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RESUMO 
 

 

O presente trabalho se propõe a fazer um estudo sobre o Fundo Estadual de 
Combate à Pobreza – FECOP, sua criação, legislação, objetivos e desempenho, 
notadamente no aspecto de sua capacidade de promover transformações, através 
dos projetos propostos, fortalecendo o patrimônio individual e consequentemente 
melhorando a qualidade de vida das famílias beneficiadas; cujas famílias são 
aquelas que estão abaixo da linha de pobreza, ou seja, aquelas que percebem 
renda mensal inferior a meio salário mínimo por pessoa.  Esta dissertação também 
tem por objetivo descrever as ações realizadas pelo FECOP, realizando um 
diagnóstico da pobreza ao nível municipal, quantificando e mapeando as carências 
específicas de cada município, através do IDF – Índice de Desenvolvimento da 
Família, construído a partir de informações do CADÚNICO. 
 
Palavras-chave: FECOP, pobreza, família, e IDF – Índice de Desenvolvimento da 
família 
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ABSTRACT 
 
 
This paper aims to do a study on the State Fund to Combat Poverty - FECOP, its 
creation, laws, objectives and performance, especially in the aspect of its ability to 
foster change through the proposed projects, strengthening the individual assets and 
therefore improving the quality of life of beneficiary families, whose families are those 
who are below the poverty line, defined as those who perceive an income below half 
the minimum wage per person. This thesis also aims to describe the actions taken by 
FECOP, making a diagnosis of poverty at the municipal level, quantifying and 
mapping the specific needs of each municipality by the IDF - Development Index of 
the Family, built from CADÚNICO. 
 
Keywords: FECOP, poverty, family, and IDF - Development Index of the Family. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Vivemos em um país extremamente rico e abundante em recursos 

naturais e ambientais, mas como um país pode ser muito rico e a maioria de seus 

habitantes serem muito pobres? Já em 1908 dizia Schumpeter: “Ninguém dá 

importância ao pão pela quantidade de pão que existe num país ou no mundo, mas 

todos medem sua utilidade de acordo com a quantidade disponível para si, e isso, 

por sua vez, depende da quantidade total”. O que determina essa diferença é o perfil 

de distribuição de renda, ou seja, como a riqueza total que é produzida no país se 

distribui entre seus habitantes. 

 

O Brasil possui grande parcela da população incapaz de atender às suas 

necessidades básicas e a distribuição de renda é uma das mais desiguais do 

mundo, com inúmeros pobres e indigentes. E consequentemente o Estado do Ceará 

não é diferente, talvez seja até mais redundante, pois além dos recursos escassos 

em comparação com outros estados e regiões brasileiras, sofremos também com as 

adversidades climáticas. 

 

Procurando superar esta dificuldade, já que sabemos não ser possível 

superá-lo em um curto intervalo de tempo por ser um problema multidimensional, 

mas ao mesmo tempo entendendo que o problema é urgente, o Governo do Estado 

do Ceará instituiu o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), através da Lei 

Complementar nº. 37, de 26.11.2003, regulamentando-o pelo Decreto nº. 29.910, de 

29.09.2009. 

 

A Emenda Constitucional nº. 31, de 14 de dezembro de 2000, alterou o 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que criam o 

Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Também determinou em seu art. 82, 

que os Estados, Distrito Federal e os Municípios, devem instituir Fundos de Combate 

à Pobreza, dando respaldo jurídico ao FECOP do Estado do Ceará. 
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Ressaltamos que cronologicamente, o Estado do Ceará foi o terceiro 

Estado a instituir um fundo de combate à pobreza antecedido apenas pelos Estados 

da Bahia e Rio de Janeiro. 

 

O presente trabalho tem como propósito descrever o FECOP, destacando 

as ações realizadas pelo programa no combate à pobreza e realizar um diagnóstico 

da pobreza ao nível municipal que permita quantificar e mapear as carências 

específicas de cada município através do índice de desenvolvimento familiar – IDF.  

 

O objetivo do FECOP é promover transformações estruturais que 

possibilitem às famílias que estão abaixo da linha de pobreza o ingresso no mercado 

de trabalho e acesso à renda e aos bens e serviços essenciais. A estratégia principal 

de uma política desta natureza é criar meios para que os pobres possam, ao longo 

de certo horizonte de tempo, migrar para a condição de não pobre. 

 

Barros et. al. (2008) propõem a construção de um indicador sintético de 

pobreza, o Índice de Desenvolvimento da Família (IDF), construído a partir do 

CADÚNICO. A principal característica deste indicador é que ele contempla outros 

aspectos da qualidade de vida não diretamente relacionados à renda, mas que têm 

papel fundamental na determinação do nível de bem-estar da população. 

 

A partir do IDF é possível traçar o perfil da pobreza e realizar diagnósticos 

buscando identificar as principais carências de cada município com relação a uma 

variedade de critérios, permitindo, assim, a avaliação da qualidade das intervenções 

específicas no combate à pobreza. Este mapeamento local das carências é de 

fundamental importância, uma vez que permite adequar a disponibilidade de 

serviços públicos e alocar os recursos públicos às necessidades locais. 

 

O presente trabalho está dividido em quatro capítulos. Após esta 

introdução o segundo capítulo apresenta a noção de pobreza destacando as suas 

causas, como mensura-lá, os tipos de pobreza e qual a sua situação atual no Ceará. 

O terceiro capítulo apresenta o FECOP destacando a sua estrutura, os programas 

implementados pelo fundo, os recursos utilizados, a prestação de contas, o seu 

desempenho financeiro, onde os recursos são aplicados e o relatório 



 14

circunstanciado do ano de 2008. No quarto capítulo é apresentado o IDF – Índice de 

Desempenho da Família destacando a sua metodologia de cálculo e o seu resultado 

para os municípios cearenses no ano de 2007. E por fim apresenta-se a conclusão. 
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2. NOÇÃO DE POBREZA 

 

 

A conceituação de pobreza é algo extremamente complexo. Pode ser 

feita levando em conta algum “juízo de valor”, em termos absolutos ou relativos. 

Pode ser estudada apenas do ponto de vista econômico ou incorporando aspectos 

não-econômicos à análise, sendo contextualizada de forma dependente ou não da 

estrutura sócio-política da sociedade. 

 

A definição de pobreza está associada às normas de consumo da 

sociedade, e também a outras condições consideradas mínimas necessárias para 

uma participação digna na sociedade. Em sociedades pobres, o nível de consumo 

mínimo usado para calcular a linha de pobreza é frequentemente baseado em 

estimativas de necessidades nutricionais mínimas, enquanto em outros países esse 

índice está ligado a hábitos sociais. Desta maneira, a linha de pobreza varia 

consideravelmente de uma sociedade para outra, com tendência a ser superior 

quanto maior for o nível geral de bem estar material. 

 

Assim, de modo a criar uma linha de pobreza que permite comparar 

países diferentes, o Relatório de Desenvolvimento Mundial do ano de 1990, fixou a 

renda diária de US$ 1,00 por pessoa como linha de pobreza mínima. Os índices de 

poder de paridade de compra baseados no consumo são usados para converter o 

padrão de um dólar na moeda local. 

 

O Banco Mundial, uma agência do sistema das Nações Unidas, composto 

por 184 países, cuja missão inicial era financiar a reconstrução dos países 

devastados durante a Segunda Guerra Mundial, possui atualmente como missão 

precípua a luta contra a pobreza; define a pobreza extrema como viver com menos 

de 1 dólar por dia e pobreza moderada como viver com entre 1 e 2 dólares por dia. 

Estima-se que um bilhão e 100 milhões de pessoas a nível mundial tenham níveis de 

consumo inferiores a 1 dólar por dia e que 2 bilhões e 700 milhões tenham um nível 

inferior a 2 dólares. 
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Porém, a pobreza tem muitas dimensões além do consumo. Outros 

fatores importantes incluem doenças, o analfabetismo, a falta de acesso a serviços 

básicos, a insegurança, o isolamento físico ou social, e a vulnerabilidade à violência. 

Nesse sentido, é claramente difícil medir a pobreza de modo a captar sua natureza 

multidimensional. 

 

Outro índice criado para medir a pobreza foi o IDH – Índice de 

Desenvolvimento Humano, idealizado pelo indiano Amartya Sem, prêmio Nobel de 

Economia em 1988, e pelo economista paquistanês Mahbub Ul Haq, que procura 

medir o desenvolvimento das nações de uma forma diferente da tradicional. É um 

indicador que não tem foco no aumento da produção e da renda, como o Produto 

Interno Bruto (PIB). A renda da população é um requisito importante. Mas educação, 

saúde e expectativa de vida também têm forte peso no IDH, pois na criação do IDH, 

optou-se por abarcar apenas três dimensões: esperança de vida, nível de instrução 

e renda, de forma que todos os países tivessem condições de fornecerem dados e a 

comparabilidade se tornasse possível mesmo entre o mais e o menos rico dos 

países. 

 

2.1 Causas da Pobreza 

 

A pobreza e a desigualdade são tão antigas quanto a humanidade, e 

sempre vieram acompanhadas de sentimentos morais. Algumas correntes defendem 

que a maior parte dos problemas da pobreza é culpa dos próprios pobres, que não 

tem determinação e força de vontade para trabalhar. Já para Thomas Malthus, a 

causa principal da pobreza era a grande velocidade com que as pessoas se 

multiplicavam, em contraste com a pouca velocidade em que crescia a produção de 

alimentos. Existe outra maneira, também antiga, de tratar o problema. A ideia de que 

as causas da pobreza e os caminhos para sua solução não dependem da vontade 

ou do caráter dos indivíduos, mas das relações entre as pessoas, sempre esteve 

presente na formas mais radicais do cristianismo, e, na época moderna, nos escritos 

e movimentos políticos socialistas e comunistas. Para uns, a solução dependia ainda 

de uma regeneração moral, não mais dos pobres, mas dos ricos, cujo egoísmo 

deveria ser transformado em verdadeira caridade e sentimento de justiça. 
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Também muito se defende que a pobreza não resulta de uma única 

causa, mas de um conjunto de fatores como, por exemplo: 

 

• Fatores político-legais: corrupção, inexistência ou mau funcionamento 

de um sistema democrático, fraca igualdade de oportunidades. 

• Fatores econômicos: sistema fiscal inadequado, representando um 

peso excessivo sobre a economia ou sendo socialmente injusto; a 

própria pobreza, que prejudica o investimento e o desenvolvimento, 

economia dependente de um único produto. 

• Fatores sócio-culturais: reduzida instrução, discriminação social relativa 

ao gênero ou à raça, valores predominantes na sociedade, exclusão 

social, crescimento muito rápido da população. 

• Fatores naturais: desastres naturais, climas ou relevos extremos, 

doenças. 

• Problemas de saúde: adição a drogas ou alcoolismo, doenças mentais, 

doenças da pobreza, deficiências físicas. 

• Fatores históricos: colonialismo, passado de autoritarismo político. 

• Insegurança: guerra, genocídio, crime. 

 

Podemos resumir, destacando que a pobreza é algo muito complicado e, 

em especial, quando se querem buscar as causas de seu surgimento, as 

dificuldades são as maiores possíveis, pois cada país e cada região têm um modo 

de vida diferente e, portanto, a terapia que se aplica numa nação rica, não é a 

mesma que se utiliza em um país pobre. O que resta a fazer é uma abstração 

completa da realidade de outros lugares e estudar as soluções mais propícias para 

cada região. Finalmente, não se vai ter respostas cabíveis universais, para casos 

que têm características próprias particularizadas, cujas terapias de outras regiões, 

não são cabíveis em situações locais. 

 

No Brasil, na época da República, a idéia de que algo deveria ser feito 

com a pobreza e a miséria em que vivia grande parte da população brasileira, 

começa a ganhar força. Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve a 

consagração da noção de que, além dos direitos políticos, os cidadãos brasileiros 

também tinham direitos sociais, que vão desde o direito ao emprego e à educação 
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até o direito ao atendimento, pelo setor público, de suas necessidades na área da 

saúde e do seguro social. 

 

2.2 Medição da Pobreza 

 

Um componente comum de toda a análise e medição da pobreza é o 

estabelecimento de um limite da pobreza ou uma linha de pobreza. As pessoas com 

níveis de bem-estar abaixo da linha são definidas como pobres, e aquelas acima, 

são consideradas como não-pobres. A necessidade aflora a discussão do que seja 

bem-estar para membros de uma população. Conforme defende Albuquerque 

(2005), o bem-estar é um conceito de prática que engloba todos os aspectos do 

indivíduo, assim, envolve a manutenção de uma boa nutrição, exercício, boas 

relações pessoais, familiares e sociais, e o controle do estresse. Já a economia do 

bem-estar usa técnicas microeconômicas para determinar simultaneamente 

eficiência de alocação dentro de uma economia e a distribuição de renda associada 

a ela. Ela tenta medir o bem-estar social examinando as atividades econômicas dos 

indivíduos que compõem a sociedade. 

 

Um juízo de valor necessário e implícito na condução da análise da 

pobreza é que peso maior seja dado ao bem-estar dos menos favorecidos. Só que 

uma preocupação com a distribuição dos resultados do bem-estar, embora 

necessários, não é justificativa suficiente para a análise da pobreza. 

 

Existem vários papéis úteis para a medição e análise da pobreza baseada 

na noção de uma delimitação da pobreza. Primeiro, as medidas de pobreza servem 

um papel de monitoreio. É uma maneira útil de monitorar a evolução das condições 

de vida (níveis e distribuição) e assim é o indicador de desempenho útil para uma 

região, um grupo sócio-econômico ou desenvolvimento de uma economia. Segundo, 

as medidas de pobreza podem ser um meio importante de focar a atenção da 

política e debate público sobre os grupos desfavorecidos. Terceiro, possuem um 

papel de política pública. A análise focalizada sobre a pobreza pode ser um guia útil 

para a formulação e seleção de políticas e programas públicos. Finalmente, podem 

ter um papel administrativo e além do mais, como estimativas e indicadores de 
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pobreza, podem ser vetores importantes para decisões sobre transferências 

governamentais e questões de finanças públicas. 

