacidade de sua fábrica no Ceará e gera 200 

empregos diretos e 1.000 indiretos na região. A Vestas inaugurou a nova fábrica no município 

de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. A unidade vai produzir as turbinas V150-4.2MW, 

abrindo caminho para a expansão da plataforma de 4 MW da Vestas no país e na América Latina. 

 A empresa, que já possui uma fábrica de naceles (suporte do motor) na região, anunciou   

 a expansão de sua capacidade fabril no país em setembro de 2018 e, desde então,   

 já ultrapassou a expressiva marca de 2.6 GW em pedidos para o modelo. 
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O Programa de Saneamento das 

Localidades Litorâneas do Ceará 

(Prosatur) terá investimento de 

US$ 75 milhões (US$ 60 milhões                               

de financiamento e US$ 15 milhões                         

de contrapartida do Estado)                          

e deverá ser executado

até 2026.

O Governo do Ceará anunciou investimentos na ordem            

R$ 439.222.173,79 – 50% fruto de financiamento com o Banco 

do Nordeste (BNB) e com a Companhia de Água e Esgoto 

do Ceará (CAGECE) – em sistemas e esgotamento sanitário 

e abastecimentos de água para as cidades de Fortaleza, 

Juazeiro do Norte, Itapipoca, Eusébio, Tianguá. 

Dos quase R$ 440 milhões, boa parte serão investidos em 

Fortaleza, ampliando em cerca de 12% a cobertura sanitária 

da cidade. Através desse investimento, Fortaleza terá   

74% de cobertura de esgotamento sanitário.

A Vestas possui 1.5 GW instalado 

ou em construção no país, o que 

corresponde a aproximadamente  

750 turbinas. Além das unidades  

de fabricação em Aquiraz, ainda 

possui um Centro de Serviços em Natal, no Rio Grande do Norte, e um escritório administrativo  

em São Paulo, onde são coordenadas as operações de vendas, construção e serviços no país.

Saneamento Básico 
INVESTIMENTO EM SISTEMAS SANITÁRIOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA



PERSPECTIVAS
SOCIAIS

Educação

Segurança Pública

Em 2021, o Estado se prepara para receber os 2.500 aprovados em concurso para a SEDUC. 

Com essa ação, o Estado vai conseguir abranger todas as disciplinas do currículo escolar. 

Reconhecimento e prova da prioridade do governo na educação como ferramenta para 

superarmos, a cada dia, as desigualdades sociais.

O Governo do Estado  

do Ceará tem a segurança 

pública como prioridade 

nas suas ações. Em 2021, 

o governo irá reforçar 

as corporações com a 

realização de concurso 

público para 3.128 vagas, 

sendo 2.200 para a polícia 

militar, 500 para a polícia 

civil e 170 para a perícia 

forense. 

O Estado realizará, em 2021, a aquisição  

de mais de 120 mil tablets para que          

os alunos da rede estadual se conectem   

e aprendam cada vez mais.
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Importante ressaltar os 258 bombeiros do último 

concurso que receberam autorização para 

chamamento. Em conjunto com o aumento   

de profissionais para a segurança pública,  

o governo vai realizar a ascensão profissional de 

cerca de 6 mil policiais, bombeiros, policiais civis  

e da perícia forense. As obras do Centro Integrado  

de Segurança Pública foram iniciadas, o centro 

vai abrigar os comandos da SSPDS, Polícia Militar, 

Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, 

Inteligência e Interligação com a CIOPAER.
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O hospital irá contar com 654 leitos de internação distribuídos em três torres – sendo 184 de UTIs 

– além de urgência, emergência, enfermarias, ambulatórios, consultórios e auditórios, entre outros 

serviços prestados.

Reforçando o compromisso do Estado no desenvolvimento do ensino dos alunos, é importante 

destacar o lançamento, para 2021, do Programa Cuidar Melhor, que vai ampliar de 5% para 15% os 

recursos provenientes do repasse do ICMS aos municípios, com base em critérios de saúde, saindo 

de 175 milhões para 525 milhões anuais o aporte para as cidades que alcancem os parâmetros  

de desenvolvimento da saúde. O objetivo do projeto é reduzir a mortalidade infantil e mortes     

por AVC, infarto e acidentes de trânsito envolvendo motocicletas.

Saúde
Em 2021, a Fundação de Saúde (FUNSAÚDE), entidade técnica vinculada à SESA, irá operar em toda 

 a rede de atendimento público do estado. Com o objetivo de melhorar o atendimento à saúde  

dos cearenses, as obras do Hospital Universitário do Ceará, o maior da rede pública estadual,  

foram iniciadas.

Transporte

O novo Aeroporto Regional de Sobral vai contar com pista de pouso e decolagem de 1.800 m 

x 30 m, com capacidade para receber aeronaves de porte médio. O novo equipamento contará 

também com acesso de 2,7 km, pistas de rolamento, pátio de aeronaves, taxiamento, balizamento 

noturno e SESCINC (Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio), além do terminal  

de passageiros. A construção do terminal deverá ser concluída em 10 meses e dará início a segunda 

fase de implantação do empreendimento. Atualmente, estão sendo realizados os serviços  

de construção da pista e do acesso ao novo aeródromo.

Os serviços de terraplanagem estão em andamento na área, que possui 143 hectares e fica 

localizada a 13 quilômetros da Av. Perimetral de Sobral.  O investimento das obras da primeira fase 

é de R$ 40.859.881,58.
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Pesquisa
A parceria entre o Governo do Ceará, a ciência e o setor empresarial está identificando problemas  

e apontando soluções para estimular o crescimento da economia cearense. Esse é um dos principais 

resultados do Cientista Chefe de Inovação, trabalho realizado pelo professor Samuel Façanha, da 

Universidade Estadual do Ceará (Uece). Com aproximadamente um ano de atuação, ele tem como 

principal objetivo agir junto aos programas de estímulo à inovação do governo com ferramentas   

e abordagens de base científica que possam melhorar a eficiência e a efetividade dos programas.

Há três programas principais sendo 

beneficiados pelo Cientista Chefe de 

Inovação: os Clusters Econômicos 

de Inovação, da Sedet, os editais de 

subvenção econômica para estímulo 

à inovação da Funcap e a atuação de 

todo o próprio programa Cientista 

Chefe, também da Funcap.
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