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PROJETO SÃO JOSÉ

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL SUSTENTÁVEL – PDRS /
PROJETO SÃO JOSÉ III – 2ª FASE

36

Categoria: Programas, Projetos, Estudos e Pesquisas.
✓ Público externo

✓ Serviço Mapeado

✓ Parcialmente Digital

Descrição do serviço:
O projeto São José (PSJ) tem como meta realizar investimentos que venham
apoiar a agricultura familiar no Ceará. Os três principais objetivos do projeto são:
a. O fortalecimento da agricultura familiar, através de atividades produtivas,
sustentáveis, inovadoras e inclusivas;
b. Ampliar o acesso à água e soluções de esgoto em áreas prioritárias, buscando
atingir a toda a população do campo; e,
c. Fortalecer o próprio projeto, seus parceiros internos e externos.
Está estruturado em três componentes:
Componente 1 – Inclusão Econômica Sustentável
Componente 2 – Abastecimento de Água e Soluções de Esgoto Rural
Componente 3 – Fortalecimento Institucional e Gerenciamento do Projeto.

Quem pode solicitar:
Para a Componente 1
Agricultores familiares que desenvolvem atividades agrícolas e nãoagrícolas em comunidades rurais, sendo estes representados por suas organizações
formalmente constituídas (associações, cooperativas, condomínios ou outros tipos de
organizações);
Para a Componente 2
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As comunidades rurais situadas nos municípios que são classificados como
de média-alta e alta vulnerabilidade usando o Índice de Alerta Municipal (IMA - Índice
Municipal de Alerta) e áreas que são susceptíveis à desertificação, classificada pela
FUNCEME.

CARTA DE SERVIÇOS

Juventudes Rurais
Jovens com idade entre 18 a 29 anos oriundos de Escolas do Meio Rural que
tenham concluído ou estejam cursando o último ano do ensino médio e/ou que
tenham concluído Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) e que integram
famílias de agricultores familiares, indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e
demais beneficiários

Serviço gratuito.
Requisitos e informações importantes para obtenção do serviço:
Componente 1
- As informações sobre o acesso aos investimentos são por meio de chamada
pública conforme orientações que podem ser acessadas via página da
Secretaria do Desenvolvimento Agrário: www.sda.ce.gov.br/download/
projeto-sao-jose-iv/
Componente 2
- Os critérios para participação nos editais são bem diversos. Um dos critérios
determinantes para as comunidades beneficiadas serem contempladas são:
a) Municípios com Índice Municipal de Alerta (IMA), nas classes Alta e MédiaAlta Vulnerabilidade nos anos de 2017.
- Esclarecemos que o Índice Municipal de Alerta (IMA) nas faixas “Alta” e “MédiaAlta”, foi conceituado pelo Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará
(Idace) como:
- “Identificar os municípios mais vulneráveis decorrentes dos problemas advindos
das irregularidades climáticas foi criado o Índice Municipal de Alerta (IMA),
que consiste em um instrumento que disponibiliza informações confiáveis
pertinentes às áreas de meteorologia, produção agrícola e assistência social,
de forma que, devidamente analisadas, permitam a adoção de ações voltadas
para soluções temporárias e permanentes nestas localidades”.
- O município em que a Associação ou Cooperativa estiver inserida deve aprovar
a obra;
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- O município também tem de autorizar a atuação do Sistema Integrado
de Saneamento Rural (Sisar), ao mesmo tempo em quem a comunidade
beneficiada necessita aderir ao sistema;
- Os projetos devem favorecer o abastecimento de água nas localidades ou
comunidades;
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- É exigido no mínimo a participação de 50 (cinquenta) famílias; se o número
for menor, o Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar) deve realizar um
estudo e indicar que é favorável a implantação do sistema de abastecimento;
- Outras orientações para ser contemplado com investimentos através do
Projeto São José podem ser encontradas através de: www.sda.ce.gov.br/
download/projeto-sao-jose-iv/