 

Todos concordam que a diminuição da pobreza ou promoção do bem-

estar das pessoas menos favorecidas deve ser objetivo de políticas públicas, mas 

pode-se haver divergência sobre o que seja pobreza. Podemos iniciar com a 

seguinte definição operacional de uma medida de pobreza: é uma medida da 

incapacidade de uma população de atingir um nível mínimo de bem-estar. Através 

desta definição, destacamos três elementos principais da medição da pobreza: 

 

i. Bem-estar, ou um indicador do bem-estar individual, que levanta a 

questão de como se mede o bem-estar de agregado familiar ou de um 

indivíduo? 

ii. Um nível mínimo, ou um limite da linha de pobreza que levanta a 

questão do que é um nível de vida mínimo aceitável? 

iii. Uma medida agregada ou um método de agregação sobre indivíduos, 

que levanta questão de como se combine informação sobre os níveis 

de bem-estar de indivíduos numa população num índice? 

 

Abordagens diferentes de medição da pobreza podem ser distinguidas 

pelos pressupostos específicos que fazem em cada uma destas três questões. 

 

2.3 Tipos de Pobreza 

 

Segundo explica a Nota Técnica nº. 4, do IPECE, a pobreza pode ser 

classificada em: 

 

i. Pobreza de longo prazo ou pobreza crônica: formada por pessoas que 

não dispõem de um fluxo de renda suficiente para enquadrá-los acima 

da Linha de Pobreza além de que suas condições patrimoniais não 

permitem a superação do problema. Para sair desta condição, é 

necessária a ação de outras pessoas ou instituições. Podemos 

exemplificar como as crianças com menos de cinco anos de idade, os 

idosos e inválidos. 
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ii. Pobreza sazonal ou flutuante: são aqueles pobres que se encontram 

nesta situação em decorrência de fatores sazonais, ou seja, aquela que 

ocorre em determinada época. Por exemplo, os pobres em decorrência 

da seca. Referem-se aquelas pessoas que dispõem de algum potencial 

para mudarem a situação, por integrarem idade mais produtiva ou por 

meio de capacitação. 

iii. Pobreza estrutural: é aquele que sendo pobre, indigente ou não, tem 

suas necessidades básicas insatisfeitas. 

iv. Pobreza mais recente: nas quais as famílias se encontram abaixo da 

linha de pobreza, mas ainda mantém necessidades básicas satisfeitas. 

v. Pobreza por NBI: em que famílias, embora se situando acima da linha 

de pobreza, não conseguem ter necessidades básicas satisfeitas. (NBI 

= Necessidades Básicas insatisfeitas). 

vi. Não pobres stricto sensu: são as famílias acima da linha de pobreza e 

com suas necessidades básicas satisfeitas. 

 

Ao reconhecermos essa classificação, é necessária a elaboração de 

políticas diferenciadas. A pobreza crônica, por exemplo, exige uma política contínua 

e direcionada às possíveis intervenções estruturantes que possibilitam a criação de 

um meio menos limitante. Ao mesmo tempo, as populações que estão sob a 

condição de pobreza crônica necessitam de intervenções de curto prazo quando da 

ocorrência de um evento negativo. Por outro lado, a pobreza efêmera requer uma 

política capaz de proteger a população dos eventos negativos. Essa proteção pode 

se dar através da implementação de programas emergenciais que atenuam os 

impactos e promovem a recuperação da população. 

 

Muitas das consequências da pobreza são também causas da mesma 

criando o ciclo da pobreza. Algumas delas são: 

 

• fome 

• baixa esperança de vida 

• doenças 

• falta de oportunidades de emprego 

• carência de água potável e de saneamento 
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• maiores riscos de instabilidade política e violência 

• emigração 

• existência de discriminação social contra grupos vulneráveis 

• existência de pessoas sem-abrigo 

• depressão 

• analfabetismo 

• prostituição 

• adição a drogas e álcool 

• crime 

 

2.4 Distribuição de Renda e a Pobreza no Estado do Ceará 
 
De acordo com a Nota Técnica nº. 25 da antiga Secretaria de 

Planejamento e Coordenação (SEPLAN – CE) e atual SEPLAG – Secretaria do 

Planejamento e Gestão, juntamente com o Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará (IPECE), há uma tendência de queda na desigualdade de 

renda no Brasil nos últimos cinco anos, muito embora a posição brasileira 

comparada com outros países ainda seja preocupante. 

 

Referida Nota Técnica relata que estudos realizados mostram que 

reduções na desigualdade de renda são mais efetivas no combate a pobreza do que 

a elevação da renda média da população. 

 

Ficou constatado que o estado do Ceará, entre os anos de 2004 e 2005, 

passou do 21º para o 22º estado menos equitativo do país. Além disso, esse estudo 

mostra que a desigualdade de renda dentre os indivíduos mais pobres no Estado 

tem se agravado, ou seja, existe uma crescente dispersão de renda dentro da 

parcela pobre da população cearense nesse período. 

 

Uma das formas mais conhecidas de se medir desigualdade de renda é 

através do Índice de Gini, o qual se baseia na curva de Lorenz. 

 

O Índice de Gini é uma medida de concentração ou desigualdade 

comumente utilizada na análise da distribuição de renda, mas que pode ser utilizada 
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para medir o grau de concentração de qualquer distribuição estatística. Seu valor 

varia de zero, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o 

mesmo valor), a 1 (um), quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo 

detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). 

 

 
Gráfico 1 – Índice de Gini e Curva de Lorenz 
Fonte: IPEA 

 

A Curva de Lorenz é a curva que se forma pela união dos pontos 

bidimensionais onde em um eixo (eixo y) temos a proporção acumulada da renda 

apropriada e no outro eixo (eixo x) a proporção acumulada da população. 

 

Quando a distribuição é perfeita, a Curva de Lorenz assume a forma de 

uma reta de 45º. Nesse caso, a proporção da renda apropriada é sempre igual à 

proporção acumulada da população: 10% da população ganha 10% da renda, 20% 

da população ganha 20% da renda, etc. 

 

Na medida em que a curva vai criando uma “barriga” a distribuição da 

renda vai ficando pior, ou seja, uma proporção maior da população vai apropriando 
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uma proporção menor de renda. E o Índice de Gini é quem mede essa evolução da 

desigualdade de renda. 

 

Em nível de Brasil, de acordo com um estudo do IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada) demonstrou que a desigualdade entre os 

rendimentos dos trabalhadores brasileiros (população economicamente ativa) caiu 

quase 7% entre o quarto trimestre de 2002 e o primeiro de 2008. Nesse período, o 

Coeficiente de Gini na renda do trabalho, ou o intervalo entre a média dos 10% mais 

pobres da população e a média dos 10% mais ricos, caiu de 0,543 para 0,505. 

 

Uma pesquisa mais recente realizada pelo Centro de Aperfeiçoamento de 

Economistas do Nordeste (CAEN), da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

divulgada no ano de 2009, comprovou que a quantidade de pessoas vivendo em 

condições de extrema indigência diminuiu sensivelmente, durante os anos de 2003 a 

2007, caindo de 16,23% para 11,86%. 

 

No ano de 2003, foi instituído o Fundo Estadual de Combate à Pobreza 

(FECOP), tendo como objetivo arrecadar recursos para aplicar em projetos de 

combate à pobreza. 

 

O estudo efetuado pelo Laboratório de Estudos da Pobreza – LEP, de 

autoria dos Professores Flávio Ataliba Barreto, Carlos Alberto Manso e José Arnaldo 

Silva dos Santos, apresenta um mapa da evolução da extrema indigência no Estado 

do Ceará entre 1995 e 2007. 

 

O LEP tem como objetivo desenvolver estudos sobre políticas de combate 

à pobreza e à desigualdade de renda além de prestar assessoria técnica e científica 

às instituições públicas e governamentais. Suas pesquisas enriquecem o debate 

sobre questões ligadas à pobreza. 

 

Foi constatado que o Estado do Ceará, com apenas 4,4% da população 

do país, tem 7,55% da pobreza nacional, 9,23% da indigência e pouco mais de 9,5% 

da extrema indigência do Brasil. Também se verificou que embora a maior parte da 

população do estado encontre-se situada na região metropolitana de Fortaleza 
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(41,79%), é na zona rural que se verifica a maior concentração da pobreza, pois por 

volta de 70% das pessoas que ali vivem são pobres, 44,4% são indigentes e 22,5% 

estão sob condição de extrema indigência. 
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3. O FECOP 

 

 

O FECOP é um Fundo Estadual de Combate à Pobreza, cujo principal 

objetivo é reduzir a pobreza no Estado do Ceará, combatendo suas causas e não 

apenas as suas consequências. 

 

Sua principal estratégia é criar meios para que os pobres possam, ao 

longo de certo período de tempo, migrar para a condição de não-pobre. Suas 

propostas têm por finalidade fortalecer as condições de acesso à renda, por parte de 

um expressivo segmento da população que se encontra excluída do mercado de 

trabalho e do consumo de bens e serviços essenciais para sobrevivência humana de 

forma digna e com perspectivas de um futuro melhor. Assim, sua finalidade maior é 

promover transformações estruturantes que possibilitem um efetivo combate à 

pobreza. 

 

Suas ações são segmentadas em duas vertentes: 

 

1. Uma de assistência aos pobres, que é implementada para dar um 

mínimo de condições de sobrevivência aos pobres de curto prazo e aos 

grupos vulneráveis, quando estes se encontrarem em situações 

adversas; e 

2. Outra, cujo impacto é de médio a longo prazo e prioriza as ações que 

venham a criar condições para uma efetiva migração da condição de 

pobre para não pobre. 

 

O FECOP não é um mecanismo isolado. Ele compõe todo um trabalho 

que se inicia na descentralização da execução das políticas, no planejamento 

integrado, na focalização das ações, e consolida-se na implementação de uma 

política de combate sistemático à pobreza que está aberta para a participação da 

comunidade. 

 

O Fundo de Combate à Erradicação e à Pobreza, nos planos federal, 

estadual e municipal, foi concebido a partir da Emenda Constitucional nº. 31, de 14 
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de dezembro de 2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, introduzindo artigos que criam o Fundo de Combate e Erradicação da 

Pobreza, autorizando os estados, Distrito Federal e municípios a instituir os seus 

respectivos Fundos, utilizando-se, para tanto, do acréscimo de alíquotas de 

Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 

 

Referida EC nº. 31, também prorrogou a possibilidade do Governo 

desvincular receita até o ano de 2010, e autorizou para financiamento destes novos 

Fundos, a criação de um adicional de até dois pontos percentuais na alíquota de 

ICMS, sobre produtos e serviços supérfluos. 

 

O Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP foi instituído pela Lei 

Complementar Estadual nº. 37, de 26 de novembro de 2003, nos termos da Emenda 

Constitucional Federal nº. 31, de 14 de dezembro de 2000, e regulamentado pelo 

Decreto nº. 29.910 de 29.09.2009. 

 

De acordo com o art. 1º da LC em referência, o FECOP tem por objetivo 

viabilizar para a população do Estado do Ceará acesso a níveis dignos de 

subsistência, cujos recursos devem ser aplicados exclusivamente em ações 

suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, saneamento básico, reforço 

de renda familiar e outros programas de relevante interesse social, voltados para a 

melhoria da qualidade de vida, conforme disposto no art.82 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal. 

 

Os recursos do Fundo podem ser utilizados, também, na aquisição de 

sementes agrícolas a serem distribuídas com a população de baixa renda no âmbito 

do Estado do Ceará (parágrafo 2º do art.1º da LC nº. 37/03). 

 

A gestão do FECOP será realizada por um Conselho Consultivo de 

Políticas de Inclusão Social - CCPIS e uma Gerência Executiva do Fundo – GEF, 

tendo como suporte operacional os executores e parceiros locais; sendo gerido 

financeiramente pela Secretaria da Fazenda – SEFAZ. 
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O Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social – CCPIS será 

composto pelas Secretarias do Planejamento e Gestão - SEPLAG, da Fazenda – 

SEFAZ, da Educação – SEDUC, da Saúde SESA, do Trabalho e Desenvolvimento 

Social – STDS, do Desenvolvimento Agrário – SDA, da Cultura – SECULT, do 

Esporte - SESPORTE, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SECITECE, das 

Cidades – SCIDADES, da Casa Civil, cinco representantes da sociedade civil e um 

representante da Associação dos Prefeitos do Ceará - APRECE. 

 

Como já foi relatado, o FECOP não pretende atuar na simples convivência 

com a pobreza, mas sim combatê-la a partir da criação de meios para o 

fortalecimento do patrimônio individual e social das áreas pobres. Então, sua maior 

finalidade é promover transformações estruturantes que possibilitem um efetivo 

combate à pobreza. E com base neste propósito, os princípios norteadores do 

FECOP são: 

 

1. Transparência: através da manutenção de um canal de informações 

sobre os serviços prestados e a aplicação dos recursos do Fundo para 

a comunidade assistida, em particular, e para a sociedade em geral. 

2. Participação: através de um processo permanente de articulação com a 

comunidade assistida, com apoio da população, tendo em vista 

desenvolver um planejamento em parceria com os beneficiários; 

adotando um novo modelo de gestão governamental participativa. 

3. Controle (Possibilidade de avaliação): considerando a necessidade de 

implantação de um sistema e processo de elaboração de indicadores 

de ações, produtos, resultados e impactos que serão os elementos 

norteadores para aferir se os recursos estão sendo utilizados de forma 

eficiente, eficaz e efetiva; possibilitando correção de deficiências, 

garantindo melhores resultados. 

4. Sustentabilidade: buscando a obtenção de resultados permanentes, 

assegurando crescimento e uma melhor distribuição de renda, 

garantindo condições de cidadania e participação da sociedade. 

5. Co-responsabilidade social: como um esforço para a permanente 

mobilização da comunidade assistida e do comprometimento e parceria 
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de outras instâncias do poder público e da sociedade organizada, 

garantindo a inclusão social. 

6. Eficácia, eficiência e efetividade: será uma busca permanente, tendo 

em vista que os recursos são escassos e devem ser utilizados de 

forma a gerar os melhores resultados possíveis. 

 

O objetivo maior do FECOP é reduzir sistematicamente a pobreza em 

áreas selecionadas do Estado do Ceará, tendo como público alvo a população que 

está abaixo da linha de indigência e sua estratégia é dar um atendimento integral às 

famílias das áreas assistidas, proporcionando-lhes melhores condições de se 

integrarem ao mercado, terem mais acesso à renda e aos bens e serviços 

essenciais para a sobrevivência humana de forma digna. 

 

 Macro-objetivos: 

 

• Promover transformações estruturais, que possibilitem um efetivo 

combate à pobreza em áreas selecionadas do Estado do Ceará; 

• Dar assistência às populações vulneráveis, que se situam abaixo da 

linha de pobreza, potencializando programas e projetos voltados para a 

melhoria das condições de vida, favorecendo-lhes o acesso a bens e 

serviços sociais. 

 

 Objetivos estratégicos consistem no fortalecimento do: 

 

• Capital humano, através da melhoria nas condições de educação, 

saúde e capacitação para a ocupação e renda; 

• Capital social, através do estímulo às práticas de trabalho cooperativo 

e associativo dentro da própria comunidade assistida; 

• Capital físico e financeiro, através do acesso à infra-estrutura e ao 

crédito para os pequenos negócios e transferência de renda. 

 

O FECOP possui um caráter inovador, tendo em vista seus projetos não 

se restringirem a atuar com as famílias isoladamente, pois suas ações envolvem um 

trabalho integrado que considera a interação entre as famílias e comunidade. 
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Referidas inovações buscam inserir: 

 

• Novos programas, que serão implementados de acordo com as 

particularidades dos locais a serem assistidos e também dependendo 

das demandas da sociedade. 

• Considerando que já existem vários programas de combate à pobreza, 

adaptá-los e integrá-los para cada comunidade assistida pelo Fundo. 

• A comunidade como parceira, integrando-a nas diversas etapas de 

implementação do programa. 

• Potencializar seus impactos, desenvolvendo novas formas de gestão. 

• Os programas devem ser inseridos a partir da visão dos próprios 

pobres, tendo em vista sua vivência bem como suas dificuldades em 

superá-la. 

 
3.1 Estrutura Organizacional do FECOP 
 

 
Figura 1 – Estrutura Organizacional do FECOP 
Fonte: SEPLAG 
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O Fundo Estadual de Combate à Pobreza será integrado por um 

Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS e uma Gerência 

Executiva do Fundo – GEF formada por uma gerência geral e gerências de infra-

estrutura, ocupação e renda, social e administrativo-financeiro, tendo como suporte 

operacional os executores e parceiros locais. 

 

O FECOP terá como instância máxima de decisão o Conselho Consultivo 

de Políticas de Inclusão Social - CCPIS, o qual é composto pelas Secretarias do 

Planejamento e Gestão - SEPLAG, da Fazenda – SEFAZ, da Educação – SEDUC, 

da Saúde SESA, do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS, do 

Desenvolvimento Agrário – SDA, da Cultura – SECULT, do Esporte - ESPORTE, da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SECITECE, das Cidades – SCIDADES, da 

Casa Civil, cinco representantes da sociedade civil e um representante da 

Associação dos Prefeitos do Ceará - APRECE. 

 

Compete ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social – 

CCPIS, a coordenação e formulação de política e diretrizes gerais que orientam as 

aplicações do FECOP, aprovar projetos, orçamentos e metas; avaliar anualmente o 

desempenho das ações desenvolvidas pelo FECOP; publicar, trimestralmente, no 

Diário Oficial do Estado, relatório financeiro, discriminando as receitas e aplicações 

dos recursos do FECOP e dar publicidade à alocação e uso dos recursos do 

FECOP, encaminhando, semestralmente, à Assembléia Legislativa do Estado do 

Ceará, à Controladoria e Ouvidoria Geral do Ceará e Tribunal de Contas do Ceará, 

relatório de desempenho físico-financeiro. 

 

A Gerência Executiva do Fundo – GEF atuará como orientadora, 

coordenadora e supervisora das ações desenvolvidas pelas Secretarias de Estado, 

no âmbito do FECOP. 

 

As Secretarias estaduais setoriais serão denominadas de executores 

locais, sendo responsáveis pela elaboração de projetos, assistência técnica e 

execução das ações financiadas pelo FECOP, inclusive aquelas de sua 

responsabilidade finalística. 
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Os parceiros locais, formados por representantes do poder público 

municipal, entidades não-governamentais, empresas privadas e comunidades, 

atuarão em co-responsabilidade na execução dos Programas e Projetos com vistas 

ao fortalecimento da capacidade técnica no desenvolvimento das ações para 

obtenção das metas programadas, fomentando sua sustentabilidade. 

 

As despesas com o Fundo correm à conta das dotações orçamentárias 

consignadas, anualmente, nos órgãos e entidades para os Programas, Projetos e 

atividades que estejam alinhados com os objetivos do Fundo, e terão código próprio 

que as identifique. 

 

Em 2007, no contexto de reforma institucional do Estado, o FECOP 

passou a ser gerenciado pela Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG. No 

entanto, somente em 2008 a estrutura física da Gerência Executiva do Fundo - GEF, 

que antes estava na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS, foi 

transferida para a SEPLAG. Com isso a GEF passou a atuar com o suporte da 

Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão – CPLOG, que é composta 

por cerca de 40 técnicos, garantindo mais agilidade nos processos de análise de 

viabilidade e emissão do parecer técnico dos projetos submetidos ao CCPIS. 

 

3.2 Programas  
 

O Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP apoiará programas 

divididos em duas grandes categorias: programas assistenciais e programas 

estruturantes. Referidos programas serão planejados e executados na perspectiva 

da intersetorialidade e transversalidade, com vistas a garantir ações integradas, 

otimizando recursos e insumos. Vejamos o que propõe cada categoria: 

 
a. Programas Assistenciais: são os programas de transferências contra 

a pobreza, ou seja, políticas sociais correntemente empregadas em 

várias partes do mundo para combater e reduzir a pobreza. No curto 

prazo objetivam aliviar os problemas decorrentes da situação de 

pobreza e, no longo prazo, investir no capital humano, interrompendo o 

ciclo inter geracional da pobreza, ou seja, de uma geração para outra. 
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Também chamados de programas compensatórios, estes devem ser 

priorizados para: 

• O contingente de pobres crônicos, ou seja, aquele que tem poucas 

chances de mudar sua condição; 

• Os grupos mais vulneráveis: por ocasião de secas, enchentes, etc.; 

• Os grupos com potencialidades de migrar da condição de pobre para 

não pobre, a partir de um apoio inicial. 

b. Programas Estruturantes: São aqueles que concedem a população 

pobre condições de acumular capital: físico, humano e social. Estão 

direcionados para educação, ocupação e renda, infra-estrutura, 

participação na vida da sociedade e que possibilite migração da 

condição de pobre para não pobre.  

 

Salientamos que o detalhamento dos programas bem como suas 

respectivas ações e inclusão de novos, serão elaborados em conjunto com a 

Gerência Executiva, além do que, destacamos que o FECOP trabalha no 

pressuposto de que os pobres e suas comunidades são aqueles mais aptos a 

identificar as melhores políticas para a redução da pobreza em sua localidade. 

 

A focalização do programa envolve duas áreas distintas da área de 

atuação do FECOP: os municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal – IDHM, do Estado, onde se concentram as famílias carentes; assim como 

os bairros de menor Índice de Desenvolvimento Humano de Bairros IDHB de 

Fortaleza, concentrando parte das áreas de risco da Região Metropolitana de 

Fortaleza. 

 

É importante ter um maior conhecimento da realidade local, para que as 

ações implementadas possam promover o patrimônio pessoal e social, gerando 

ocupação, renda, e/ou melhoria da infra-estrutura básica. A escolha das localidades 

a serem assistidas evita a pulverização dos recursos, o que comprometeria o 

sucesso do programa, 

 

Como foi dito anteriormente, o público-alvo do FECOP são as famílias que 

estão abaixo da linha de pobreza. Todavia, o programa não se restringe a atuar com 
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as famílias isoladamente, pois sua ação envolve um trabalho integrado que 

considera a interação entre as famílias que formam uma determinada comunidade. 

 

Dessa forma, é muito importante ter uma noção sobre a função dessa 

comunidade no município em que ela está localizada, bem como as oportunidades 

de geração de renda ali existentes e sua capacidade em produzir bens e serviços. 

 

Deve-se considerar que existem atividades que se restringem a 

determinadas localidades e existem atividades que são produzidas e oferecidas por 

outros locais. Todos esses elementos deverão ser potencializados pelos FECOP. 

 

Os programas são implantados em localidades reconhecidamente pobres, 

que concentram pessoas em condições de extrema vulnerabilidade, tendo como 

critério inicial os municípios que apresentem menor Índice de Desenvolvimento 

Municipal (IDM). De acordo com cálculos realizados pelo IPECE e os bairros da 

Região Metropolitana de Fortaleza, com chefes de famílias com menor renda média, 

pois embora o IDH de Fortaleza situe-se em 1º lugar no “ranking” em que concorrem 

os 184 municípios cearenses, a cidade de Fortaleza acumula problemas sociais em 

determinadas áreas, o que recomenda a intervenção do FECOP. 

 

A partir desse consenso, a intervenção do FECOP se efetivou pela 

implementação de programas e projetos que envolveram recursos aprovados para 

execução municipal e coordenação de 12 secretarias estaduais garantindo ações de 

combate à pobreza pela via da intersetorialidade e transversalidade das políticas 

públicas. 

 

Depois, será realizada uma segunda seleção direcionada às pessoas que 

se encontrem em extrema situação de vulnerabilidade e localidades que apresentem 

baixos indicadores sociais e agraves de condição de pobreza. 

 

Na medida em que o programa venha obtendo sua consolidação, são 

ampliadas as localidades e áreas de atuação, aproveitando experiências bem 

sucedidas. 
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Importante ressaltar que o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica 

do Ceará – IPECE realizará a avaliação dos impactos dos projetos financiados pelo 

Fundo. 

 

3.3 Recursos 

 

Os recursos do FECOP são originários de parcela do produto de 

arrecadação das operações e prestações internas, bem como a substituição 

tributária, tributadas com as alíquotas acrescidas de dois pontos percentuais na 

alíquota do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

Sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicações – ICMS, ou do imposto que vier a substituí-lo, incidente sobre os 

produtos e serviços abaixo especificados: 

 

a. bebidas alcoólicas – 27% 

b. armas e munições – 27% 

c. embarcações esportivas – 19% 

d. fumo, cigarros e demais artigos de tabacaria - 27%. 

e. aviões ultraleves e asas-delta - 27% 

f. energia elétrica - 27% 

g. gasolina - 27% 

h. serviços de comunicação – 27%, exceto cartões telefônicos de 

telefonia fixa. 

 

Compõem, também, a receita orçamentária do FECOP dotações 

orçamentárias a este destinadas, doações, auxílios, subvenções e legados, de 

qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas do País ou do Exterior, receitas 

decorrentes de aplicações de seus recursos e outras destinadas ao Fundo. 

 

Os recursos do FECOP são transferidos diretamente da Secretaria da 

Fazenda para as secretarias setoriais responsáveis pela implementação das ações 

planejadas, em caráter não reembolsável, após aprovação do CCPIS e conforme 

solicitação da GEF. 
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Os recursos do Fundo serão alocados em programas assistencialistas e 

estruturantes, de acordo com as demandas apresentadas pelas secretarias setoriais 

e aprovadas pelo CCPIS e serão destinados ao apoio financeiro de capacitação de 

capital humano e social; bolsas de complementação de renda e investimento de 

capital físico-financeiro. 

 

Poderão ser destinados até 1,0% dos recursos do FECOP para as 

atividades de planejamento, assistência técnica, capacitação, avaliação e 

conhecimento e disseminação de experiências exitosas, sujeitos à elaboração de 

projeto específico para aplicação dos recursos. 

 

3.4 Prestação de Contas 

 

As entidades conveniadas com as Secretarias de Estado prestarão contas 

da aplicação dos recursos originários do FECOP diretamente às respectivas 

Secretarias e as Secretarias de Estado prestarão contas à Gerência Executiva do 

FECOP – GEF, no prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento dos recursos, 

informando detalhadamente a aplicação dos recursos. 

 

No âmbito do setor externo, a prestação de contas anual pela aplicação 

de recursos do referido Fundo encontra-se disseminada nos diversos 

órgãos/entidades/fundos que executaram ações financiadas pelo FECOP, não 

sendo condensada em único processo, para fins de encaminhamento ao Tribunal de 

Contas do Estado: ou seja, o FECOP tem um tratamento diferenciado em relação 

aos fundos de natureza contábil, já que é considerado como simples fonte de 

receitas (fonte 10) e não uma unidade orçamentária. 

 

Referida prestação de contas será submetida à análise dos órgãos de 

fiscalização do Estado do Ceará, assim como ficará à disposição da sociedade para 

consulta via internet, no site do FECOP, em consonância com o princípio da 

transparência à ação do Estado voltada para o combate à pobreza. 

 

Dessa feita, os gestores do FECOP devem ter as contas pertinentes 

submetidas a julgamento pelo Tribunal de Contas, a teor do art.71, II da Constituição 
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Federal, tornando-se assim, indispensável à formalização do processo de prestação 

de contas anual, a exemplo dos demais fundos. 