Documentos necessários:
- Vários são os documentos necessários para apresentar no momento da
Manifestação de Interesse (MI). Para facilitar o acesso aos documentos,
indicamos o site da SDA: www.sda.ce.gov.br/projeto-sao-jose-iv/

Principais etapas do serviço:
Componente 1: Inclusão Econômica Sustentável
1. Seleção de subprojetos por meio de Edital de chamada pública e Manifestação
de Interesse;
2. Diagnóstico das associações ou cooperativas selecionadas, elaboração e
implantação do plano de melhorias da OAF e da base produtiva;
3. Elaboração de Planos de desenvolvimento comunitário, de negócios e de
investimento, formalizando o termo de fomento ou contrato de empréstimo
via Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar (Fedaf) para o
investimento;
4. Implementação e consolidação do plano de negócios, plano
desenvolvimento comunitário e plano de investimento.

de

Juventude Rurais
1. Seleção de subprojetos através de Edital de chamada pública e Manifestação
de Interesse;
2. Elaboração e aprovação do projeto de intervenção, com capacitação dos
jovens selecionados e análise dos projetos de intervenção;
3. Implantação do projeto de intervenção, com visita de campo e apoio técnico.
Componente 2 – Abastecimento de Água e Soluções de Esgoto Rural
1. Elaboração do plano básico do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) é de
133

SÃO JOSÉ

Acesso ao abastecimento de água e esgoto rural

CARTA DE SERVIÇOS

responsabilidade da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) / Unidade
de Gerenciamento de Projeto (UGP) Projeto São José e que irá contratar uma
empresa especializada para realizar o serviço;
2. Os serviços contratos para elaboração do plano básico do Sistema de
Abastecimento de Água (SAA) contará com o apoio da comunidade para que
o plano reflita a realidade local o mais fiel possível;
3. O plano básico do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) poderá ser
elaborado pela comunidade ou várias comunidades, levando em consideração
a realidade geográfica e o estudo da viabilidade hídrica;
4. No momento da elaboração do plano básico do Sistema de Abastecimento
de Água (SAA) serão levados em consideração as demandas por módulos
sanitários;
5. Os planos básicos do Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) depois de
elaborados serão submetidos a aprovação técnica junto aos colaboradores
da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e Superintendência de
Obras Hidráulicas (Sohidra) e só depois segu8iram para processo de licitação.

Prazo para a entrega do serviço:
• Componente 1 - Inclusão Econômica Sustentável: desde a Manifestação de
Interesse até a finalização da implantação do Projeto, são de até 3 anos.
• Componente 2 – Acesso a Abastecimento de Água e Saneamento Rural:
desde a Manifestação de Interesse até a implantação do Projeto, são de até 2
anos e meio.

Acompanhamento:
Por meio de editais a serem disponibilizados através do site: www.sda.ce.gov.br.
Ou por meio de chat no momento que acessar o site da SDA.
Telefone: (85) 991194148 – WhatsApp
Presencial:
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Unidade de Gerenciamento do Projeto São José III – 2ª Fase
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Legislação:
• Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para
a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos
Familiares Rurais;
• Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
• Lei nº 16.348, de 26 de setembro de 2017 (Lei do Projeto São José), no regulamento
de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos
de Investimento, datado de julho de 2016, revisado em novembro de 2017 e
agosto de 2018, no Acordo de Empréstimo BIRD nº 8.986-BR, bem como no
Manual de Operações do Projeto São José.

Atendimento:
Segunda à Sexta-feira de 8:00h às 11:00h e 13:00h às 16:00h
Unidade de Gerenciamento do Projeto São José III – 2ª Fase
Rua Pedro de Queiroz n.º 35, São Gerardo - Fortaleza/CE - CEP: 60.450-225
- Tempo médio atendimento prioritário: Não se aplica.
- Tempo médio atendimento normal: Não se aplica.

Banco de palavras: Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável; Projeto São José; Agricultura Familiar;
Acesso a Mercado; Assistência Técnica e Extensão Rural; Reuso; Inclusão Econômica Sustentável;
Abastecimento de Água; Saneamento Rural.
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