 

3.5 Desempenho Financeiro do FECOP 

 

O levantamento do volume de recursos arrecadados pelo FECOP, no 

período de 2004-2008, em valores absolutos, aponta para a importância de R$ 

832.950.952,16 (oitocentos e trinta e dois milhões, novecentos e cinqüenta mil, 

novecentos e cinqüenta e dois reais e dezesseis centavos). Ao somarmos com que 

foi arrecadado no 1° semestre de 2009, totaliza em R$ 946.698.799,12 (novecentos 

e quarenta e seis milhões, seiscentos e noventa e oito mil, setecentos e noventa e 

nove reais e doze centavos). 

 

No exercício do 1º semestre de 2009 foram arrecadados R$ 

113.747.846,96 (cento e treze milhões, setecentos e quarenta e sete mil, oitocentos 

e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), tendo como origem 2.0% dos 

recursos do ICMS, significando um incremento de 17% em relação ao 1º semestre 

de 2008, quando foram arrecadados R$ 97.321.846,81 (noventa e sete milhões, 

trezentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e um 

centavos).  

 

Os valores apresentados a seguir – Quadro 1 e gráfico 2, na sua 

totalização, referem-se ao período de 2004-2009. 

 

Apesar do contexto de crise econômica, a arrecadação do FECOP não 

sofreu impacto no primeiro semestre de 2009, apresentando um crescimento de 6% 

em relação do primeiro semestre de 2008. 

 
R$ 1.000 

ANO PERÍODO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1º Semestre 42.804 76.282 85.646 91.495 97.321 102.969
2º Semestre 65.302 82.190 90.995 94.288 106.627 -
TOTAL GERAL 108.106 158.472 176.641 185.783 203.948 102.969

Quadro 1 – Arrecadação 2004 – 2009 
Fonte: SEFAZ - CE 
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Gráfico 2 – Recursos Arrecadados (2004-2009) 
Fonte: SEFAZ – CE. 

 

O exercício de 2008 foi arrecadado R$ 203.947.870,26 (duzentos e três 

milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta reais e vinte e seis 

centavos) significando um incremento de 9,78% em relação ao ano de 2007, quando 

foram arrecadados R$ 185.782.581,03 (cento e oitenta e cinco milhões, setecentos e 

oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e três centavos).  

 

Em relação ao 1° semestre de 2004, a arrecadação de 2009 aumentou 

167% nominalmente, assim, quase duas vezes o recurso obtido naquela época. A 

SEFAZ empenhou (63%) dos recursos aplicados, do montante de 2009, perfazendo 

o total de R$ 71.595.177,78 e R$ 71.351.853,17 pagos.  

 

Observa-se uma evolução do quadro de arrecadação da Fonte 10 

(FECOP) ao longo dos anos, provocado pela dinâmica do setor terciário e, 

conseqüentemente, da atividade econômica do Estado.  

 

3.6 Aplicação dos Recursos 
 

O FECOP foi constituído com a finalidade maior de promover 

transformações estruturantes que possibilitem a redução sistemática da pobreza em 

áreas selecionadas do Estado. A seleção das áreas priorizadas se deu a partir de 
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critérios objetivos de forma a abranger os municípios mais pobres. A seleção dos 

municípios se baseia no Índice de Desenvolvimento Municipal – IDM de 2002, 

calculado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE.  

 
Tabela 1 – Relação dos 20 Municípios com Menor IDM – 2002 

IDM Município 
Valor Ranking 

Salitre 7,27 184º
Aiuaba 8,00 183º
Tarrafas 12,38 182º
Granja 12,80 181º
Quiterianópolis 12,93 180º
Moraújo 14,52 179º
Catarina 15,10 178º
Irauçuba 15,25 177º
Cariús 15,21 176º
Parambu 16,02 175º
Caririaçu 16,08 174º
Ibaretama 16,09 173º
Graça 16,12 172º
Itatira 16,24 171º
Choro 16,25 170º
Potengi 16,46 169º
Ipaporanga 16,46 168º
Arneiroz 16,64 167º
Alcântaras 17,21 166º
Ocara 17,32 165º

Fonte: IPECE 

 

Em 2004, ano de criação do FECOP, os recursos foram aplicados nos 20 

municípios de menor IDM através de investimentos em capital físico, capital humano 

e capital social. A partir de 2006, como informa o relatório de desempenho emitido 

pela Gerência Executiva do Fundo, todos os 184 municípios cearenses passam a 

ser contemplados por programas/projetos financiados pelo FECOP.   

 

Em termos absolutos, Fortaleza foi o município que mais recebeu 

recursos. Este é um resultado esperado, haja vista que este é o município com maior 

número de habitantes. Todavia, o volume de recursos destinados a cada município 

deve ser ponderado pelo número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza.   
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O gráfico 3 mostra os 20 municípios com maiores razões recursos / 

população pobre em 2006. Desses apenas 9 faziam parte dos 20 municípios com 

pior IDM em 2002. 
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Gráfico 3 – Os 20 municípios com maiores razões Recursos / População Pobre 
Fonte: Relatório de Gestão do FECOP – 2006. 

 

O número de pessoas em condição de pobreza por município foi obtido 

no Cadastramento Único para Programas Sociais – CADÚNICO do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. O CADÚNICO contém 

informações de famílias com renda mensal inferior a meio salário mínimo per capita, 

o que possibilita a identificação dos potenciais beneficiários dos programas 

financiados pelo FECOP.  Com base nessas informações, calculou-se a razão entre 

a quantidade de recursos por pessoa abaixo da linha da pobreza destinada a cada 

município cearense. 

 

Os recursos disponibilizados para o FECOP possibilitaram o 

financiamento de 77 projetos em 2006, nas tipologias de transferência de renda e 

estruturante. O Gráfico 4, abaixo, mostra os 10 programas que mais receberam 

recursos. 
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Gráfico 4 – Os 10 programas que mais receberam recursos (em milhões de reais)  
Fonte: Relatório de Gestão do FECOP – 2006. 

 

Dentre os programas que mais receberam recursos quatro são 

classificados como transferência de renda e seis são programas estruturantes. Ao 

todo, os programas de transferência de renda obtiveram 15,7% dos recursos totais, 

enquanto os programas estruturantes receberam 84,3% dos recursos. 

 

Os Programas de Transferência de Renda são políticas compensatórias 

que devem ser priorizadas para os grupos de pessoas que têm pouca chance de 

sair da condição de pobreza. Enquanto, os Programas Estruturantes envolvem 

ações transversais e integradas que tem como objetivo a garantia de direitos básicos 

por meio de ações nas áreas de saúde, educação, habitação e geração de trabalho 

e renda. Portanto, a maior participação dos programas estruturantes é justificada, 

pois, o FECOP tem como objetivo principal o combate à pobreza de longo prazo, 

através da eliminação dos fatores estruturais geradores da pobreza, a partir da 
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criação de meios para o fortalecimento do patrimônio individual e social das áreas 

pobres.  

 

No primeiro semestre de 2009 foram empenhados R$ 70.568.688,72 

(setenta milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e 

setenta e dois centavos) e pagos R$ 66.716.663,24 (sessenta e seis milhões, 

setecentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e quatro 

centavos) representando, respectivamente, 69% e 65% do total dos recursos 

arrecadados. 

 

Vale ressaltar que as despesas financiadas com o FECOP correm à conta 

de dotações orçamentárias consignadas, anualmente, nos órgãos e entidades 

setoriais, denominados de executores locais, responsáveis pela execução das ações 

financiadas pelo Fundo. 

 

Os recursos do Fundo são transferidos diretamente da Secretaria da 

Fazenda para as Secretarias Setoriais que, por sua vez, prestam contas de sua 

aplicação à Gerência Executiva do Fundo, nos termos da Resolução do Conselho 

Consultivo, no prazo máximo de sessenta dias da liberação das parcelas. 

 

Todo esse fluxo (arrecadação, empenho e pagamento), é de 

responsabilidade da SEFAZ, gestora financeira do Fundo. No entanto a execução 

financeira dos projetos financiados pelo FECOP só inicia quando da deliberação do 

Conselho Consultivo de Políticas e Inclusão Social aprovando o valor do projeto e o 

cronograma de aplicação. Em 2008 foi aprovado R$ 205.963.562,15 (duzentos e 

cinco milhões, novecentos e sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais 

e quinze centavos), o que representa 101% do total dos recursos arrecadados, foi 

possível aprovar um valor superior a arrecadação devido aos superávits dos 

exercícios anteriores. Até junho de 2009 foram aprovados R$ 237.326.095,16 

(duzentos e trinta e sete milhões, trezentos e vinte e seis mil, noventa e cinco reais e 

dezesseis centavos). 

 

A GEF acompanha a execução financeira dos projetos em dois 

momentos: na solicitação das parcelas, quando são verificadas quanto ao 
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cumprimento do orçamento e do cronograma de desembolso aprovado pelo CCPIS 

e na prestação de contas. 

 

O quadro 2 apresenta a execução financeira referente ao primeiro 

semestre de 2009. 

 
R$ 1,00

Movimentação do FECOP – 1.º Semestre de 2009 
A Valor Aprovado 237.326.095,16
B Valor Arrecadado 102.968.518,94
C Valor Empenhado 70.568.688,72
D Valor Pago 66.716.663,24

Quadro 2 – Execução financeira 2009     
Fonte: SEFAZ/GEF                                                                  
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Gráfico 2 - Desempenho Financeiro FECOP - 1º Semestre de 2009

 
Gráfico 5 – Execução financeira 2009  
Fonte: SEFAZ - Ce                                                                   

 

O quadro a seguir apresenta um comparativo dos recursos arrecadados 

com os recursos aplicados no período de 2004 a 2009. 

 

Período Recursos 
Arrecadados % Recursos Aplicados 

(pagos) % 
Índice de 
Execução 

Financeira (%) 
2004 108.106.230,51 12% 92.075.911,35 12% 85%
2005 158.472.722,86 17% 136.565.300,51 18% 86%
2006 176.641.547,50 19% 175.545.926,52 23% 99%
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Período Recursos 
Arrecadados % Recursos Aplicados 

(pagos) % 
Índice de 
Execução 

Financeira (%) 
2007 185.782.581,03 20% 139.942.070,87 18% 75%
2008 203.947.870,26 22% 149.753.801,24 20% 73%
2009 102.968.518,94 11% 66.716.663,24 9% 65%

TOTAL 935.919.471,10 100% 760.599.673,73 100% 81%
Quadro 3 – Desempenho Financeiro 2004-2009 
Fonte: SEFAZ 

 

A redução do índice de execução financeira no período de 2007 e 2008 

pode ser explicada, em parte, pelo impacto do reordenamento institucional 

promovido pelo atual governo, bem como por entraves operacionais relativos aos 

procedimentos licitatórios, e ao período eleitoral no ano de 2008. Vale ressaltar, 

também, que houve um significativo aumento na arrecadação dos recursos, de 

forma que o valor arrecadado em 2008 apresenta uma variação de 88,66% em 

relação à arrecadação de 2004. 

 

Quanto ao desempenho de 65% da execução financeira de 2009, vale 

ressaltar que o primeiro semestre do ano sempre apresenta uma execução mais 

lenta que o segundo semestre, isso ocorre porque durante o primeiro semestre os 

projetos ainda estão sendo submetidos à aprovação do CCPIS, logo a execução 

efetivamente inicia entre os meses de fevereiro e março. O primeiro semestre de 

2009 também foi marcado por período chuvoso intenso, que deixou muitos 

municípios em estado de emergência e acabou por atrasar o cronograma de alguns 

projetos, principalmente os de infra-estrutura.  

 

3.7 Relatório Circunstanciado do Período de Janeiro–Dezembro de 2008 
 

O relatório circunstanciado é um demonstrativo elaborado 

trimestralmente, conforme determina o inciso VI, do artigo 3.º, do Decreto n.º 27.449 

de 19 de maio de 2004. O objetivo desse relatório é evidenciar a movimentação 

financeira do fundo, confrontando os recursos arrecadados, com o que foi aplicado 

pelas diversas setoriais que executam os projetos financiados pelo FECOP. 

Considera-se aplicado no relatório circunstanciado o valor pago e não o valor 

empenhado pelas setoriais. 
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O Quadro 4 mostra a movimentação financeira da receita e aplicação dos 

recursos por trimestre e por Secretaria Setorial. 

 
DESCRIÇÃO 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre TOTAIS 

RECEITA  
SALDO DO TRIMESTRE 

ANTERIOR - 47.557.168,02 49796.981,39 60.616.315,13 -
ARRECADAÇÃO 50.223.146,84 47.097.846,72 51.788.260,80 54.838.615,90 203.947.870,26
RENDIMENTOS 3.095.002,83 4.001.532,21 4.799.906,94 4.546.506,74 16.442.948,72

ANULAÇÃO DE DESPESAS 92.899,85 122.281,87 23.564,09 150.561,42 389.307,23
TOTAL GLOBAL 53.411.049,52 98.778.828,82 106.408.713,22 120.151.999,19 378.750.590,75

APLICAÇAÕ  
Secretaria da Infraestrutura -

SEINFRA 586.941,75  586.941,75
Secretaria da Educação - 

SEDUC 170.857,55 56.250,26 227.107,81
Secretaria da Saúde - SESA 416.956,48 68.289,43 485.245,91

Secretaria da Cultura - SECULT 38.729,60 154.663,60 765.539,66 1.520.822,30 2.479.755,16
Secretaria da Ciência e 

Tecnologia - SECITECE 899.460,00 1.755.156,10 1.747.799,46 1.619.374,53 6.021.790,09
Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social - STDS 4.249.745,00 18.531.242,42 15.046.856,98 24.894.140,24 62.721.984,64
Secretaria do Desenvolvimento 

Agrário - SDA 300.315,00 23.993.661,40 19.967.736,86 11.757.543,15 56.019.256,41
Secretaria das Cidades - 

SCIDADES 196.355,10 3.330.229,71 5.756.385,15 7.360.883,81 16.643.853,77
Secretaria do Esporte - 

SESPORTE 169.276,80 1.216.894,20 1.333.324,20 1.722.110,51 4.441.605,71
Secretaria de Recursos Hídricos - 

SRH 641.028,11 641.028,11
TOTAL APLICADO 5.853.881,50 48.981.847,43 45.792.398,09 49.640.442,34 150.268.569,36

SALDO 47.557.168,02 49.796.981,39 60.616.315,13 70.511.556,85 70.511.556,85
Quadro 4 – Relatório Circunstanciado 2008  
Fonte: GEF/SEFAZ. 

 

O Relatório Circunstanciado é elaborado com base em informações 

contábeis, o que pode causar divergências entre o saldo apurado e o saldo bancário, 

pois parte da arrecadação do mês, só é transferida para a conta-corrente do FECOP 

no início do mês seguinte, além disso, a aplicação dos recursos é apurada segundo 

o regime de competência e a compensação bancária poderá ocorrer no mês 

subseqüente. 

 

O valor aplicado por setorial representa todo o pagamento realizado pela 

Setorial no ano de 2008 com recursos da fonte FECOP, portanto pode contemplar o 

pagamento de Restos a Pagar. 
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É importante ressaltar que o ano de 2008 teve início com um saldo de 

exercícios anteriores no valor de R$115.733.356,85 (cento e quinze milhões, 

setecentos e trinta e três mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos).                          

 

O gráfico 6 apresenta a distribuição dos recursos aplicados (pagos) por 

setorial. 
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Gráfico 6 – Aplicação de Recursos por Setorial 
Fonte: SEFAZ - CE 

 

No quadro a seguir são apresentadas as funções de governo priorizadas 

com aplicação de recursos do FECOP no primeiro semestre de 2009. 

 
Função de Governo Valor Empenhado % Valor Pago % 
Agricultura 27.245.806,63 38,61% 26.911.943,01 40,34%
Habitação 16.716.072,25 23,69% 15.789.730,21 23,67%
Assistência Social 12.302.765,34 17,43% 12.002.620,07 17,99%
Educação 5.790.821,64 8,21% 4.575.114,06 6,86%
Trabalho 4.849.396,30 6,87% 4.270.482,84 6,40%
Urbanismo 1.774.661,53 2,51% 1.342.393,87 2,01%
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Função de Governo Valor Empenhado % Valor Pago % 
Cultura 466.697,79 0,66% 464.880,54 0,70%
Direitos da Cidadania 455.100,45 0,64% 452.052,76 0,68%
Saneamento 345.173,84 0,49% 345.173,84 0,52%
Desporto e Lazer 307.320,91 0,44% 247.400,00 0,37%
Ciência e Tecnologia 306.000,00 0,43% 306.000,00 0,46%
Organização Agrária 8.872,04 0,01% 8.872,04 0,01%
TOTAL 70.568.688,72 100% 66.716.663,24 100%

Quadro 5 – Aplicação dos recursos por função de governo 
Fonte: SIC. 

 

Este quadro evidencia que as funções de Agricultura, Habitação, 

Assistência Social e Educação foram as que tiveram maior aplicação de recursos no 

exercício em apreço, concentrando 88% dos recursos aplicados. 

 

Dos recursos empenhados no primeiro semestre de 2009 

(R$70.568.688,72), tem-se que a Região Metropolitana de Fortaleza foi contemplada 

com 41% dos recursos pagos, seguida pela Macrorregião Cariri/Centro Sul com 

aproximadamente 14% e Sobral/Ibiapaba com uma participação de 12%, enquanto a 

Macrorregião de Baturité apresenta-se com o menor índice de participação (2%), 

conforme pode ser observado no quadro 6. 

 

A concentração de recursos na Região Metropolitana de Fortaleza pode 

ser justificada por diversos aspectos, entre eles:  

 

• As políticas destinadas ao atendimento às crianças e adolescentes em 

situação de abandono (abrigos), aos idosos (abrigos) e aos deficientes 

físicos têm atuação centralizada no município de Fortaleza, apesar de 

atenderem a um público de todo o Estado.  

• Dados divulgados na PNAD 2007 demonstram que 40,9% da 

população da RMF encontram-se abaixo da linha da pobreza (possuem 

renda familiar per capita inferior a 1/2 salário mínimo) e 15,2 % 

encontra-se abaixo da linha de extrema pobreza ou indigência 

(possuem renda familiar per capita inferior a 1/4 salário mínimo), 

considerando que é nesta região que está concentrada a maior parte 

da população cearense, esses percentuais são bastante significativos. 
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Macrorregião Nº de 
Municípios Empenhado % Pago % 

1-RMF 13 29.284.364,69 41,50 27.219.019,07 40,80
2-LITORAL OESTE 27 4.671.205,29 6,62 4.555.207,15 6,83
3-SOBRAL/IBIAPABA 29 8.455.066,73 11,98 8.061.110,35 12,08
4-SERTÃO DOS INHAMUNS 16 5.413.719,18 7,67 5.293.459,36 7,93
5-SERTÃO CENTRAL 21 6.451.785,24 9,14 6.208.584,22 9,31
6-BATURITÉ 13 1.629.435,31 2,31 1.589.695,31 2,38
7-LITORAL LESTE/JAGUARIBE 23 3.925.900,93 5,56 3.694.537,40 5,54
8-CARIRI/CENTRO SUL 42 9.573.034,30 13,57 9.027.704,24 13,53
22-ESTADO DO CEARÁ - 1.164.177,05 1,65 1.067.346,14 1,60
TOTAL 184 70.568.688,72 100,00 66.716.663,24 100,00

Quadro 6 – Aplicação dos Recursos por Macrorregião 2009 
Fonte: SIC. 
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  Gráfico 7 – Aplicação dos Recursos por Macrorregião 2009 
  Fonte: SIC. 

 

No quadro 7 que segue constam os Programas de Governo beneficiados 

com recursos do FECOP no primeiro semestre de 2009. 

 
Código Programas Empenhado % Pago % 

53 Desenvolvimento da Agricultura Familiar 18.490.745,10 26,20% 18.454.595,10 27,66%
222 Habitacional 16.716.072,25 23,69% 15.789.730,21 23,67%
22 Proteção Social Básica 6.794.827,17 9,63% 6.588.459,67 9,88%
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Código Programas Empenhado % Pago % 

534 Desenvolvimento e Gestão de Políticas 
de Juventude 4.991.880,21 7,07% 3.947.961,31 5,92%

40 Desenvolvimento Territorial Sustentável 
e Combate à Pobreza Rural 3.598.525,37 5,10% 3.403.743,93 5,10%

127 Assistência Técnica e Extensão Rural 3.398.847,00 4,82% 3.398.847,00 5,09%
713 Proteção Social Especial 2.693.641,08 3,82% 2.606.367,81 3,91%

194 Formação de Recursos Humanos para 
o Desenvolvimento 2.292.371,34 3,25% 2.230.423,20 3,34%

74 Programa de Atenção à Pessoa com 
Deficiência 2.096.456,65 2,97% 2.096.066,85 3,14%

523 Desenvolvimento e Integração Regional 1.774.661,53 2,51% 1.342.393,87 2,01%

153 Programa de Combate à Pobreza Rural 
no Ceará – PROJETO SÃO JOSÉ II 1.757.689,16 2,49% 1.654.756,98 2,48%

7 Esporte Educacional 1.481.066,60 2,10% 1.356.256,60 2,03%

52 Trabalho Competitivo, Alcançando a 
Empregabilidade 1.310.955,79 1,86% 1.310.955,79 1,96%

76 Programa de Atendimento à Pessoa 
Idosa 717.840,44 1,02% 711.725,74 1,07%

66 Desenvolvendo o Empreendedorismo e 
o Artesanato 563.944,00 0,80% - 0,00%

20 Segurança Alimentar e Nutricional 377.523,85 0,53% 374.476,16 0,56%
711 Saneamento Ambiental do Ceará 345.173,84 0,49% 345.173,84 0,52%
26 Biblioteca Cidadã 308.364,45 0,44% 306.547,20 0,46%
15 Esporte de Participação e Lazer 307.320,91 0,44% 247.400,00 0,37%
33 Ceará Digital 306.000,00 0,43% 306.000,00 0,46%

110 
Programa de Incentivos às Artes e 
Culturas do Ceará 158.333,34 0,22% 158.333,34 0,24%

596 Gestão do Planejamento Estadual 77.576,60 0,11% 77.576,60 0,12%

64 Desenvolvimento Sustentável dos 
Assentamentos 8.872,04 0,01% 8.872,04 0,01%

 TOTAL 70.568.688,72 100,00% 66.716.663,24 100,00%
Quadro 7 – Aplicação de Recursos por Programa de Governo 
Fonte: SIC 

 
De acordo com o quadro imediatamente anterior, os Programas de 

Governo que utilizaram a maior soma de recursos provenientes do FECOP foram: 

Desenvolvimento da Agricultura Familiar (26%), Habitacional (24%), Proteção Social 

Básica (10%) e Desenvolvimento e Gestão de Políticas para Juventude (7%). 

 

É importante ressaltar que no programa 596 Gestão do Planejamento 

Estadual é executado o Projeto Prêmio Ceará Vida Melhor (multisetorial). 

 

Os projetos inseridos no plano de combate à pobreza do Estado do Ceará 

estão divididos em dois grandes grupos: transferência de renda e estruturantes. 
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O CCPIS aprovou para o ano de 2009, 60 projetos com recursos da 

ordem de R$ 240 milhões, sendo que quase 90% desses recursos destinaram-se ao 

financiamento de projetos em execução das Secretarias do Trabalho e 

Desenvolvimento Social (STDS) do Desenvolvimento Agrário (SDA) e das Cidades 

(SCIDADES).  

 

As demais Secretarias ficaram com 10% dos referidos recursos, cuja 

execução financeira beneficiou a implementação de projetos relevantes nas áreas 

da Cultura, Ciência e Tecnologia, Esporte, Educação, Saúde e Recursos Hídricos. 

Quanto à aplicação de recursos, a Setorial que apresentou melhor desempenho, no 

semestre, foi a Secretaria de Ciência e Tecnologia que aplicou 40% dos recursos 

aprovados para os 02 projetos financiados pelo FECOP para esta pasta.  
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4. O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA – IDF  
 

 

O Índice de Desenvolvimento da Família se propõe a ser um indicador 

sintético de pobreza. Ele se baseia num sistema de ponderação similar ao utilizado 

no IDH. No entanto, apesar de usarem o mesmo sistema de ponderação, Barros et. 

al (2008) tentam superar algumas deficiências apresentadas pelo IDH. A principal 

delas se refere à desagregabilidade, que diz respeito à unidade mínima de análise 

para a qual se pode obter o indicador sintético.  

 

O IDH, devido à forma como agrega as informações, tem na unidade 

geográfica sua unidade básica de análise. Por conseguinte, no cálculo do IDH, 

primeiro se agregam espacialmente as informações sobre as famílias de uma 

determinada área. O IDF por sua vez, por ter a família como a unidade de análise, 

utiliza um método de agregação diferente. Primeiro, agrega-se as informações 

temáticas, e somente depois ocorre a agregação espacial. Isto possibilita que ele 

seja aditivamente agregável. 

 

Em termos de agregabilidade, o IDF representa um avanço em relação ao 

IDH. Enquanto o IDH de um país não pode ser obtido como uma média ponderada 

dos IDHs dos estados que o compõem, o IDF de um país, assim como a maioria das 

medidas de pobreza enquanto insuficiência de renda, pode ser obtido pela média 

ponderada dos respectivos valores estaduais. 

 

O IDF é constituído por seis dimensões, 22 componentes e 41 

indicadores. Cada uma dessas seis dimensões representa, em parte, o acesso aos 

meios necessários para as famílias satisfazerem suas necessidades e, em outra 

parte, a consecução de fins, isto é, a satisfação efetiva de tais necessidades. São 

elas: a) vulnerabilidade (composição demográfica das famílias; b) acesso a 

conhecimento; c) acesso ao trabalho; d) disponibilidade de recursos (renda e 

despesa familiar per capita e despesas com alimentação); e) desenvolvimento 

infantil; e, f) condições habitacionais (acesso a serviços públicos básicos como água, 

saneamento e energia elétrica). O quadro 8 a seguir apresenta os indicadores que 

compõe cada dimensão. 
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Dimensões Componentes Indicadores 
Gestação e 

amamentação 
V1 - Ausência de gestantes / V2 - Ausência de mães 
amamentando 
V3 - Ausência de crianças / V4 - Ausência de crianças ou 
adolescentes 

Crianças, 
adolescentes e 

jovens V5 - Ausência de crianças, adolescentes ou jovens 
Portadores de 

deficiência e idosos
V6 - Ausência de portadores de deficiência / V7 - Ausência de 
idosos 

Ausência de 
Vulnerabilidade 

Dependência 
econômica 

V8 - Presença de cônjuge / V9 - Mais da metade dos membros 
encontra-se em idade ativa 

Analfabetismo C1 - Ausência de adultos analfabetos / C2 - Ausência de adultos 
analfabetos funcionais 
C3 - Presença de pelo menos um adulto com ensino fundamental 
completo 
C4 - Presença de pelo menos um adulto com ensino médio 
completo 

Acesso ao 
Conhecimento Escolaridade 

C5 - Presença de pelo menos um adulto com alguma educação 
superior 

Disponibilidade de 
trabalho 

T1 - Mais da metade dos membros em idade ativa encontram-se 
ocupados 
T2 - Presença de pelo menos um ocupado no setor formal 

Qualidade do posto 
de trabalho T3 - Presença de pelo menos um ocupado em atividade não-

agrícola 
T4 - Presença de pelo menos um ocupado com rendimento 
superior a 1 salário mínimo 

Acesso ao 
Trabalho 

Remuneração T5 - Presença de pelo menos um ocupado com rendimento 
superior a 2 salários mínimos 
R1 - Despesa familiar per capita superior à linha de extrema 
pobreza 
R2 - Renda familiar per capita superior à linha de extrema pobrezaExtrema pobreza 
R3 - Despesa familiar com alimentos superior à linha de extrema 
pobreza 
R4 - Despesa familiar per capita superior à linha de pobreza 
R5 - Renda familiar per capita superior à linha de pobreza 

Disponibilidade 
de Recursos 

Pobreza 
R6 - Maior parte da renda familiar não advém de transferências 
D1 - Ausência de crianças de menos de 10 anos trabalhando    Trabalho precoce D2 - Ausência de crianças de menos de 16 anos trabalhando 
D3 - Ausência de pelo menos uma criança de 0-6 anos de idade 
fora da escola 
D4 - Ausência de pelo menos uma criança de 7-14 anos de idade 
fora da escola Acesso à escola 

D5 - Ausência de pelo menos uma criança de 7-17 anos de idade 
fora da escola 
D6 - Ausência de pelo menos uma criança com até 14 anos com 
mais de 2 anos de atraso 
D7 - Ausência de pelo menos um adolescente de 10 a 14 anos 
analfabeto 

Desenvolvimento 
Infantil 

Progresso escolar 

D8 - Ausência de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos 
analfabeto 

Propriedade do 
domicílio 

H1 - Domicílio próprio / H2 - Domicílio próprio, cedido ou invadido 

Déficit habitacional H3 - Densidade de até 2 moradores por dormitório / H4 - Material 
de construção permanente  

Condições 
habitacionais 

Acesso a bens e 
serviços públicos 

H5 - Acesso adequado à água / H6 - Esgotamento sanitário 
adequado / H7 - Lixo é coletado / H8 - Acesso à eletricidade 

Quadro 8 – Dimensões, Componentes e Indicadores que compõe o Índice de Desenvolvimento da 
Família - IDF 
Fonte: Cadúnico 
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A partir do Quadro 8, percebe-se o uso repetido de indicadores em 

cascata em várias dimensões. Por exemplo, segundo a forma como os indicadores 

V3-V5 foram construídos, a presença de crianças é levada em consideração três 

vezes, ao passo que a presença de jovens, apenas uma. Esta forma de construção 

é denominada de indicadores em cascata. 

 

4.1 Metodologia de Cálculo do IDF 
 

Barros et. al. (2008) organizaram as informações do CADÚNICO num 

conjunto de indicadores que caracterizam as condições de vida das famílias pobres 

construindo, assim, o Índice de Desenvolvimento da Família. O indicador sintético S 

é construído a partir de uma série de indicadores básicos, },...,1:{ miBi = , via: 
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em que iL e il  são, respectivamente, o limite superior e inferior para o indicador i , e 

iw  é o peso dado a este indicador. 

 

Atribuindo o mesmo peso aos indicadores de cada componente de uma 

dimensão, aos vários componentes de uma dimensão, e a cada uma das 

dimensões, o indicador sintético fica definido a partir dos indicadores básicos através 

da seguinte equação: 
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Na qual, ijkB  denota o i-ésimo indicador do j-ésimo componente da k-

ésima dimensão, mk , o número de componentes da k–ésima dimensão, e jkn , o 

número de indicadores do j-ésimo componente da k–ésima dimensão. Em outras 

palavras, assumindo que 0=ijkl  e 1=ijkL , desta expressão segue que: 
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e, portanto, que: 
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Conforme ilustram as expressões acima, indicadores de componentes 

distintos terminam, em geral, tendo pesos também distintos, na medida em que o 

número de componentes por dimensão e de indicadores por componentes não é 

homogêneo. De fato, o peso de um indicador depende do componente e da 

dimensão a que pertence. 

 

Implicitamente, esta expressão também gera indicadores sintéticos para 

cada um dos componentes de cada dimensão, jkS , assim como para cada uma das 

dimensões, kS , por meio de:  
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Observa-se também que:  
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Em outras palavras, o indicador sintético de cada componente, jkS , é a 

média aritmética dos indicadores utilizados para representar este componente. Da 
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mesma forma, o indicador sintético de cada dimensão, kS , é a média aritmética dos 

indicadores sintéticos dos seus componentes. Por fim, o indicador sintético global, 

S , é a média aritmética dos indicadores sintéticos das seis dimensões que o 

compõem. 

 

4.2 Mensurando a Pobreza através do IDF 
 

Nesta seção, serão descritos os resultados dos indicadores do IDF para 

os municípios do Estado do Ceará no ano de 2007. A Tabela A.1,em anexo, 

descreve os índices do IDF e de suas seis dimensões. Também será realizado um 

comparativo da situação do Estado com a região Nordeste e o Brasil. 
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Gráfico 8 – Índice de Desenvolvimento Familiar – Brasil, Nordeste e Ceará – 2007 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS - Ministério do Desenvolvimento Social. 

 

A partir do gráfico 8, percebe-se que exceto nas dimensões de ausência 

de vulnerabilidade e desenvolvimento infantil, o Ceará apresenta resultados 

inferiores ao do Brasil, mas melhores que os do Nordeste em todas as dimensões. 

Os resultados mostram também uma situação grave nas dimensões acesso ao 

trabalho, disponibilidade de recursos e acesso ao conhecimento. Por outro lado, as 

dimensões vulnerabilidade da família, desenvolvimento infantil e condições 

habitacionais apresentam bons resultados. Pela análise dos componentes e 
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indicadores que integram as dimensões, confirmam-se os grandes desafios para as 

políticas públicas na área educacional, de emprego e renda.  

 

A seguir são apresentados os mapas que mostram como os municípios 

estão distribuídos em relação aos valores do IDF.  

 
Figura 2 – Índice de desenvolvimento família - IDF 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS- Ministério do Desenvolvimento Social. 

 

Destaca-se que dos 184 municípios cearenses, 111 apresentam valores 

do IDF abaixo da média do estado. Os valores do IDF variam de 0,48 a 0,6.  

Observam-se valores muito baixos em determinadas regiões, principalmente na 

região Norte do Estado. Enquanto, os municípios da RMF apresentam os melhores 

resultados. O quadro 9 a seguir mostra os 10 municípios com melhores e piores IDF.  
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Os 10 Melhores Os 10 Piores 
1º Maracanaú 175º Quiterianópolis 
2º Pacatuba 176º Santana do Acaraú 
3º Fortaleza 177º Cariré 
4º São João do Jaguaribe 178º Morrinhos 
5º Itaitinga 179º Senador Sá 
6º Baixio 180º Tururu 
7º Quixeré 181º Acaraú 
8º Horizonte 182º Amontada 
9º Russas 183º Poranga 
10º Crato 184º Granja 

Quadro 9 – Os 10 municípios com melhores e piores IDF 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS- Ministério do Desenvolvimento Social. 

 

Apesar de certa homogeneidade dos resultados, deve-se levar em conta 

que, pela forma como o IDF foi calculado, municípios com indicadores semelhantes 

podem ter realidades sócio-econômicas diferentes, isso porque as seis dimensões 

têm o mesmo peso no cálculo do índice. Em tese, municípios com altos indicadores 

para as dimensões meios, tais como acesso a educação e acesso ao trabalho, mas 

com baixos indicadores para as dimensões fins, disponibilidade de recursos e 

condições habitacionais, poderiam ter o mesmo IDF de municípios com 

características inversas a essas, ou seja, altos indicadores para as dimensões fins e 

baixos para as dimensões meios. Portanto, é necessário analisar como os 

municípios se distribuem em termos de cada dimensão. 

 

Das seis dimensões consideradas a dimensão vulnerabilidade é a única 

que não representa nem meios nem fins. A vulnerabilidade de uma família 

representa o volume adicional de recursos que ela requer para satisfazer suas 

necessidades básicas, em relação ao que seria requerido por uma família padrão. 

Por exemplo, a presença de gestantes, crianças, adolescentes, jovens, portadores 

de deficiência e idosos aumenta a vulnerabilidade das famílias, na medida em que 

aumenta o volume de recursos necessários para a satisfação de suas necessidades 

básicas. Portanto, essa dimensão se refere às características demográficas da 

população. 
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Figura 3 – IDF – Ausência de vunerabilidade 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS- Ministério do Desenvolvimento Social. 

 

Somente 36 municípios apresentam valores inferiores à média estadual 

nessa dimensão. Diferentemente do IDF Geral, os melhores resultados foram dos 

municípios localizados no Sul do Ceará. Os municípios da RMF apresentaram 

baixos valores.  O quadro 10 apresenta os 10 melhores e piores em termos de 

vulnerabilidade. 

 
Os 10 Melhores Os 10 Piores 

1º São João do Jaguaribe 175º Tejuçuoca 
2º Potiretama 176º Varjota 
3º Piquet Carneiro 177º São Benedito 
4º Orós 178º Martinópole 
5º Icapuí 179º Marco 
6º Deputado Irapuan Pinheiro 180º Itarema 
7º Tarrafas 181º Pacatuba 
8º Quixelô 182º Caucaia 
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Os 10 Melhores Os 10 Piores 
9º Cariús 183º Juazeiro do Norte 
10º Milha 184º Pacajus 

Quadro 10 – Os 10 municípios com melhores e piores Indicadores de Vulnerabilidade 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS- Ministério do Desenvolvimento Social. 

 

O baixo nível educacional da população tem sido identificado como um 

dos principais fatores determinantes dos elevados níveis de pobreza. Segundo 

Pessoa (2000) uma região é considerada pobre por possuir um grande número de 

indivíduos com características que os tornam pobres. Dentre as características das 

pessoas pobres destaca-se a baixa escolaridade. Quanto maior a escolaridade de 

um indivíduo, maior deverá ser sua remuneração do trabalho e, portanto, menor 

deverá ser a probabilidade de ele ser pobre (BARROS et. al., 2006). Portanto, dentre 

todos os meios de que uma família pode dispor para satisfazer suas necessidades, o 

acesso ao conhecimento, certamente, se encontra entre os mais importantes.  

 
    Figura 4 – IDF – Acesso ao conhecimento 
    Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS- Ministério do Desenvolvimento Social. 
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Analisando os indicadores que compõem a dimensão de acesso ao 

conhecimento, o analfabetismo, apesar de ter se reduzido ao longo dos últimos 

anos, se encontra em patamares bastante elevados, especialmente nas faixas 

etárias superiores. Considerando o analfabetismo funcional, que considera o 

percentual das pessoas com 15 anos ou mais que possuem menos de 4 anos de 

estudo, ou seja, não chegaram a concluir nem o primeiro segmento do ensino 

fundamental, esses valores praticamente dobram1. 

 

Em relação a escolaridade dos adultos, o percentual de pessoas com 

ensino médio ou superior completo são também muito baixos, principalmente nos 

municípios da zona rural, na qual a escolaridade média das pessoas de 25 anos ou 

mais é menor. 

 

A dimensão acesso ao conhecimento apresenta os piores resultados com 

174 municípios com valores inferiores à média do Estado. No entanto, os 10 

melhores são os municípios com maiores populações, o que contribui para o 

resultado estadual2.  

 
Os 10 Melhores Os 10 Piores 

1º Maracanaú 175º Mombaça 
2º Pacatuba 176º Poranga 
3º Fortaleza 177º Groaíras 
4º Limoeiro do Norte 178º Potengi 
5º Caucaia 179º Assaré 
6º Itaiçaba 180º General Sampaio 
7º Horizonte 181º Viçosa do Ceará 
8º Crato 182º Tarrafas 
9º Jati 183º Barroquinha 
10º Maranguape 184º Granja 

Quadro 11 – Os 10 municípios com melhores e piores Indicadores de Acesso ao Conhecimento 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS - Ministério do Desenvolvimento Social. 

 

O acesso ao trabalho representa uma oportunidade para sair da condição 

de pobreza através da geração de renda autônoma. Para analisar o desempenho 

dessa dimensão deve-se considerar a taxa de ocupação que indica o percentual de 

trabalhadores ocupados, e também a qualidade dos postos de trabalho. Em relação 

                                                 
1 Para uma maior discussão ver a publicação dos Indicadores Sociais do IPECE. 
2 O valor do índice estadual é uma média ponderada dos valores municipais, cujo ponderador é a 
população de cada município. 
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a remuneração, considera-se a distribuição dos trabalhadores por faixa de 

rendimento. 

 

A taxa de ocupação, calculada por meio da razão entre os trabalhadores 

ocupados e a PEA, se manteve estável durante os últimos anos. No entanto, a 

informalidade é um problema grave, com mais da metade da população ocupada no 

setor informal. Também é elevado o número de pessoas ocupadas na agricultura, 

com um elevado percentual realizando atividades para o próprio consumo. Apesar 

disso, tem-se elevado o número de pessoas recebendo até dois salários mínimos. 

 
Figura 5 – IDF – Acesso ao trabalho 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS- Ministério do Desenvolvimento Social. 

 

A dimensão de acesso ao trabalho apresentar a maior variação. 94 

municípios se encontram abaixo da média do Estado, com alguns apresentando 

resultados inferiores a 0,10. Surpreendentemente, os municípios da RMF não 

apresentam os melhores resultados.    
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Os 10 Melhores Os 10 Piores 
1º Pereiro 175º Hidrolândia 
2º Ererê 176º Cariús 
3º Santa Quitéria 177º Amontada 
4º Baixio 178º Poranga 
5º Arneiroz 179º Granja 
6º Ipueiras 180º Lavras da Mangabeira 
7º Crato 181º Cariré 
8º Aratuba 182º Irauçuba 
9º Tamboril 183º Guaramiranga 
10º Antonina do Norte 184º Várzea Alegre 

Quadro 12 – Os 10 municípios com melhores e piores Indicadores de Acesso ao Trabalho 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS- Ministério do Desenvolvimento Social. 

 

Na medida em que a grande maioria das necessidades básicas de uma 

família pode ser satisfeita através de bens e serviços adquiridos no mercado, a 

renda familiar per capita passa a ser um recurso fundamental na determinação do 

seu bem-estar.  

 
Figura 6 – IDF – Disponibilidade de Recursos 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS - Ministério do Desenvolvimento Social 
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Analisando os indicadores que compõem a dimensão disponibilidade se 

recursos, percebe-se que para se calcular o número de pessoas em condição de 

pobreza ou extrema pobreza, deve-se primeiro estabelecer uma linha de pobreza. 

Essa linha pode ser determinada tanto em termos de renda obtida como em termos 

das despesas com consumo3. 

O número de pessoas pobres vem se reduzindo ao longo dos últimos 

anos. Essa redução se deveu tanto ao crescimento da renda média como pela 

redução da desigualdade de renda. Deve-se destacar o papel dos programas de 

transferência de renda condicional nesse resultado, em especial, o programa Bolsa 

Família. No entanto, apesar dos esforços realizados pelo governo, os resultados 

estão ainda muito aquém dos esperados.  

 

Dos 184 municípios cearenses, 123 apresentam valores abaixo da média 

estadual. Portanto, percebe-se que a falta de recursos é um problema grave que 

afeta a maioria dos municípios. Esse resultado reflete a existência de elevado 

número de pessoas pobres no Estado, principalmente na zona rural. 

 
Os 10 Melhores Os 10 Piores 

1º Quixeré 175º Piquet Carneiro 
2º São João do Jaguaribe 176º Mauriti 
3º Horizonte 177º Independência 
4º Itaitinga 178º Lavras da Mangabeira 
5º Forquilha 179º Senador Sá 
6º Aquiraz 180º Tururu 
7º Fortaleza 181º Morrinhos 
8º Araripe 182º Cariré 
9º Maracanaú 183º Poranga 
10º Pacatuba 184º Acaraú 

Quadro 13 – Os 10 municípios com melhores e piores Indicadores de Disponibilidade de Recursos 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS- Ministério do Desenvolvimento Social. 

 

Uma das principais metas de qualquer sociedade é garantir a cada 

criança oportunidades para seu pleno desenvolvimento. A entrada precoce no 

mercado de trabalho é, sem dúvida, um dos principais fatores prejudiciais ao 

desenvolvimento infantil. No entanto, o trabalho infantil ainda é um grave problema, 

                                                 
3 Para uma maior discussão ver Rocha (2000). 
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embora venha se reduzindo ao longo dos últimos anos. Essa redução foi, em grande 

parte, devido à redução do trabalho infantil na zona rural. 

 

Quando famílias pobres dependem do trabalho de seus membros mais 

jovens ao invés de investir na educação deles, elas correm o risco de perpetuar a 

pobreza de uma geração para a outra. A baixa escolaridade, causada pela entrada 

precoce no mercado de trabalho, tem o efeito de limitar as oportunidades de 

emprego a postos de trabalho que não exigem qualificação e que dão baixa 

remuneração. 

 
Figura 7 – IDF – Desenvolvimento infantil 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS - Ministério do Desenvolvimento Social 

 

Apesar do elevado nível de trabalho infantil, os indicadores educacionais 

que refletem o acesso a escola nas faixas etárias iniciais se apresentam bastante 
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favoráveis. É elevado o percentual de crianças de 7 a 14 anos freqüentando a 

escola. Todavia, o atraso escolar continua sendo um grave problema ser enfrentado. 

 

A dimensão desenvolvimento infantil apresenta os melhores resultados, 

com todos os municípios apresentado valores maiores ou iguais a 0,9. Esse 

resultado pode indicar que as próximas gerações estarão em melhores condições 

para evitar a situação de pobreza. 

 
Os 10 Melhores Os 10 Piores 

1º São João do Jaguaribe 175º Poranga 
2º Itaiçaba 176º Granja 
3º Jaguaruana 177º Juazeiro do Norte 
4º Fortim 178º Jijoca de Jericoacoara 
5º Orós 179º Monsenhor Tabosa 
6º Pacoti 180º Jardim 
7º Quixeré 181º Potengi 
8º Ererê 182º Umirim 
9º Limoeiro do Norte 183º General Sampaio 
10º Forquilha 184º Assaré 

Quadro 14 – Os 10 municípios com melhores e piores Indicadores de Desenvolvimento Infantil 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS- Ministério do Desenvolvimento Social. 

 

As condições habitacionais representam uma das principais dimensões 

das condições de vida de uma família devido a sua íntima relação com as condições 

de saúde. A oferta de serviços básicos, como energia elétrica, abastecimento de 

água e saneamento, constitui um importante instrumento de inclusão social. O 

sucesso de uma política de redução da pobreza está associado à disponibilidade de 

um conjunto de serviços essenciais ao desenvolvimento do humano. 
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Figura 8 – IDF – Condições habitacionais 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS - Ministério do Desenvolvimento Social 

 

Considerando o acesso dos domicílios aos serviços públicos essenciais, 

percebe-se que o Estado apresenta quase a totalidade de seus domicílios com 

acesso a energia elétrica. A proporção de domicílios com abastecimento de água 

adequado também é alta. A forma de abastecimento de água é considerada 

adequada quando a proveniência da água do domicílio for da rede geral de 

distribuição.  

 

O maior problema está no acesso a esgotamento sanitário adequado, que 

se encontra em patamar muito baixo. Consideram-se com saneamento adequado os 

domicílios cuja forma do escoadouro do banheiro ou sanitário é ligado à rede de 

coletora de esgoto e/ou ligada à fossa séptica.   
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Outro aspecto importante se refere à coleta de lixo. Esse indicador refere-

se aos domicílios urbanos com lixo coletado, ou seja, quando o lixo domiciliar é 

coletado diretamente por serviço ou empresa de limpeza, pública ou privada; ou 

coletado indiretamente, ou seja, quando é depositado em caçamba, tanque ou 

depósito de serviço por empresa de limpeza, pública ou privada, que posteriormente 

o recolha. Observa-se um elevado acesso a coleta de lixo nas zonas urbanas, 

enquanto na zona rural este serviço é praticamente inexistente. 

 
Os 10 Melhores Os 10 Piores 

1º Pacatuba 175º Tururu 
2º Maracanaú 176º Chaval 
3º Fortaleza 177º Trairi 
4º Jaguaribara 178º Paracuru 
5º Itaitinga 179º Bela Cruz 
6º Iracema 180º Itatira 
7º Juazeiro do Norte 181º Amontada 
8º Quixeré 182º Granja 
9º Caucaia 183º Salitre 
10º Altaneira 184º Ibaretama 

Quadro 15 – Os 10 municípios com melhores e piores Indicadores de Condições Habitacionais 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS- Ministério do Desenvolvimento Social. 

 
Apesar dos problemas ainda existentes em relação ao acesso a serviços 

públicos, a dimensão de condições habitacionais apresenta bons resultados que 

refletem os investimentos realizados nessa área, como demonstrou anteriormente  a 

Figura 8 acima. 
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5. CONCLUSÃO 
 

 

O Fundo de Combate à Pobreza – FECOP, ao longo de cinco anos e 

meio de atuação (2004/2009), vem se consolidando como um instrumento de 

referência no Estado do Ceará, fundamentalmente por oportunizar o 

desenvolvimento de Ações Governamentais na perspectiva de fortalecer assistência 

aos pobres, possibilitando as condições mínimas de sobrevivência, permitindo a 

médio e longo prazo, ações articuladas de desenvolvimento produtivo com o 

fortalecimento do capital humano e social. 

 

De um modo geral, observou-se que a maioria dos projetos em execução 

está alinhada com os princípios do FECOP, pois tem por finalidade melhorar as 

condições de vida das famílias com renda per capita abaixo da linha de pobreza, 

prestar assistência emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade 

econômica e social, criar instrumentos de convivência com o semi-árido, promover 

oportunidades de geração de ocupação e renda, estimular o desenvolvimento local e 

a inclusão social, dentre outros. 

 

O FECOP como co-financiador de programas e projetos voltados para o 

combate à pobreza, visto como focalizador de uma estratégia de crescimento do 

capital humano, social e físico concentrou suas ações em quatro pressupostos 

centrais: 

 

• Um instrumento mais eficaz e simples para a redução da pobreza que 

é alguma forma de renda mínima associada a compromisso social, 

criando as condições básicas para a sociedade se organizar e aspirar 

mudanças; 

• Os investimentos de infra-estrutura social (água, saneamento, 

habitações, entre outros) que devem ser assegurados aos pobres 

oferecendo-lhes condições mínimas de vida; 

• A redução continuada e sustentável da pobreza com a manutenção dos 

Arranjos Produtivos Locais como uma forma de ampliação da produção 

e renda das localidades e comunidades pobres; 
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• A capacitação dos atores envolvidos como forma de quebrar o círculo 

vicioso da pobreza, de formação e fortalecimento do capital humano e 

social e da aprendizagem, condição básica para organização e 

capacidade de gerenciamento das atividades e projetos. 

 

Tendo como referência os dados físicos e financeiros do primeiro 

semestre de 2009, foi permitido observar que: 

 

Foram priorizados projetos em andamento, fortalecendo assim as 

comunidades já beneficiadas com os investimentos oriundos do FECOP; 

 

Dos 57 projetos aprovados, 42 foram iniciados no primeiro semestre. 

 

A STDS executou 19 projetos relacionados à área do Trabalho e 

Assistência Social, beneficiando 216.164 pessoas, abrangendo 25% dos recursos 

pagos pelo Fundo, no período em análise. 

 

A SDA operacionalizou 9 projetos para a agricultura familiar, atendendo a 

650.783 pessoas e aplicando 40% dos recursos desembolsados pelo FECOP. 

 

As demais Secretarias ativaram 14 projetos, beneficiando 117.278 

pessoas, referente a 35% dos recursos.   

 

A Região Metropolitana de Fortaleza foi a mais contemplada com 41% 

dos recursos do FECOP, no período. Em segundo lugar ficou a Macrorregião do 

Cariri/Centro Sul com 14% das aplicações. As demais Macrorregiões absorveram 

45% do Fundo. 

 

A estratégia de distribuição dos recursos do FECOP tem uma ampla 

atuação territorial, abrangendo os 184 municípios do estado. 

 

Quanto ao desempenho físico-financeiro, comparando-se o primeiro 

semestre de 2009 com o exercício anterior, especificamente no item valor pago / 

valor arrecadado verifica-se o seguinte: No primeiro semestre de 2009, os recursos 
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executados pelo orçamento estadual no âmbito do FECOP responderam por 65% do 

total dos recursos arrecadados. Em 2008 o desempenho foi um pouco melhor, 

quando os recursos aplicados representaram 73% do arrecadado.  

 

Como uma ferramenta de acompanhamento da pobreza analisada em 

várias dimensões, o Índice de Desempenho Familiar – IDF calculado para o ano de 

2007 mostra que o Ceará apresenta resultados inferiores ao do Brasil, mas melhores 

que os do Nordeste em todas as dimensões. Os resultados mostram também uma 

situação grave nas dimensões acesso ao trabalho, disponibilidade de recursos e 

acesso ao conhecimento. Por outro lado, as dimensões vulnerabilidade da família, 

desenvolvimento infantil e condições habitacionais apresentam bons resultados. 

Pela análise dos componentes e indicadores que integram as dimensões, 

confirmam-se os grandes desafios para as políticas públicas na área educacional, de 

emprego e renda, sendo o FECOP um importante instrumento para vencer tais 

desafios. 

 

Como proposta de estudos futuros, sugerimos selecionar alguns 

municípios com fins de verificar quanto o Estado deverá investir para atingir níveis 

aceitáveis de IDF, bem como quem usou o IDF ao invés do IDH e confrontar seus 

resultados. 
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ANEXO 
 
 

Tabela 2 – Valores do IDF para os municípios cearenses 

Município IDF Vulnerabilida
de 

Acesso ao 
Conhecimen

to 

Acesso 
ao 

Trabalho 
Disponibilidade 
de Recursos 

Desenvolvi
mento 
Infantil 

Condições de 
Habitação 

Abaiara 0,52 0,74 0,28 0,15 0,39 0,95 0,60
Acarape 0,54 0,69 0,36 0,19 0,38 0,93 0,70
Acaraú 0,50 0,71 0,28 0,16 0,31 0,94 0,60
Acopiara 0,51 0,74 0,26 0,18 0,35 0,95 0,59
Aiuaba 0,53 0,72 0,24 0,25 0,38 0,94 0,61
Alcântaras 0,52 0,71 0,34 0,17 0,37 0,95 0,59
Altaneira 0,56 0,72 0,27 0,25 0,39 0,94 0,77
Alto Santo 0,54 0,73 0,32 0,19 0,40 0,96 0,63
Amontada 0,49 0,69 0,32 0,11 0,34 0,94 0,56
Antonina do 
Norte 0,54 0,71 0,24 0,28 0,35 0,93 0,70
Apuiarés 0,54 0,71 0,34 0,20 0,34 0,95 0,67
Aquiraz 0,56 0,71 0,34 0,26 0,45 0,95 0,64
Aracati 0,53 0,72 0,32 0,15 0,38 0,95 0,68
Aracoiaba 0,52 0,72 0,31 0,20 0,35 0,95 0,61
Ararendá 0,54 0,73 0,27 0,23 0,33 0,95 0,73
Araripe 0,54 0,69 0,26 0,23 0,44 0,94 0,66
Aratuba 0,54 0,70 0,29 0,29 0,42 0,95 0,61
Arneiroz 0,56 0,71 0,34 0,30 0,42 0,93 0,64
Assaré 0,50 0,73 0,23 0,18 0,35 0,90 0,63
Aurora 0,53 0,73 0,30 0,27 0,35 0,93 0,62
Baixio 0,58 0,74 0,33 0,30 0,41 0,95 0,72
Banabuiú 0,51 0,70 0,28 0,14 0,39 0,95 0,61
Barbalha 0,53 0,69 0,34 0,15 0,35 0,95 0,70
Barreira 0,52 0,69 0,34 0,15 0,35 0,95 0,63
Barro 0,52 0,72 0,33 0,12 0,35 0,95 0,62
Barroquinha 0,50 0,73 0,21 0,14 0,38 0,96 0,60
Baturité 0,54 0,70 0,31 0,20 0,36 0,92 0,74
Beberibe 0,53 0,72 0,34 0,16 0,40 0,96 0,62
Bela Cruz 0,51 0,70 0,31 0,12 0,39 0,96 0,56
Boa Viagem 0,54 0,72 0,27 0,27 0,36 0,93 0,66
Brejo Santo 0,53 0,73 0,30 0,16 0,34 0,94 0,69
Camocim 0,53 0,72 0,26 0,21 0,41 0,95 0,64
Campos Sales 0,54 0,70 0,28 0,22 0,37 0,95 0,70
Canindé 0,52 0,71 0,29 0,17 0,35 0,94 0,67
Capistrano 0,54 0,69 0,37 0,25 0,34 0,95 0,66
Caridade 0,51 0,70 0,29 0,12 0,36 0,92 0,64
Cariré 0,50 0,71 0,28 0,09 0,32 0,95 0,62
Caririaçu 0,52 0,70 0,32 0,13 0,35 0,94 0,67
Cariús 0,51 0,75 0,27 0,11 0,36 0,95 0,59
Carnaubal 0,55 0,70 0,31 0,23 0,35 0,95 0,76
Cascavel 0,54 0,71 0,34 0,19 0,37 0,95 0,68
Catarina 0,52 0,72 0,30 0,18 0,36 0,95 0,63
Catunda 0,51 0,73 0,25 0,21 0,34 0,92 0,62
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Município IDF Vulnerabilida
de 

Acesso ao 
Conhecimen

to 

Acesso 
ao 

Trabalho 
Disponibilidade 
de Recursos 

Desenvolvi
mento 
Infantil 

Condições de 
Habitação 

Caucaia 0,56 0,67 0,40 0,16 0,41 0,95 0,77
Cedro 0,55 0,72 0,33 0,22 0,37 0,93 0,72
Chaval 0,51 0,70 0,26 0,18 0,39 0,96 0,58
Choro 0,52 0,70 0,29 0,22 0,34 0,96 0,62
Chorozinho 0,53 0,71 0,30 0,22 0,36 0,93 0,67
Coreaú 0,51 0,70 0,30 0,16 0,37 0,95 0,62
Crateús 0,53 0,72 0,30 0,22 0,37 0,94 0,66
Crato 0,57 0,68 0,38 0,29 0,38 0,94 0,74
Croata 0,55 0,71 0,26 0,26 0,34 0,94 0,77
Cruz 0,52 0,69 0,35 0,16 0,35 0,95 0,64
Deputado 
Irapuan Pinheiro 0,53 0,75 0,29 0,11 0,42 0,95 0,66
Ererê 0,57 0,74 0,31 0,36 0,38 0,96 0,68
Eusébio 0,55 0,70 0,35 0,20 0,40 0,93 0,71
Farias Brito 0,54 0,72 0,32 0,23 0,38 0,96 0,65
Forquilha 0,56 0,71 0,34 0,16 0,46 0,96 0,73
Fortaleza 0,59 0,68 0,42 0,24 0,44 0,94 0,83
Fortim 0,55 0,73 0,33 0,22 0,38 0,97 0,69
Frecheirinha 0,53 0,70 0,28 0,18 0,39 0,95 0,69
General 
Sampaio 0,50 0,72 0,23 0,19 0,34 0,91 0,62
Graça 0,51 0,71 0,24 0,12 0,40 0,94 0,66
Granja 0,48 0,71 0,21 0,11 0,35 0,92 0,55
Granjeiro 0,55 0,72 0,31 0,27 0,38 0,93 0,67
Groaíras 0,52 0,73 0,23 0,16 0,37 0,95 0,71
Guaiúba 0,56 0,70 0,34 0,19 0,40 0,96 0,76
Guaraciaba do 
Norte 0,52 0,71 0,29 0,23 0,34 0,96 0,61
Guaramiranga 0,52 0,71 0,33 0,08 0,43 0,95 0,63
Hidrolândia 0,51 0,71 0,28 0,11 0,36 0,93 0,66
Horizonte 0,57 0,68 0,38 0,24 0,48 0,95 0,71
Ibaretama 0,51 0,73 0,32 0,23 0,34 0,95 0,51
Ibiapina 0,52 0,71 0,34 0,11 0,34 0,95 0,70
Ibicuitinga 0,55 0,74 0,30 0,23 0,37 0,95 0,72
Icapuí 0,54 0,75 0,30 0,17 0,37 0,95 0,69
Iço 0,53 0,73 0,27 0,20 0,35 0,96 0,67
Iguatu 0,53 0,73 0,30 0,20 0,36 0,94 0,67
Independência 0,51 0,75 0,27 0,18 0,32 0,94 0,61
Ipaporanga 0,51 0,73 0,30 0,13 0,35 0,95 0,62
Ipaumirim 0,55 0,73 0,31 0,23 0,37 0,95 0,71
Ipu 0,50 0,71 0,27 0,14 0,34 0,93 0,63
Ipueiras 0,54 0,70 0,29 0,30 0,35 0,95 0,66
Iracema 0,56 0,72 0,37 0,13 0,37 0,96 0,78
Irauçuba 0,50 0,70 0,27 0,09 0,36 0,93 0,65
Itaiçaba 0,57 0,74 0,38 0,21 0,33 0,98 0,76
Itaitinga 0,58 0,68 0,37 0,26 0,47 0,95 0,78
Itapajé 0,55 0,69 0,32 0,24 0,35 0,94 0,75
Itapipoca 0,51 0,69 0,35 0,13 0,36 0,92 0,62
Itapiúna 0,54 0,69 0,35 0,26 0,35 0,96 0,64
Itarema 0,51 0,68 0,34 0,14 0,34 0,95 0,60
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Itatira 0,51 0,70 0,28 0,21 0,37 0,94 0,56
Jaguaretama 0,54 0,72 0,32 0,20 0,39 0,96 0,63
Jaguaribara 0,56 0,74 0,30 0,15 0,41 0,96 0,79
Jaguaribe 0,56 0,71 0,32 0,27 0,38 0,94 0,73
Jaguaruana 0,55 0,73 0,29 0,24 0,40 0,97 0,65
Jardim 0,51 0,73 0,31 0,13 0,38 0,91 0,59
Jati 0,56 0,73 0,38 0,19 0,40 0,96 0,72
Jijoca de 
Jericoacoara 0,53 0,71 0,26 0,19 0,40 0,91 0,69
Juazeiro do 
Norte 0,55 0,67 0,37 0,20 0,35 0,91 0,78
Jucás 0,52 0,72 0,28 0,19 0,36 0,95 0,63
Lavras da 
Mangabeira 0,51 0,73 0,31 0,09 0,32 0,93 0,66
Limoeiro do 
Norte 0,57 0,69 0,40 0,21 0,37 0,96 0,76
Madalena 0,55 0,71 0,32 0,25 0,36 0,95 0,73
Maracanaú 0,60 0,69 0,45 0,26 0,43 0,95 0,85
Maranguape 0,56 0,69 0,38 0,20 0,40 0,94 0,74
Marco 0,51 0,68 0,31 0,13 0,39 0,94 0,62
Martinópole 0,52 0,68 0,27 0,19 0,35 0,94 0,66
Massapé 0,54 0,69 0,32 0,22 0,40 0,95 0,68
Mauriti 0,52 0,72 0,26 0,22 0,32 0,94 0,65
Meruoca 0,54 0,70 0,35 0,18 0,38 0,95 0,65
Milagres 0,53 0,72 0,34 0,21 0,35 0,95 0,63
Milha 0,51 0,75 0,30 0,11 0,33 0,95 0,62
Miraíma 0,54 0,69 0,32 0,26 0,37 0,93 0,65
Missão Velha 0,52 0,70 0,28 0,21 0,35 0,92 0,63
Mombaça 0,50 0,72 0,24 0,15 0,35 0,92 0,61
Monsenhor 
Tabosa 0,52 0,72 0,32 0,15 0,34 0,91 0,66
Morada Nova 0,51 0,73 0,30 0,14 0,33 0,95 0,64
Moraújo 0,53 0,72 0,27 0,27 0,34 0,93 0,66
Morrinhos 0,50 0,69 0,27 0,14 0,32 0,92 0,65
Mucambo 0,52 0,72 0,29 0,13 0,38 0,95 0,62
Mulungu 0,53 0,71 0,36 0,18 0,35 0,94 0,62
Nova Olinda 0,55 0,71 0,35 0,20 0,38 0,96 0,73
Nova Russas 0,53 0,72 0,26 0,19 0,36 0,93 0,75
Novo Oriente 0,54 0,72 0,28 0,25 0,33 0,95 0,68
Ocara 0,53 0,73 0,32 0,21 0,38 0,94 0,61
Orós 0,55 0,75 0,30 0,22 0,35 0,97 0,74
Pacajus 0,53 0,67 0,34 0,20 0,38 0,94 0,67
Pacatuba 0,60 0,67 0,44 0,21 0,43 0,95 0,87
Pacoti 0,54 0,69 0,37 0,15 0,37 0,97 0,69
Pacujá 0,55 0,71 0,32 0,18 0,41 0,96 0,73
Palhano 0,54 0,73 0,34 0,16 0,38 0,96 0,66
Palmácia 0,53 0,71 0,33 0,16 0,37 0,95 0,63
Paracuru 0,51 0,72 0,30 0,19 0,35 0,95 0,57
Paraipaba 0,52 0,69 0,37 0,12 0,37 0,95 0,62
Parambu 0,52 0,72 0,26 0,26 0,37 0,94 0,60
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Paramoti 0,52 0,70 0,31 0,23 0,35 0,93 0,62
Pedra Branca 0,53 0,73 0,29 0,21 0,36 0,92 0,64
Penaforte 0,54 0,70 0,36 0,19 0,35 0,95 0,67
Pentecoste 0,53 0,71 0,34 0,20 0,33 0,94 0,66
Pereiro 0,57 0,71 0,31 0,41 0,35 0,95 0,68
Pindoretama 0,54 0,70 0,33 0,16 0,39 0,95 0,70
Piquet Carneiro 0,52 0,76 0,26 0,23 0,32 0,93 0,62
Pires Ferreira 0,52 0,73 0,29 0,22 0,34 0,94 0,60
Poranga 0,49 0,70 0,24 0,11 0,32 0,92 0,65
Porteiras 0,52 0,71 0,31 0,17 0,36 0,95 0,59
Potengi 0,51 0,71 0,23 0,18 0,36 0,91 0,66
Potiretama 0,54 0,76 0,30 0,27 0,36 0,94 0,64
Quiterianópolis 0,50 0,74 0,25 0,17 0,33 0,95 0,59
Quixadá 0,55 0,71 0,34 0,21 0,36 0,95 0,70
Quixelô 0,51 0,75 0,25 0,13 0,36 0,94 0,64
Quixeramobim 0,53 0,71 0,33 0,12 0,37 0,95 0,72
Quixeré 0,57 0,72 0,35 0,14 0,49 0,96 0,77
Redenção 0,53 0,71 0,36 0,20 0,35 0,94 0,66
Reriutaba 0,52 0,71 0,27 0,15 0,35 0,95 0,69
Russas 0,57 0,72 0,36 0,22 0,41 0,95 0,74
Saboeiro 0,52 0,72 0,25 0,22 0,35 0,94 0,60
Salitre 0,51 0,72 0,26 0,27 0,35 0,94 0,53
Santa Quitéria 0,56 0,73 0,30 0,31 0,43 0,96 0,64
Santana do 
Acaraú 0,50 0,70 0,29 0,14 0,33 0,93 0,60
Santana do 
Cariri 0,53 0,70 0,30 0,25 0,36 0,95 0,63
São Benedito 0,52 0,68 0,30 0,13 0,37 0,93 0,70
São Gonçalo do 
Amarante 0,55 0,70 0,37 0,20 0,39 0,96 0,66
São João do 
Jaguaribe 0,58 0,77 0,34 0,20 0,48 0,98 0,73
São Luís do 
Curu 0,52 0,72 0,35 0,13 0,36 0,94 0,65
Senador 
Pompeu 0,53 0,72 0,31 0,19 0,36 0,94 0,69
Senador Sá 0,50 0,69 0,25 0,19 0,32 0,93 0,64
Sobral 0,54 0,68 0,31 0,20 0,37 0,93 0,75
Solonópole 0,54 0,73 0,31 0,24 0,37 0,96 0,66
Tabuleiro do 
Norte 0,53 0,72 0,32 0,17 0,38 0,95 0,66
Tamboril 0,54 0,71 0,30 0,28 0,35 0,92 0,65
Tarrafas 0,51 0,75 0,21 0,16 0,38 0,94 0,61
Tauá 0,53 0,71 0,28 0,22 0,37 0,94 0,67
Tejuçuoca 0,53 0,68 0,30 0,27 0,35 0,95 0,61
Tianguá 0,53 0,70 0,31 0,16 0,36 0,95 0,70
Trairi 0,51 0,69 0,35 0,16 0,33 0,96 0,57
Tururu 0,50 0,73 0,29 0,15 0,32 0,93 0,59
Ubajara 0,52 0,72 0,34 0,13 0,38 0,94 0,64
Umari 0,52 0,73 0,31 0,21 0,34 0,93 0,61
Umirim 0,51 0,69 0,30 0,18 0,35 0,91 0,63
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Uruburetama 0,54 0,70 0,36 0,25 0,36 0,94 0,61
Uruoca 0,52 0,72 0,28 0,20 0,34 0,95 0,66
Varjota 0,53 0,68 0,27 0,18 0,34 0,95 0,76
Várzea Alegre 0,51 0,73 0,29 0,04 0,37 0,93 0,68
Viçosa do 
Ceará 0,50 0,70 0,23 0,20 0,35 0,93 0,59

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MDS - Ministério do Desenvolvimento Social. 
 

 


